
                                  

 

 

 

 

 מונוסון-ריית יהוד יע

 22/2022  מס' פומבי מכרז

 

תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת          לביצוע עבודות 
                          מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת 

 מונוסון-" ביהוד מערב -יהוד שכונת "ב
 

 

 

סון  מונו-עיריית יהוד הבלעדיים של ן וקניינ ן הינו רכוש , על צרופותיו, מסמך זה
  מציעים ידי ה ל נמסר  וא וה,  בע"מ( 1996)והחברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

( בע"מ  1996חברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) ל הצעות  הצעת למטרת, בהשאלה
  לרבות, הבעלות  זכויות ומלוא ,  אחרת  מטרה  לשום ולא , בלבד זה במכרז כאמור
מונוסון  -יהוד עיריית של,  עת בכל ,ותהיינה הינן , במסמך הנ"ל היוצרים זכויות

 .  בלבדבע"מ ( 1996)פיתוח יהוד החברה הכלכלית לו
            לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, במסמך זה המידע הכלול 

 מענה על מכרז זה!או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד 
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  מונוסון -עיריית יהוד

 הודעה

 22/2022 פומבי מס'  מכרז

דות תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת                                                      עבולביצוע 
 מונוסון -, ביהודמערב"-יהודבשכונת "  מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת 

 
יהוד .1 ")מונסון  -עיריית  לביצוע  הצעות  לידי המזמין  מציעים להגיש  זה  ב  המזמינ,  "(המזמיןלהלן: 

"  מערב-יהוד בשכונת "  תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולתעבודות תכנון, הקמת,  
במונוסון-ביהוד (  1041)תמ"ל   למפורט  בכפוף  ומסגרת  ,  המכרז,  לתנאים  מסמכי  בהתאם  זאת 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

מציעים, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,    אך ורקרשאים להשתתף במכרז ולהציע הצעות   .2
 .במצטברתנאי הכשירויות המפורטים במסמכי המכרז  כל עונים על

לעיין   .3 המכרז בניתן  של    אתרב  מסמכי  בכתובת ("מכרזים"לשונית  התחת  )  המזמיןהאינטרנט   ,  
רכי.  monosson.muni.il-http://www.yehud  :האינטרנט שלהלן )תמורת תשלום  דמי  ר  שאשת המכרז 

, בתוספת מע"מ,  (שקלים חדשיםחמשת אלפים  )  ש"ח  5,000  שלכום  סבלא יוחזר בכל מקרה( הינם  
האבישולמו  אשר   העירייה  ניאתר  של                      , i.ilmonosson.mun-www.yehud  :בכתובתטרנט 
"מכרזים"נלשו תחת   המכרז  ניתן    . ית  מסמכי  את  מיום  לרכוש                             ועד    07.06.2022החל 

   .בצהריים( 12:00)עד השעה   09.08.2022ליום 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים במכרז: .4

 לוח זמנים ומיקום  פעולה 

להכרת  מפג ( חובה) ש המציעיםמפג מועד מציעים  ביום  המכרז    ואנש דות  העבוש    21.06.2022יתקיים 
הישיבות  ב,  13:00בשעה   העירייהחדר  הקסמים  רחוב    ,של                , 6מרבד 

באפליקציית  ,  מונוסון-יהוד שימוש  באמצעות  שיתקיים  ו/או    ZOOMאו 
TEAMS.  הינה חובהההשתתפות במפגש המציעים.   

מ  נוכח ל הקורונה,  נגיף  אשר  משבר  המציעים  במפגש    להשתתף  בקשמציע 
לכתובתלמזמין  יעביר   אלקטרוני         , mo.org.il-hud@yemichrazya:  דואר 
מראש  שעו  48לפחות   המשתתפים    ובה  -ת  זהות  את    מבקש   הואשיציין 

  המציעים   ומפגש  כןויית   מאחר  גם  נדרש  הדבר  כי,  מובהר.  מטעמו  שישתתפו
 . לעילד המגבלות לנוכחו/או בתיווך אינטרנטי   שונה  במיקום יםקיית

להגשת  האחרון  המועד 
 שאלות הבהרה 

(. את  15:00בשעה  )  07.07.2022ינו  שת שאלות הבהרה ההמועד האחרון להג
 שאלות ההבהרה יש להעביר בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז. 

להגשת  האחרון   המועד 
 הצעות במכרז 

פומבינה,  מסר תי  ההצעות  מכרז  מספר  ציון  נושאות  סגורות,           במעטפות 
שם המציע או כל פרט מזהה  לרבות  ,  פרט אחר  )ללא כל ציון  בלבד  22/2022

במסירה  (אחר בדואר(,  אישית,  הצעות  לשלוח  של  לתיבת    )אין  המכרזים 
ברחוב  המזמין הקסמים  ,  ליום,  מונוסון-יהוד ,  6מרבד     09.08.2022  עד 
ל ולא תובא  הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפס  בצהריים.   12:00בשעה  

 . לדיון

 

 יגברו מסמכי המכרז.  -המכרז   בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין האמור במסמכי

 

 

http://www.yehud-monosson.muni.il/
http://www.yehud-monosson.muni.il/
mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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 : תנאים מתלים

המצורף   .5 ההסכם  )ולרבות  זה  מכרז  של  לתוקף  התנאים  כניסתו  בהתקיימות  מותנית  אליו( 
 במצטבר:  המפורטים להלן, 

יהוד 5.1 העיר  מועצת  פמונוסון-אישור  להוראות  בהתאם  חבריה,  ברוב  העיריות   ,       קודת 
 .הזוכה במכרז )נוסח חדש( לחתימת החוזה עם

העיר  באמצעות  ,קבלת אישור תקציבי 5.2 במועצת  למלוא ההוצאות    ,פתיחת תב"ר מתאים 
המ העירייה מסגרת  ב  כרזנשוא  הגורמים   מוסדות  במסגרת  רשות    המממנים   וכן  )לרבות 

 . מקרקעי ישראל(

  מלוא  לקבלת  במכרז זה עובר  הזוכה   בהסכם עם  להתקשר  שלא  הזכות  את   לעצמו  ין שומרזמהמ .6
הנ"ל    םהאישורי  מלוא  בקבלת  הפרויקט  ביצוע  תחילת  ביצוע  את  להתנות  או/ו  ל" הנ  האישורים

 .  בירוך זמן סדלעיל בת האישורים כל יתקבלו שלא וככל אם, המכרז  את לבטל  או/ו

זה    הזוכה  כי ,  ודגשמו  מובהר,  בנוסף .7        הפרויקט   בביצוע  או/ו  בהיערכות   בפועל   יחל   לאבמכרז 
  התנאים  כל  התקיימות  בדבר  המזמין,  מאת  ובכתב,  מראש  אישור,  קבלת  לאחר  אלא,  המכרז  נשוא

 דלעיל. םהמתלי

  שיפוי  או/ו  פיצוי  במכרז זה בכל  הזוכה  או/ו   המציעים  את  תזכה  לא  כאמור   פעולה   כל   כי ,  מובהר .8
  מוחלט  באופן   במכרז זה מוותרים   הזוכה   או /ו  והמשתתפים ו/או המציעים  כלשהו  פי סכ   החזר  או/ו

על חוזר  המ  כלפי  זה  בעניין  תביעה  או /ו  דרישה  או/ ו  טענה  כל  ובלתי  ו/או  ו/או               העירייה  זמין 
 מטעמם.   הפועלים כל

מות  פוף להתקייד לאחר ובכשתכלל עהתקשרות שבין הצדדים לא תלמען הסר ספק מובהר, כי ה .9
בו    מלוא גם במקרה  וזאת  על ההסכם,  המזמין  של  ולחתימתו  לעיל  כהגדרתם  התנאים המתלים 

חים, ואף אם החל הזוכה במכרז  המציא הזוכה במכרז זה את ערבות הביצוע ו/או אישורי הביטו
בו טר יהא המזמיזה בביצוע חלקי של העבודות. בכל מקרה  ן רשאי  ם השתכלל ההסכם כאמור, 

ביט להו על  זה,                 דיע  במכרז  לזוכה  וסוג  מין  מכל  פיצוי,  בכל  חייב  שיהיה  בלא  המכרז     ול 
 בגין ובקשר עם כך. והזוכה במכרז זה לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 

 

 

 

 
 

 בכבוד רב,
 

   ראש העירייה, עו"ד יעלה מקליס

 מונוסון -הודית יעירי 
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 22/0222' מספומבי  מכרז
 כן עניינים ות

 

 עמוד  הנושא   סעיף
     

 4  תוכן עניינים ..............................................................................   
     

 10  ....... ..........................................................הזמנה לקבלת הצעות   מסמך א'

 10  .................... מהות המכרז .........................................................  23 - 1סעיפים 

 14  ................................ הגשת הצעות ...והגבלות על כשירויות המציע   25 - 24סעיף 

 19  המכרז ................................................................ מסמכי  רכישת   26סעיף 

 19  ים .......................................................................... מסמכ צירוף  29 - 27יפים סע

 25  ............................................ ...................... ערבות להצעה ..........  41 - 30סעיפים 

 27  .............. ......................תנאי העבודות ......הכרת האתר, סביבתו ו  46 - 42סעיף 

 27  .......................................... .......................... מציעים מפגש/סיור  47סעיף 

 27  ........ הבהרת מסמכי המכרז .......................................................  54 - 48סעיפים 

 28  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .............................................   56 - 55סעיפים 

 29  הצהרות המציע .........................................................................   58 - 57סעיפים 

 29  ................................................. ..................עדיפות בין מסמכים   61 - 59סעיפים 

 30  ...................... ........................ל ההצעה .........בעלות על המכרז וע  64 - 62סעיפים 

 31  ............................... הגשת הצעות ומועדים .................................   81 - 65סעיפים 

 38  . ז ...................................................................חובת הזוכה במכר  86 - 82סעיפים 

 40  ....................................... ערבות לביצוע ההסכם .........................  90 - 88ים סעיפ 

 40  ........................  המזמין החלטת  השלמת הצעות, דרישת הבהרות ו  104 - 91סעיפים 

 42  ................................................ יינים ר ניגוד ענ תנאי פסלות והיעד  105סעיף 

ואי    107 - 106סעיפים  ההסכם  וביטול  ההסכם  על  הפסקה  חתימה  האטה,  וביטול  כן 
 ................................................... ...........................כם .......ההס

 43 

 44  ....... .........................................עיקרון "העיפרון הכחול".............  108סעיף 

 44  ..................... הליכים משפטיים..................................................   110 - 109סעיף 

 44  .................. סודיות....................................................................  111סעיף 

 45  זכויות יוצרים על מסמכי המכרז..................................................   112סעיף 

 45  ...................................... ..................................... ליםתנאים מת   117עד  113פים סעי

 46  ..................... .......... ............................... כללי ...........................  123 - 118סעיפים 

 46  ..................................................... מסמכי המכרז ......................  124סעיף 
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   :זכרלמסמכי המ  טפסים נלווים

     

 49  הצהרה בדבר זהות המציע ..........................................................   1טופס מספר 

     

 56  דת" ...להקמת "חברה למטרה מיוח JV -התחייבות "חברי הצוות" ב  )א( 1טופס מספר 

     

 57  תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים במסגרת המכרז ..........    2טופס מספר 

     

 63  ..... למכרז .................. 24.2בר ניסיון קודם לצורך סעיף הצהרה בד  )א( 3טופס מספר 

     

 64  ........................... למכרז ............... 24.2סעיף אישור ביצוע לצורך   )ב(3טופס מספר 

     

 65  למכרז ..........  24.2סעיף צורך וגי" לורם הטכנול כתב התחייבות "הג   )ג(3פס מספר וט

     

 66  ...... למכרז ................. 24.3דבר ניסיון קודם לצורך סעיף הצהרה ב  )א( 4טופס מספר 

     

 68  ............................ למכרז ............  24.3.1אישור ביצוע לצורך סעיף   )ב(4טופס מספר 

     

 69  למכרז ........................................  24.3.2רך סעיף אישור ביצוע לצו  )ג(4טופס מספר 

     

 70  .................... הודעת רואה חשבון ................................................  5 טופס מספר

     

 72  ... 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף פי לתצהיר   6טופס מספר 

     

 74  ............ נוסח ערבות בנקאית להצעה ............................................  7טופס מספר 

     

 75  אישור בדבר סטטוס המציע ........................................................   8טופס מספר 

     

 76  ........................... אישור הבנת תנאי המכרז ................................   9טופס מספר 

     

 78  הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והיעדר ניגוד עניינים ...........   10טופס מספר 

     

לעירייה,    11טופס מספר  זיקה  היעדר  ולעוהעיריי   לנבחרילמזמין,  תצהיר    ם בדיהה 
 ........................ ......... ..........מכרז זה ..היעדר זיקה ליועצי ובנוסף  

 81 

     

 82  .................................. תצהיר תביעות משפטיות ..........................  12טופס מספר 

     

 83  ................................................................ המחיר ....טופס הצעת   13טופס מספר 

     

 94  ......................................................... טבלת ניקוד האיכות .........  14טופס מספר 

     

 100  תכולת מעטפת המציע ................................................................   15מספר  פסטו
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 106  ...... ...............................הסכם ..................................................  סמך ב' למכרז מ

     

 107    מוקדמות  -פרק א' 

 107  ................... מבוא ונספחים ........................................................  1סעיף 

 109  ........ פרשנות והגדרות ................................................................  2סעיף 

 112  ..................................................................  .......הקבלן  רותהצה  3סעיף 

 116  ............................ מהותה של ההתקשרות ..................................  4סעיף 

 122  ............. ................................................ מזמיןנהלי עבודה מול ה  5סעיף 

 130  ......................................................................... נזיקין .אחריות ו  6סעיף 

 135  ....... .........................................ביטוח .......................................  7סעיף 

 144  .............................. נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות ......................  8סעיף 

 145  ערבות ביצוע ..............................................................................   9ף סעי

 147    נה הכ  -פרק ב' 

 147  .............................................................  הקבלןה של העבודצוות    10סעיף 

 152  ..................... הכנות הקבלן לביצוע הפרויקט ...............................  11סעיף 

 154  ................ האתר .......................................................................  12סעיף 

 159  מרים ושיטות עבודה ...................................................... וחו ציוד  13סעיף 

 163    ביצוע  -פרק ג' 

 163  ................................... ............................יומן עבודה .................  14סעיף 

 165  ................. לוח זמנים ......................................................נון ותכ  15סעיף 

 173  ......... שעות עבודה .....................................................................  16סעיף 

 173  היות מכוסים .......................................... שנועדו ל יקת חלקיםדב  17סעיף 

 174  ............................... שינויים ......................................................   18סעיף 

 177  .......................... סילוק יד .........................................................  19סעיף 

 179  ביצוע במקום הקבלן ..................................................................   20סעיף 

 180  .......... .........................................עתיקות ומחצבות ...................  21סעיף 

 181  ............................... מתן אפשרות לקבלנים אחרים .....................  22סעיף 

 182    תמורה  -ד' ק פר

 182  ....... התמורה ............................................................................  23סעיף 

 190  ..............................................................  ת ומע"מרישיונו ם, מסי  24סעיף 

 190  ..... ...............................קיזוז ועיכבון .........................................  25סעיף 
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 ותחזוקת המערכת 

   197 

 197  ל ותחזוקת המערכת ........................................................... עותפ  29סעיף 

     

 202    שונות  -פרק ז' 

 202  .............................................. .................... הפרת ההסכם .........  30סעיף 

 202  ................... הגבלת סעדים .........................................................  31סעיף 
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 203  ..................................................................... ת .......דע וסודיוימ  33סעיף 
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 204  ............................ קבלני משנה ..................................................  35סעיף 

 205  מעמד הקבלן .............................................................................   36סעיף 

 206  ....................... .........................................ניגוד עניינים ..............  37סעיף 

 207  ............................................................ שונות ...........................  38סעיף 

     

 210  מפרט טכני מיוחד ......................................................................   ( להסכם 1נספח ב') 

 211  ......................... ................................................... תוכנית הבינוי   כם ( להס2נספח ב') 

 213  ביטוחי הקבלן ...........................................................................   ( להסכם 3נספח ב') 

 214  ............ ......................................... ...........ביטוחי הקבלן  יאישור  ()א( להסכם 3) ב'נספח 

 217  . הצהרה על מתן פטור מאחריות ..................................................  ( להסכם ב()3) ב'נספח 

 218  ........................ ..........עבודות בחום .........מיוחדים ל נספח תנאים  ( להסכם ג()3) ב'נספח 

 219  .................... כתב ערבות ביצוע ...................................................  ( להסכם 4נספח ב') 

 220  ................................... ..........................כתב ערבות בדק ............  סכם ( לה5נספח ב') 

 221  ............................................ רשימת חוקי עבודה ........................  ( להסכם 6נספח ב') 

 ( להסכם 7נספח ב') 

 

 222  ך חוק הנוער ............................................. נטיות מתוראות רלוווה 
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)אש  ( להסכם 8נספח ב')  מנועים"  "יועצים  עמם רשימת  להתקשר  יכול  אינו  הקבלן  ר 
 . .....................................בקשר עם ביצוע העבודות נשוא ההסכם( 

 226 

 227  אבני דרך לתשלום ......................................................................   ( להסכם 9נספח ב') 

 233  ............ .........................................נספח פיצויים מוסכמים ........  ( להסכם10) 'נספח ב

 236  כניות עקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבודה .............................. ות  ( להסכם11) 'נספח ב

 237  ......................... .........................................תקנים ישראלים ......  ( להסכם12) 'נספח ב

משרדית )כל הפרקים  -המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין  ( להסכם13) 'נספח ב
 האחרונה והמאושרת( ............................................... במהדורתם 

 238 

 239  ................................................ מפרט משלים ותוכניות משלימות   ( להסכם41) 'נספח ב

 240  ........ .................................................. ות הביצוע של הקבלןכני ות  ( להסכם15) 'נספח ב

 241  פרוטוקול מסירה .......................................................................   ( להסכם61) 'נספח ב

 242  ..... ...............................נוסח תעודת גמר ....................................  ( להסכם71) 'ספח בנ

 243  ...........................................................  תביעות היעדרהצהרה על   ( להסכם81) 'נספח ב

 245  .. ...........................................נים .ניגוד עניי לאיתור חשש ל שאלון    ( להסכם19) 'נספח ב

 252  .. כתב ערבות להפעלה .................................................................  ( להסכם02) 'נספח ב

 253  ................ .......... ..בניינים הפרטיים .אלי לתקלות במחירון מקסימ  ( להסכם12) 'נספח ב
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 המכרז ואינם כלולים בחוברת זו מסמכי מסמכים המהווים חלק מ

 מצורף בנפרד   ........... .........................................מפרט טכני מיוחד ...  ( להסכם 1ב') נספח 

     

כל )אם וכתוכניות עקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבודה    להסכם (11) 'בנספח 
 .....................................................  זה(למכרז   שיצורפו

 מצורף בנפרד  

     

 לא מצורף   . ................תקנים ישראלים ........................................  כםלהס (12) 'בנספח 

     

הועדה    להסכם (13) 'בנספח  של  בניה  לעבודות  הכללי  משרדית -הביןהמפרט 
 ...)כל הפרקים במהדורתם האחרונה והמאושרת( ...........

 לא מצורף  

     

לאחר    פויצור  ................................. ת משלימות ם ותוכניו מפרט משלי  להסכם (14) 'בנספח 
 ין זמ המ אישור

     

לאחר  תצורפנה    ......................... .................  כניות הביצוע של הקבלןות  להסכם (15) 'בנספח 
 המזמין  אישור
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 מונוסון -עיריית יהוד

 22/2022מס'   מכרז

 ות  לקבלת הצעהזמנה  - 'מסמך א

              תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית  עבודות לביצוע 
 מונוסון -" ביהודמערב-יהודבשכונת " לאיסוף פסולת 

 

   מהות המכרז

עבודות לביצוע  הצעות  לקבל  בזאת    תמבקש(  "העירייהאו "  "המזמין")להלן:  מונוסון  -ת יהודעיריי .1

                     " מערב-יהודשכונת "במסגרת  מטית לאיסוף פסולתרכת פניאוותחזוקת מעתכנון, הקמת, תפעול 
(,  בהתאמה",  הפרויקט"  -ו  "העבודות"",  כניתוהת")להלן:    1041תמ"ל  בשטחי    -  מונוסון-דהובי

בין אם צורפו    מסמכי מכרז זה ובנספחיו, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו,מסגרת  בהכל כמפורט  ו
 . לאו רז ובין אםלמסמכי המכבפועל  

ב .2 חדשה  המדובר,  שכונה  שחתהקמת  גג  הסכם  המזמין  במסגרת  רשום  מקרקעם  ישראל  ת  עי 
" בין השאר,  כוללתאשר    ,"(מערב-יהוד)שכונת  דיור    300  -כ  כן  ו  יח"ד  4,100  -כ,  דירות במסגרת 

כ  100  -כ   ,מוגן וכן  ציבור  מבני  של  שטחי  מ"ר    375,000  -דונם  ו   של  ת  כניוהת   קה.תעסו מסחר 
 .  "(השכונה"   )להלן: מתקנים הנדסייםושטחים ציבוריים פתוחים , שטחי ציבור, דרכיםגם כוללת 

ם בלבד  ינתונים סטטיסטיכללי ו   לצורך מתן מידעים  לעיל ניתנ הנתונים המוצגים  , כי  יצוין ויודגש .3
מסגרת  כמפורט ב  ןהינכנית ותמהיל הבנייה  וייעודי הת  ,הית לעניין זכויות הבניו הקובע  אותוהטבל

הת  כימסמ בת  ,כניתוהוראות  ולפיכך  ואו  ממנה,  הנגזרות  בינוי  מקכניות  בנתונים    רה ובכל  אין 
   .המזמיןמצד   כלשהיאו/או התחייבות אסמכתא משפטית  המוצגים לעיל משום 

הינה   .4 פסולת  לאיסוף  הפניאומטית  האוטומטיתמערכת  המערכת  כ,  סגורהמתוכננת      , מערכת 
,  מסחר, מבני הציבור, ההמגוריםובכלל זה מבני  )מבניינים    הפסולת וע  ולשיניסוף  פועלת לאואשר  

המערכת הפניאומטית האמורה  בהם מותקנת  אשר    ,ומהמרחב הציבורי(  וצא באלההתעסוקה וכי 
ידי  וזאת  ,  "הראשי  המבנה"להלן  כונה  וי השכונה  בתחום    םיוקר  ש א  ,מרכזיאיסוף  ר  את  לא על 

צינור   אוויר  יניקת קרקע במערכת  תת  הפסולת  ייםות  של  במקור  הפרדה  תוך   ,שונים  זרמיםל, 
 .  "(המערכת הפניאומטית" או " המערכת)להלן: "  בהתאם לסוג/י הפסולת

ה .5 למעשה,  הפניאומטית  הלכה  פ מערכת  המסורתי  סולת  לאיסוף  האשפה  חדר  את  בבניין  תחליף 

 .  פחי האשפה הממוקמים ברחוב ואת

  , מעורבת ויבשה בשני זרמים:מכרז זה בהתאם לניאומטית ובאמצעות המערכת הפ הפסולת תועבר  .6
 כפי שיפורט במסמכי המכרז.

הפ  .7 מהמשינוע  ידי  ה  בנסולת  על  יבוצע  בפסולת  טיפול   / מעבר  אתר  אל  ואינו    העירייה הראשי 
 .בתכולת מכרז זה

לא    האשפה,  למתוכנן  בהתאם .8 הפניאומטית  תקלטאשר  האשפה  מערכת  להלן,   ,דרך    כמפורט 
   .עירייהייקבע על ידי ה ר שא  ,באופן אסףיות בניםמבמחזור רי בחדתאוכסן 

כי בתחום ת .9   הפסולת: לאיסוף  כבר קיים שטח לתכנון המבנה הראשי    1041  כנית תמ"לומובהר, 
 כנית. ו הת שרת את ן לנמתוכ ו  3005  גרשמהמבנה הראשי יוקם ב
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שויים  כי עבהר  את, מו. עם ז(ב'מסמך  )  ( להסכם2ב')  כנספח  פתכנית מצורוהת  תוכנית הבינוי של .10
הג במסגרת  בחשבון  זאת  לקחת  המציעים  ועל  הבינוי  בתכנית  שינויים  הצעותיהם,  לחול  שת 

 .כם שיחתם עם הזוכה במכרזו/או ההסושינויים כאמור לא יהוו עילה לשינויים במחירי ההצעות  

  די הזוכהי  על  ם יוקר  שא  ה הראשי,ת המבנקמ יודגש ויובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לה .11
ר  שאות  ה/ ונו/או השכו/או יתר המבנים  המכרז ו/או קביעת שיוך יחידות הדיור  בהתאם להוראות  

ידי המבנ על  ו/או    הישורתו  א לאחר  שיוכם  הראשי  ההקמה                 , ים/ אחר  ים/ראשי   ים/מבנה  לסיום 
ל בלעדי  נתונים  דעת  שיקנה  והכל  ,  למזמיןשיקול  )להלמבלי  זה  במכרז  "לזוכה  (              "הזוכהן: 

 .  תמורה כלשהי נוספת מעבר לתמורה לה יהא זכאי בהתאם להצעתו במכרז

אחרים, .12 מסוגים  מטופלישא   פסולת  אינם  ה  םר  המערכת  בפניאומטית  במסגרת  קבוקי  כגון: 
ניירת,   וכדפלסטיק,  חשמל  מוצרי  ריהוט,  זה  ,  בנפרדותפונה  תטופל  ומה  גזם,  אינה  ובשלב  היא 

   .מכרז זהנשוא ודות  ת העב במסגרנכללת 

:  ( בע"מ )להלן1996ח יהוד )ו/או החברה הכלכלית לפיתו העירייה    יםבמסגרת הקמת השכונה, פועל .13
הכלכלית" התשתיות  "(  החברה  השכשלפיתוח  את  לפרסום תשרתנה  במקביל  ונערכים            ונה, 

פומבי   והביוב,בתיאום  מכרז  המים  תאגיד  "  בע"מ  אונומי    עם  והיד  תאג )להלן:  "(, ביובהמים 
 .  כניתוהתשטח בה יובני  תשתיותפיתוח עבודות ביצוע עבודות הכנה, ל

ההמער .14 מכר  ש א  ,פניאומטיתכת  לביצו ותוקם  במקביל  מוקמת  להיות  מתוכננת  דנן,  המכרז  ע  ח 
הנ"ל,   התשתית  הפניאומטית,  העבודות  המערכת  להנחת  עבודות ההכנה  בין השאר, את  כוללות, 

דנן  ירה. הזוכהבהן עבודות עפר וחפ נוסף על תכנון המערכת הפניאומטית  ביידרש לבצע,    במכרז 
וכל  וקבלת   גם  האישורים  ההיתרים  להקמתה,  ההנדרשים  כל  את  על  המערכת  להנחת  עבודות 

עב וכן  עבודות,  רכיביה,  וביצוע  פיקוח  בקרה,  תיאום,  מדידות,  ניהול,  היתר,  בין  הכוללות,  ודות 

עפר עבודות  מ  ייהובנחפירה    ,לרבות  ובפרט  תוואי  בחלק  המכרז  במסמכי  כמפורט  המערכת, 
 . (מסמך ב') םלהסכ 1'כנספח בורף במסגרת המפרט הטכני, המצ

במכרז   .15 הזוכה  ודנן  על  המעלתכנן  להקמת  העבודות  את  בתיאום  לבצע  הפניאומטית                 ,מלארכת 
פן מיוחד מול  באו ו  -  ה מטעמ  והפועליםהעירייה    מול  , כניות מאושרות ולוח זמנים מוסכםוכולל תה

  -מערכת הפניאומטית  החברה הכלכלית הפועלת בשמה ומטעמה של העירייה בקשר עם הקמת ה
הקבלן  וכן התשתי  ו/ייבחרר  שא  ים,/ מול  עבודות  את  הת ת  ולבצע  שטח  ובהתאם  ובמסגרת  כנית 

ו/או    ,מכרז התשתיותל העירייה  ו"(התשתיות  י/קבלן)להלן: "החברה הכלכלית  שיפרסמו  אשר  , 
כאמור,ו/עיבצ וישמש  ,  הפניאומטית  המערכת  להנחת  ההכנה  עבודות  בניה"  -כ  ו/את  ,  "מבצע 

ל הבהתאם  תש"ללרבות  דין,  הוראות  חדש(,  )נוסח  בעבודה  הבטיחות  התקנות  ו  1970-פקודת 
תשמ"ח בניה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  בהן  מכוחה,  בהתאם  1988-שהותקנו  והכל   ,

העירי  הכ  הילהנחיות  בהתאם  ולכלית  והחברה  מכרזבנוסף  במסמכי             ,  ונספחיו  זה  למפורט 
בלוח עמידה  לביצתוך  הזמנים  העבודות,  ות  התשתיות  וע  עבודות  ביצוע  את  שיעכב  ומבלי 

 ל ידי קבלן/י התשתיות.  שתבוצענה ע

זה  העבודות   .16 מכרז  היתרכוללותנשוא  בין  רק  ,  לא  במפורש  הת  ,אך  בסיס  על  מפורט  כנון  תכנון 
ידי  ר  שא  ,ניהעקרו  על  התכנון    ;המזמיןנערך  המזמין  אישור  ידי  הנדרשעל  ההיתרים    יםוקבלת 

  ,הפניאומטית  תהמערכ  תהקמ  ביצוע  לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז, על ידי ובאחריות הזוכה;
של    מסירתהוהכל עד  , פיקוח,  בקרת איכותתיאום, ניהול, בקרה בתהליך,  לרבות,  ,  רכיביה  כל  על
             , ; ולאחר מכן)בהתאם ליתר הוראות מכרז זה(ו/או החברה הכלכלית  העירייה  לידי    ת הנ"למערכה

לצורך  הנדרשים  ,  יםנלוו  עבודהשירות ו/או  כל    , לרבותהמערכת על כלל רכיביה  תתחזוקו  תפעול 
   .וות כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז, על נספחי /תקופהלמשך  פעילותה המושלמת של המערכת,



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

12 

ו  ו/א   לידי העירייה בכללותה  הפניאומטית  המערכת  הפעלת והחזקת  תעבור  ום תקופה זו  יס   לאחר
הכלכלית לזוכה(  החברה  שתינתנה  להוראות  מלא  ,)בהתאם  הובאופן  ליתר  ובהתאם          ראות , 

 .  מכרז זה, על נספחיו

ידי   על  תהיינה  הראשי  למבנה  בקשר  האזרחית  ההנדסה  עבודות  כל  ספק,         ובאחריות להסרת 
 ועל חשבון הזוכה במכרז. 

)בזיקה לתכנון שהוגש במסגרת  ניאומטית  הזוכה במכרז זה יידרש לתכנן ולהקים את המערכת הפ
בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כמפורט במפרטים  כנון(  לאישור המזמין את התוכפוף  הצעת המציע  

הזוכה   יבצע  הפרויקט,  במסגרת  זה.  למכרז  המצורפים  זה,  הטכניים  על  במכרז  חשבונו  בעצמו, 
מסמכי מכרז זה,  המפורטים בובאחריותו, את מלוא הפעולות ויקים את כל המערכות והמתקנים,  

 . המזמיןלאורך כל תקופת ההתקשרות עם  על כל נספחיו ובמיוחד ההסכם ונספחיו, ויפעיל אותם

  יתהכלכל חברה  ל או  /ולעירייה  שייכים  הפניאומטית  המערכת  מ יופקו  ר  שא  ,מובהר, כי התוצרים
זה  הזוכה  ובהתאם  בלבד,   למ במכרז  בפסולת,  שימוש  כל  לעשות  רשאי  יהיה  העברתה לא                עט 

ו/או  ל"מבנה הראשי" כי    ,מובהרהסר ספק  מי מטעמה. למען  , משם היא תפונה על ידי העירייה 
זה   אחריות   במכרז  הראשי"בב"בממסתיימת  הפסולת  לפינוי  הזוכה  על נה  וכי  פינ,  של  ה  ויויות 

 והטיפול בה יוטלו על העירייה בלבד. הפסולת מ"המבנה הראשי"  

, כאמור ביתר הרחבה במסמכי  כי לאורך תקופת הפעלת המערכת  ,יידרש לדאוגה  במכרז זהזוכה  
במפרטים הטכניים,  , רמת הטיפול בפסולת תעמוד בדרישות האיכות המפורטות  זה ונספחיו  מכרז

במטרה לאפשר את מחזור הפסולת כנדרש על פי    ,היתר  יןב  ,, וזאתההמצורפים למסמכי מכרז ז 
 הוראות הרלוונטיות לעניין. שקיימות ככל העירייה, עזר של לרבות חוקי ה ודין הוראות ה

הזוכה  עוד   זה  במיידרש  תקופת  כרז  לאורך  כי  העירייה  לדאוג  בין  החברה  ההתקשרות  ו/או 
זה    הכלכלית  במכרז  הזוכה  המערכתלבין  זההוראות  מלוא  בת  הפניאומטי  תעמוד  ובכלל  ,  הדין, 

הסביבה, לרבות בדבר מטרדי רעש וריח והפרדת  להגנת  תקנות, התקנים, כללים ודרישות הנוגעות  
כל  לרבות  לעת,  מעת  שתחולנה  המפורטים  פסולת  והכללים  הדרישות  זה  ל  מכרז  מסמכי  ביתר 

ככל שהם    ,יהל העיריוקי העזר ש, ולרבות הוראות ח ובמיוחד המפרטים הטכניים המצורפים אליו
 כוללים הוראות הרלוונטיות לעניין.  

הזוכה   יידרש  כן,  זה  מ בכמו  המערכתכרז  של  ולתחזוקתה  לתפעולה                     -  הפניאומטית  לדאוג 
לרבות בכל הנוגע לתוכניות העבודה,    -הן בתחום הציבורי והן בתחומי המגרשים הפרטיים  וזאת  

והמיד הידע  מוניהול  הקמת  לשליטה  ע,  באלהובקרה  קד  ההוראות  וכיוצא  לכל  בהתאם   ,
 . מיוחד המפרטים הטכנייםוב זה מסמכי מכרזביתר  המפורטות 

תפעל הכלכלית  החברה  כי  לעיל,  כמתואר  בזאת,  הפניאומטית    מובהר  המערכת  להקמת  בקשר 
ות  יצוע הפעולבשמה ומטעמה של העירייה ולצורך ב )בהתאם ליתר הוראות מכרז זה, על נספחיו(  

ייחשבו  הכרוכות  הכלכלית    בכך  והחברה  העירייה  מבין  אחד  המונח  כל    ן" מימזה "בהגדרת 
המצורף  הסכם  ה, ובהתאם ייחתם  בהתייחס לפעולות שתבוצענה לאחר הכרזתו של הזוכה המכרז

 בין העירייה והחברה הכלכלית מצד אחד לבין הזוכה במכרז זה מהצד השני. למסמכי מכרז זה 

לידי הזוכה  המזמין  שלם  יהתחייבויות הזוכה במכרז זה, במלואן ובמועדן,    צועבי  כי כנגדמובהר,   .17
 (.מסמך ב'בהסכם ) מים כמפורט תשלו
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ות והשוחות ועבודות הריפוד ומילוי התעלה ביחס  מובהר, כי עבודות העפר לחפירת התוואי, התעל  .18
במ )כהגדרתו  התשתיות"  "קבלן  ידי  על  תבוצענה  השכונה  ההסכםלמקרקעי    (( ב'מסמך  )  סגרת 

מלוא התשלום בקשר  לם,  ((, או ב'מסמך  "קבלן" בהסכם )  -עבור הזוכה במכרז זה )אשר מוגדר כ
(( ב'מסמך  )"הקבלן" כהגדרתו בהסכם )  לעבודות כאמור ישולם על ידי ועל חשבון הזוכה במכרז זה

"קבלן התשתיות"   לידי  לאה  מההמקצועית  באחריותו  תהיינה העבודות כאמור    ובנוסףבמישרין 
( בהסכם  כהגדרתו  )"הקבלן"  זה  במכרז  הזוכה  חייב  ((ב'מסמך  של  הנ"ל  בליווי    והוא  העבודות 

לעבאחריותו  ו התשתיות"  "קבלן  עבודות  מרכיבי  כל  התאמת  את  התשתית                    לוודא  הנחת  בודות 
הז ידי  על  תבוצע  אשר  הפניאומטית,  המערכת  של  ושוחות(  אביזרים  במכרז  )צנרת,  זה וכה 

 (( ועל חשבונו.  ב'מסמך " כהגדרתו בהסכם ))"הקבלן 

(( ב'  מסמך)  כהגדרתו בהסכםבמכרז זה )"הקבלן"    לעדית של הזוכהכי באחריותו הבבזה  מובהר  

והנחתהא   הפניאומטיתהצנרתת  אספקת  המערכת  של  והשוחות  האביזרים  בחירת  לרבות  ,  , 
   .וכדומהבדיקות; וך הצנרת; יתר העבודות;לביצוע  יםהמתאימ   , האביזרים והשוחותהצנרת

שמובהר הבלעדית  באחריותו  כי  זה  הזוכה    ל,  בהסכם "  קבלן )"הבמכרז    , ((ב'מסמך  )  כהגדרתו 
((  ב'מסמך  )כהגדרתו במסגרת ההסכם )  "לן התשתיותקב את "כי חתך החפירה אותו יקבל מלוודא  

כהגדרתו  "  קבלןה" זה )  במכרזוכה  זהשיכין    ,הינו ברוחב ובעומק על פי התוכנית המפורטת לביצוע
החפירה בשיפועים    לאפשר ביצוע שלבכוונת המזמין  .  י המזמיןל ידעתאושר  ו  ((ב'מסמך  )  בהסכם

ביצוע העבודות  את  של המזמין, באופן שיאפשר  מתאימים על פי הנחיות יועץ הקרקע והבטיחות  
  כהגדרתו בהסכם "  )"הקבלן  במכרז זה   הזוכה  עם זאת, באחריות    .ללא צורך בדיפון, ככל הניתן

 . מטעמו ועל חשבונו באמצעות יועץ בטיחות (( ללוות את התהליך, כמתואר לעיל, ב'מסמך )

שהזוכה   )"הקבלן" ככל  זה  בהסכם  במכרז  הזמנים    ((ב'מסמך  )  כהגדרתו  בלוחות  יעמוד  לא 

ו/או   הפניאומטית  הצנרת  הנחת  לביצוע  הלא  הנדרשים  להנחת  העבודות  בביצוע    תשתית יחל 
ביצהפניאומטי לאחר  של  ת  תשתית  עבודות  התשתיות " וע  ההסכם  קבלן  במסגרת  )כהגדרתו   "

ש/ו,  ((ב'מסמך  ) במרכיבאו  לפגיעה  מחשש  מתאימים  צד  בשיפועי  חפירות  לבצע  יהיה  ניתן  י  לא 
עבודת   למהלך  הפרעה  מיצירת  או  בוצעו  שכבר  התשתיות"תשתיות  במסגרת  קבלן  )כהגדרתו   "

( בתלפגי  מחשש  ו/או  ((ב'מסמך  ההסכם  להתבצע             עה  שעתידות  ו/או  בוצעו  אשר  קיימות  שתיות 
ידי אחרים )  " קבלן התשתיות"צע  בי,  על  ב')כהגדרתו במסגרת ההסכם  חפירה של תעלה  ((  נספח 

במכרז זה יכין הזוכה  ר  שא    ,מטר ובעומק הנדרש על פי התוכנית המפורטת לביצוע  1.5של  ברוחב  
, מבלי לגרוע מאחריות הזוכה  י המזמיןל ידתאושר ער  שאו(  (ב'מסמך  )  םכהגדרתו בהסכ  )"הקבלן"

)"הקבלן"  זה  בהסכם גדכה  במכרז  לת(ב'מסמך  )  רתו  בקשר  כאמורו(  הנ"ל, כנית  במקרה   .                  
  מערכת תמיכה קלה((  ב'מסמך  )כהגדרתו במסגרת ההסכם )  "קבלן התשתיות"ככל ויידרש, יקים  

כבדה   על   ו/או  פון ידלעבודות  ו/או  הגנה  מערכת  ו/או  זמניות  שוחות  ו/או  דיפון                      כלובי 

של  החפיר  יציבות  הקרקע  יועץ  הנחיות  לפי  שיידרש  סוג  מכל  זה ות  במכרז                    הזוכה 
   ."(עבודות הדיפוןבאישור המזמין )להלן: "(, (ב'מסמך )  כהגדרתו בהסכם" הקבלן )"

הדיפ עבודות  )לובמתחול  ון  עלות  אחוזים)  100%אה  על  מאה  )"הקבלן"  הזוכה  ((  זה  במכרז 
 "קבלן התשתיות".  על ידי  בפועל תבוצענה  עבודות הדיפוןוכאמור,  ,(( ב'מסמך ) כהגדרתו בהסכם

 . המזמין סוברני לאשר אמצעים חלופיים לעבודות הדיפון על פי שיקול דעתו המקצועי יובהר כי

האמור מכלליות  לגרוע  כל    מבלי  התילעיל,  זה אום  עבודות  במכרז  הזוכה  בין                   והקשר 
בה)"הקבלן"   )ב'מסמך  )  סכם כהגדרתו  התשתיות"  "קבלן  לבין  בהסכם((  ((  ב'מסמך  )  כהגדרתו 

רת העבודות נשוא הסכם זה, ובמפורש מוסכם, כי לא ישולמו לידי הזוכה במכרז זה  כלולות במסג
כ (( תשל ב'ך  מסמ)  כהגדרתו בהסכם )"הקבלן"   לשהם בקשר עם אחריותו של הזוכה במכרז  ומים 

 . (( לתיאומים כאמורב'מסמך ) כהגדרתו בהסכםזה )"הקבלן" 
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המציע .19 מאשר  נספחיו  ולרבות  המכרז  מסמכי  גבי  על  האמורים    בחתימתו  במסמכים  עיין  כי 
ו/א היבט  כל  ובדק  בחן  כי  ביועצים מקצועיים מתאימים מטעמו,  נועץ  כי  רבה,  שיקול  בקפידה  ו 

לכלית,  וע העבודות ו/או בהגשת הצעתו במכרז, לרבות ובמפורש שיקולי כדאיות כשורים בביצהק
 לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך. וכי לא יע

מופיעות  יודג .20 מפורטות  דרישות  העבודות.  של  ביותר  כללי  תיאור  מהווה  דלעיל  התיאור  כי  ש, 
 . על נספחיו במסגרת יתר מסמכי המכרז, 

קת המערכת  עבודות תכנון, הקמת, תפעול ותחזו המזמין מוסיף עוד, כי ההתקשרות בכל הנוגע ל .21
המזמין    הפניאומטית בין  הכלכלית(  תהא  והחברה  הזוכה  )העירייה  ובכפוף  לבין  זה,  במכרז 

 . להלן 117עד  113סעיפים להתקיימותם של התנאים המפורטים ב

שתוגש  על   .22 המכרז  ההצעה  המקצועיות,    ,בהמשך  ועהביצעל  וכן  במסגרת  הדרישות  על  לענות 
 . עמוד בדרישות המפורטות במסגרת מכרז זה, על נספחיווכן לבארץ בתחום העבודות  המקובלות 

ביותר    ואינהמזמין   .23 הזולה  ההצעה  את  לקבל  לחלזהלמכרז  מתחייב  או  ממנו.  ,  רשאי  המזמין  ק 
 . כרז זה להלן, וזאת בהתאם ליתר הוראות מלבחור בחלק מן ההצעה של המציע

   והגבלות על הגשת הצעות כשירויות המציע

 :במצטבר  תנאי הכשירויות המפורטים להלן כלעל  בעצמומי שעונה רשאי להשתתף במכרז רק  .24

 .בישראלם הרשו (שותפות / חברההינו תאגיד )המציע הינו  .24.1

ויזכה בביצוע העבו   JVלחילופין, המציע הינו   דות  )כהגדרת מונח זה להלן(, אשר במקרה 
  "חברה למטרה מיוחדת" להלן לשם הקמת    86נשוא מכרז זה, יפעל בהתאם לאמור בסעיף  

 להלן.  86 צוין בסעיףפרק הזמן ש בתוךלהלן(   86)כהגדרת מונח זה בסעיף 

" המונח  זה,  מכרז  ו/או  "JVלצורך  בישראל  כדין  הרשומים  תאגידים,  מספר  משמע,   ,
בי קיים  אשר  זרים,  ) תאגידים  המכרז  של  משותפת  להגשה  הסכם  (  Joint Ventureניהם 

 המכרז. ולפעולה משותפת, היה והצעתם תזכה בביצוע הפרויקט נשוא 

  ובין בהתקשרות מול המציע,  JV  -הינו/ם חלק מ, בן שכי ככל שלתאגיד/ים זר/ים  הר,מוב
ה של  המרכיבות  המשפטיות  הישויות  רשאיות  מורשה"  "נציג  בישראל  ל  לכלו  JV  -קיים 

 .ל גם את "הנציג המורשה" בישראלהלן  24.2כאמור בסעיף במסגרת כתב ההתחייבות 

לעיל  "חן  ניסיו כאמור  להלן(  זה  מונח  )כהגדרת  הצוות"  המציע  ברי  של  לניסיונו  ייחשב 
 זה לעיל.  24ך עמידה בתנאי סעיף לצור

צוות" ה"  חבר  זה, משמע, תאגיד אשר חבר במסגרת  מכרז  הסר ספק  JV  -לצורך  למען   .
רשאי להחליף    אינו(  JVי המציע ) ( מודגש, כמסמך ב'ומבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם )

ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מי מבין "חברי הצוות" במשך כל תקופת ההתקשרות  
 . המזמיןמאת 

   - , הדורשת ניסיון ומיומנות מקצועיתהרגיש הדעבוהיא מכרז הנשוא  המהטעם שהעבוד .24.2

  ,(לעיל  24.1ף  בסעינח זה  אחד מבין "חברי הצוות" )כהגדרת מו   -  JVהמציע, או במקרה של  
בעל   בביצניסיון  הינו  ומוכח  לפחות  קודם  אשר  שני)  2וע  פרויקטים  מהם(  אחד                כל 

לתכנון   פרויקט  המערכת הינו  לתפעול  וכן  פסולת  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ולהקמת 
 כל אחד מהם(, אשר  מערכת הנ"ל( שנים ממועד סיום הקמת ה שתי)  2)למשך לכל הפחות  

בוצע בישראל ו/או    מהם  אחדכל  אשר    ובנוסף( יחידות דיור לפחות,  אלפיים)  2,000  -יועד ל
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מהםאשר    ובנוסף  בחו"ל,  אחד  ובוצע  כל  תק  החל  לעיל()כולל  כאמור  התפעול              , ופת 
 .  31.12.2021וסיומה ביום    01.01.2011במהלך תקופה שראשיתה ביום 

  ,(לעילאחד מבין "חברי הצוות" )כהגדרת מונח זה    -  JV, או במקרה של  עהמצי   ,ופיןלחיל
בעל   לפחות  ניסיון  הינו  בביצוע  ומוכח  אשר  (שני)  2קודם  מהם  פרויקטים  אחד              כל 

פסולת   לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ולתפעול  ולהקמת  לתכנון  פרויקט  לתפעול  הינו  וכן 
הפחות   לכל  )למשך  שניםשתי)  2המערכת  המערכת  (  הקמת  סיום                     הנ"ל(,   ממועד 

יועד    מהם   (אחד)  1( יחידות דיור לפחות ואילו  אלפיים)  0002,  -יועד ל   מהם  (אחד)  1אשר  
 כל אחד מהםאשר    ובנוסף,  ( מ"ר של שטחי מסחר ו/או תעסוקהפיםחמשת אל)  0005,  -ל

ו/או בחו"ל,בוצע   ובו  הםכל אחד מאשר    ובנוסף  בישראל  )כולל תקופת התפעול    צעהחל 
 .31.12.2021ביום ומה וסי 01.01.2011תקופה שראשיתה ביום במהלך , כאמור לעיל(

  זה לעיל  24.2ע בתנאי סעיף לצורך עמידת המצי" סיום הקמת המערכתהמונח "מובהר, כי 
על  ן  , משמע, כי ניתלעיל(ת המוצגות  )ומובהר, כי ההגדרה הנ"ל הינה ביחס לשתי החלופו

כאמור   פרויקט  כל  מזמין  הפניא ידי  למערכת  הפעלה  הינתנו  אישור  לאחר  אשר  ומטית, 
המציע  ה של  )חל  במקרה  הצוות"   -  JVאו  "חברי  מבין  זה    אחד  מונח  (  (לעיל)כהגדרת 

כמתואר לעיל, וזאת אף אם במועד מתן האישור כאמור  למשך התקופה  בתפעול המערכת  
 סחר ו/או התעסוקה.מלוא יחידות הדיור ו/או שטחי המעל למערכת  חוברו בפו טרם

  זה לעיל   24.2בתנאי סעיף  ע במכרז זה להסתמך לצורך עמידה  היה המצי, רשאי ילחילופין
המציע עצמו,   אינו(, אשר  "הגורם הטכנולוגי"יכונה להלן:  שעל ניסיונו של גורם חיצוני ) 

בכפוף  ש   וזאת  הטכנולוגי  לכך  המפורטים    בכל   בעצמועומד  הנ"ל  הגורם  הניסיון  תנאי 
המו  לעילזה    24.2סעיף  ב החלופות  משתי  באחת  ספק,  הפסקאות  )ולהסרת  בשתי  צגות 

של   בעצמו.  לעיל(זה    24.2סעיף  הראשונות  עמידה  כי  לרמובהר,  משמע,  באמצעו,    תבות 
   .רכישת זכויות ביחס לפרויקטים כאמור לעיל

  24.2סעיף  כרז זה רשאי יהיה להסתמך לצורך עמידה בתנאי  ע במ המצי,  לחילופי חילופין
  בכלעומד  ש"הגוף הקשור"  ", וזאת בכפוף לכך  גוף קשור"  ושל מי שהינ   ולעיל על ניסיונזה  

ובין בצוותא עם    ו מלעיל )ולהסרת ספק, בין בעצזה    24.2סעיף  בים  ורט המפניסיון  תנאי ה
 . המציע עצמו(ן  ניסיו

קשור" לצורך  גוף  משמע,  זה  24.2סעיף  "  בישראל                             ,  הרשום  תאגיד  ו/או  יחיד 
" הינו  ב ע בואשר  שליטה  ידי                 מציעל  על  נשלט  שהינו  ו/או  המציע  ידי  על  נשלט  ו/או   "

 יטה במציע". "בעל של 

במציע" שליטה  המחזיק,          משמע,    לעיל,זה    24.2סעיף  לצורך  "  בעל  תאגיד,  ו/או  יחיד 
 " במציע.יטהי שלאמצע( מ"יםחמישים אחוז) 50%בין במישרין ובין בעקיפין, בלפחות 

משמע,זה  24.2סעיף  לצורך  "  שליטהאמצעי  " מאלה:    ,  אחד  ההצבעה ז (1)כל    כות 
מק בגוף  או  חברה  של  כללית  אחר;באסיפה  תאגיד  של  למנות     (2)או    ביל  הזכות 

 . דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי

משמע, זה  24.2סעיף  לצורך  "  שליטה" בלפחות    ,  אחוזים)   50%החזקה       (             חמישים 
 .(זה 24.2סעיף ב" )כהגדרת מונח זה אמצעי שליטהמסוג מסוים של "

הקשור"     מודגש "הגוף  יידרש  המציע,  של  מטעמו  קשור"  "גוף  הצגת  של  מקרה  בכל  כי   ,
בפועל את העבודות המחייבות סיווג קבלני בהתאם להוראות  מציע לבצע  צג בהצעת ההמו
 . (מסמך ב'רז זה, והכל בכפוף להוראות ההסכם )במסמכי מכ ין ולמפורטהד
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          " כאמור, על המציע להציג במסגרת מסמכי הצעתו מסמכים ביחס גוף קשורוצג "יככל ש
 ביחס למציע.  הקשור"וף "הגקות של  ולרבות ביחס לשיעור האחז  "גוף הקשור"ל

, מקצועית  יון ומיומנות , הדורשת ניסהרגיש  העבודהיא  מכרז  ה נשוא    הטעם שהעבודהמ .24.3
   ,(לעיל  24.1בסעיף  דרת מונח זה  אחד מבין "חברי הצוות" )כהג  -  JVאו במקרה של    ,המציע

 : צטברמ בלן ורט לה כל המפ קודם ומוכח בביצוע ניסיון הינו בעל  

של    (ארבעה)  4לפחות   .24.3.1 צנרת  עבודות  פרויקטים  גז   ביובו/או  מים  הנחת    ו/או 
  מ"מ ומעלה(  300"/12שביחס לצנרת גז מדובר בקוטר שהינו לכל הפחות  )ובלבד  

פניאומטיתו/ צנרת  מהםאשר  ,  או  אחד  נמוך כספי  בהיקף    והינ   כל                שאינו 
שקליםלי מיחמישה  )  ש"ח  000,0005,  -מ מע"מ(,  חדשים  ון  )לפני   אשר   ובנוסף( 

של המציע מול מזמין    שריןבמי  במסגרת התקשרותבישראל  בוצע    כל אחד מהם

( כ העבודות  ראשי"  -קרי,  אחדאשר    ובנוסף,  "(קבלן  בוצע    מהם  כל  החל, 
,  1.20212.13וסיומה ביום    101.01.201תקופה שראשיתה ביום    במהלך,  ונסתיים

ההיקף  ובנוסף הינו  כל  של  המצטבר  אשר  )בצוותא(  האמורים  הפרויקטים  ל 
מכספי  בהיקף   נמוך  וחמישה  )  ח"ש  000,00025,  -שאינו         מיליון עשרים 

  .( )לפני מע"מ( שקלים חדשים

  בכל אחד מהם, אשר  פרויקטים של עבודות הנדסה אזרחית  (שלושה)  3לפחות   .24.3.2
ב שמדובר  בין  ציבור,  במבנה  שמדובר  )בין  "מבנה"  תעשייהוקם  ובין  מבנה  תי 

לוגיסטי(שמ במבנה    שאינו כספי  בהיקף    והינ   כל אחד מהםאשר    ובנוסף,  דובר 
אשר    ובנוסף( )לפני מע"מ(,  מיליון שקלים חדשיםששה  )  ש"ח  000,0006,  -מ   נמוך

במישרין של המציע מול מזמין    במסגרת התקשרותבישראל  בוצע    כל אחד מהם

כ  )קרי,  ראשי"  -העבודות  בוצע    מהם  אחדכל  אשר    סףובנו"(,  קבלן  החל, 
 .  31.12.2021 וסיומה ביום 01.01.2011תקופה שראשיתה ביום במהלך ונסתיים, 

לעניין  עוד  מודגש כי העבודות אשר תוצגנה  עמידתו של המ,  ציע בתנאי  הוכחת 
על ידי המציע    תדות המוצגושונות מהעבוזה לעיל תהיינה עבודות    24.3.2סעיף  

 לעיל.  24.3.1לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף 

זה לעיל, משמע,   24.3לצורך עמידת המציע בתנאי סעיף  "  נסתייםהמונח "מובהר בזה, כי  
ניתנ כאמו  ה כי  פרויקט  כל  מזמין  ידי  סועל  חשבון  א ר  מאושר  "תעודת פי               גמר"   ו 

 .ביחס לביצוע הפרויקט כאמור

ב מובהר  "עוד  כי  עמידפרויקטזה,  לצורך  המציע"  לעיל  24.3סעיף  בתנאי    ת  משמע, זה   ,

עבודות   אוסף  לא  ובמפורש  ומוגדר  מסוים  מתחם  במסגרת  עבודה  רת  סגבמ ביצוע 
שונים  מתחמי היישוב  ם  העבודה  ברחבי  בוצעה  מסגרת בו  הסכם  מכוח  אם  בין               )וזאת 

 . ובין מכוח מספר התקשרויות נפרדות(

לעיל  זה    24.3סעיף  להסתמך לצורך עמידה בתנאי    , רשאי יהיה המציע במכרז זהלחילופין
ניסיונ  שהינ  ועל  מי  קשור"  ושל  זה  גוף  מונח  )כמשמעות  המציע,  לעיל  24.2סעיף  ב"  של   )

                    לעיל  זה    24.3עיף  סבתנאי הניסיון המפורטים    בכלעומד  שהגוף הקשור  וזאת בכפוף לכך  
 . ם ניסיונו של המציע בעצמו(צוותא עובין ב  וצמ)ולהסרת ספק, בין בע

 .לעיל 24.2סעיף בכהגדרת מונח זה , משמע, זה 24.3סעיף " לצורך גוף קשור"

            ביחס " כאמור, על המציע להציג במסגרת מסמכי הצעתו מסמכים  גוף קשורוצג "יככל ש
   .מציעיחס ל ב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל
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מחזור  בעל  הינו    (,להלן" )כהגדרת מונח זה  הגורם הפיננסי "  -  JVאו במקרה של    ,המציע .24.4
נומינלי  כספי   משבהיקף  יפחת  מיליון  )   ש"ח  50,000,000  -לא  חדשיםחמישים   ( שקלים 

ל בממוצע  מע"מ(  במהלך)לפני  השנים  שלוש)  3  שנה,  האחרו  הקלנדאריות(  ת  נו המלאות 
וזאת מהטעם שהמדובר כולל(,    2021עד    2019השנים  קרי,  פרסום מכרז זה )מועד  שלפני  

 . ומחייבת חוסן פיננסי ומיומנות מקצועית בעבודה רגישה, הדורשת ניסיון

   , (לעיל  24.1בסעיף  )כהגדרת מונח זה  אחד מבין "חברי הצוות"  ,  משמע  , "הגורם הפיננסי"
 . ננסית לביצוע הפרויקטאשר נושא באחריות ובערבות מהבחינה הפי 

לצורך עמלחילופין זה להסתמך  יהיה המציע במכרז  לעיל          24.4ף  סעיבתנאי    תו יד, רשאי 
  בכל   בעצמו  עומד"הגוף הקשור"  כפוף לכך ש" של המציע, וזאת בגוף קשור"  ועל מי שהינ

 . לעיל 24.4ף סעיבמסגרת תנאי הניסיון המפורטים 

   .לעיל 24.2סעיף בכהגדרת מונח זה , משמע, לעיל 24.4ף סעי" לצורך גוף קשור"

             ל המציע להציג במסגרת מסמכי הצעתו מסמכים ביחס ור, ע" כאמ ורקש  גוףוצג "יככל ש
 . מציעיחס ל ב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל

בדו .24.5 נכללה  של    חות"לא  המבוקרים  של  ,  המציעהכספיים  במקרה               אצל   -  JVאו 
ה  האחרונ  ]שנת הדיווח   2021לשנת  לעיל(,    24.4"הגורם הפיננסי" )כהגדרת מונח זה בסעיף  

"  יננסישל "הגורם הפ  -  JVאו במקרה של    ,של המציע  מבוקריםכספיים  חות  "דו נחתמו    בה
ועד  ממבנוסף  ' ו'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי ,  (לעיל  24.4בסעיף  )כהגדרת מונח זה  

הותי  חל שינוי מ   לאחות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  "החתימה על הדו
רת מונח  " )כהגדשל "הגורם הפיננסי  -  JVאו במקרה של    ,המציעבמצב העסקי של  לרעה  

קיומ (,  לעיל  24.4בסעיף  זה   המשך  לגבי  ממשיים  ספקות  העלאת  לכדי        המציע של    ועד 
 "כעסק חי".לעיל(  24.4של "הגורם הפיננסי" )כהגדרת מונח זה בסעיף  -  JVאו במקרה של  ) 

(,  לעיל  24.4בסעיף  " )כהגדרת מונח זה  הגורם הפיננסי "   -  JVו במקרה של  א  ,המציעבנוסף,  
צ  אינו תחת  כינוס  פועל  פירוק  נכסים  ו  הליכי  ו/או  הליכים  הקפאת  זה, ו/או             )ובכלל 
 ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל. צון( ק מרפירו

מובהר ספק  הסר  כי  למען  הזוכה  ,  על  ההכרזה  למועד  ועד  המכרז  הליכי  ובמהלך  היה 
המועד   לאחר  אף  או  המציעהנ"לבמכרז,  כנגד  יוצאו  של  במקאו    ,,                  כנגד   -  JVרה 

הפיננסי" זה  הגורם  מונח  )כהגדרת  ) (,  לעיל  24.4בסעיף  "  כאמור                         , לרבותצווים 
ו/או  צו המציע  של  הזכייה  הודעת  ו/או  ההצעה  לביטול  עילה  הדבר  יהווה  זמניים(  וים 

תהא והוא מוותר  (  JV  -)ו/או ה י שלמציע  מבלאת  ציע, וזלבין המהמזמין  ההתקשרות בין  

 ו/או תביעה בקשר לכך. מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה

המציע .24.6 של  העצמי  של    , ההון  במקרה  הפיננ"  -  JVאו  זה סיהגורם  מונח  )כהגדרת   "         
הדיו  2021בשנת  לעיל(,    24.4בסעיף   האחרונ]שנת  בה  וח    כספיים חות  "דונחתמו  ה 

המציע  מבוקרים או  של  של  ,  הפהגור"  -  JVבמקרה  על   היה[  "יננסים  ועמד                     חיובי 
 .(חמישה מיליון שקלים חדשים) ש"ח 05,000,00 סך של פחותכל הל

לצורך עמידלחילופין זה להסתמך  יהיה המציע במכרז  לעיל          24.6ף  סעיבתנאי    תו , רשאי 
  בכל   בעצמו  עומד"הגוף הקשור"  כפוף לכך ש" של המציע, וזאת בגוף קשור"  ועל מי שהינ

 לעיל.  24.6ף במסגרת סעיתנאי הניסיון המפורטים 

 . לעיל 24.2סעיף ברת מונח זה גדכה, משמע, לעיל 24.6ף סעי" לצורך גוף קשור"

             " כאמור, על המציע להציג במסגרת מסמכי הצעתו מסמכים ביחס קשורגוף  וצג "יככל ש
 . מציעיחס ל ב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל
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בסעיף  ות" )כהגדרת מונח זה  ברי הצומבין "חתר  או יו אחד    -  JVאו במקרה של    ,המציע .24.7
שום בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג ובהיקף המתאימים  ן רקבל הינו    ,(לעיל  24.1

הנדסה  ה   ביצועל לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  הוראות  פי  על  זה,  מכרז  נשוא  עבודות 
נמוכים   ייםו הקבלניסיווגר  שאקבלן  סל  ייפל זה  כלוב  תקנותיו,ו   1969  -בנאיות, תשכ"ט  

  :מהסיווגים המפורטים להלן במצטבר

 . ()בנייה 100בענף ראשי  לפחות   3ג' סיווג .24.7.1

 . ניקוז(ו ביובווי מים, ביצוע ק) 260משנה  בענף  לפחות  4סיווג ב' .24.7.2

ב' .24.7.3 ראשי    3סיווג  בענף  שאיבה  )  500לפחות  בתחנות  מכאניות  אלקטרו  מערכות 
 . (ללא המבנה

 "גוף קשור"של  על הסיווגים הקבלניים  בהצעתו  להסתמך  ציע יהא רשאי  המ  כי  ,מובהר
 .זה לעיל  24.7סעיף ם הקבועים בבתנאיעמידתו וזאת לצורך ( לעילונח זה  )כהגדרת מ

של  ,  המציע .24.8 במקרה  אחד  -  JVאו  )כהגדרת   כל  הצוות"  "חברי  שלמבין  זה   ו                  מונח 
הב עומד    ,(לעיל  24.1בסעיף   ציבוריים,  ים  תנאמלוא  גופים  עסקאות  בחוק  הקבועים 

 . 1976 -התשל"ו  

  ,(לעיל  24.1בסעיף  מבין "חברי הצוות" )כהגדרת מונח זה    אחד  -  JV  או במקרה של,  המציע .24.9
מס את  המכרז,רכש  בסעיף    מכי  ולהלן  26כאמור  בעצמו  באמצע/,  "או  קשורות               " גוף 

 . לעיל 24.2סעיף בכהגדרת מונח זה של המציע, 

   ,(לעיל  24.1ף  בסעימבין "חברי הצוות" )כהגדרת מונח זה    אחד  -  JVאו במקרה של  ,  המציע .24.10

בסעיף   כאמור  המציעים,  במפגש  ק להלן  47השתתף  "גוף  באמצעות  ו/או  בעצמו                שור" , 
 . לעיל 24.2סעיף בכהגדרת מונח זה של המציע, 

 להלן.  41ד ע 30ת בנקאית, כאמור בסעיפים ולהצעתו ערבהמציע צירף   .24.11

מובהר   .24.12 בהמשך  ב עוד  להציג  יהא  המציע  כי  ,  לעיל  24.2סעיף  לאמור  גם בהצעתו  רשאי 
בתנאי  של המציע  הוכחת עמידתו  ורם הטכנולוגי", לצורך  "הגשל    ת האם"ניסיון של "חבר

 . זה לעיל 24סעיף 

ש האם"  וצג  תככל  במס"חברת  להציג  המציע  על  הצעתו כאמור,  מסמכי               גרת 
 . מסמכים ביחס לחברת האם ולרבות ביחס לשיעור אחזקות חברת האם בגורם הטכנולוגי

, ניתן להגיש הצעה למכרז במשותף על ידי מספר מציעים  לאזה לעיל, כי    24יף  עניין סעמודגש, ל

 . זה לעיל 24סעיף ש בוזאת למעט כמפורט במפור

כי   מובהר,  הצעוד  תוגש  שבו  מקרה  ידי  בכל  על  התאגיד   לאתאגיד  עה  יחידי  ניסיון    ייחשב 
בתנאי   העומד  הנזה    24סעיף  כניסיון  הניסיון  מתקיים  אם  רק  אלא  עצמלעיל,  בתאגיד  ו, דרש 

 .  זה לעיל 24סעיף וזאת בכפוף להוראות 

, וזאת בכפוף לעילזה    24סעיף  תנאי    במלוא  בעצמויד, אשר אינו עומד  עמו של תאגכל הצעה מט
 .    , תיפסל על הסףזה לעיל  24סעיף בלמפורט במפורש 

 . חתתר מהצעה א רשאי להציע יו אינומציע במכרז זה   .25

כי   ומודגש  נפרדות על ידי מציעים, אשר הינם  איןכמו כן, מובהר  גופים מאוגדים      להגיש הצעות 
נפרדת,   משפטית  אישיות  המאוגבעלי  הגוף  יחידי  מבין  מי  "קרובו"                   כאשר  ו/או  האחד  ד 

  ו/או שותף   בעל מניות  ( הינו גם בעלים ו/או1999  -)כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט  
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התשנ"ט   החברות,  בחוק  זה  מונח  )כמשמעות  משרה"  "נושא  ו1999  -ו/או  ו/או / (  מנהל                   או 
 אוגד האחר, והכל בין במישרין ובין בעקיפין.  בעל תפקיד דומה, יהא תוארו אשר יהא, בגוף המ

גופ   איןבנוסף,   הינם  אשר  מציעים,  ידי  על  נפרדות  הצעות  מאוגדיםלהגיש  אישי  ים  ות  בעלי 
בעל מניות ו/או שותף ו/או  בין הגופים המאוגדים הינו הבעלים ו/או  משפטית נפרדת, כאשר אחד מ

 במישרין ובין בעקיפין.    ות כלשהם בגוף המאוגד האחר, והכל ביןבעל קשרי בעל

כן,   ה  איןכמו  הגוף  יחידי  מבין  מי  ידי  ועל  מאוגד  גוף  ידי  על  נפרדות  הצעות  ו/או להגיש    מאוגד 
 ין בעקיפין.  והכל בין במישרין וב(, 1999 -כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט  "קרובו" )

בסעיף  אשר  הצעות   לאמור  בניגוד  לעיל  25תוגשנה  הסף    -  זה  על  צורך וזאת  תיפסלנה                 ללא 
 .בכל הודעה נוספת

מובנוס כדגשף  מבין    אין י  ,  מי  באמצעות  ו/או  בעצמם  הקשורים  מציעים,  ידי  על  הצעות  להגיש 
מי מהם,  יחידי   כל  של  "קרוב"  ו/או  בגוף מאוגד(  )ככל שמדובר  בע הגוף המאוגד  ירייה  לנבחרים 
ו/או    העירייה"נושאי המשרה" ו/או בעלי תפקיד דומים, יהא תוארם אשר יהא, במסגרת    -ו/או ל

 . , והכל בין במישרין ובין בעקיפיןהכלכליתרה החבבמסגרת 

, במסגרת התקשרות  JV  -לוגי" יהיה חלק מהצעה לחרף האמור מובהר, כי יכול שאותו "גורם טכנו
 גורם טכנולוגי" הינו חברה הרשומה מחוץ לישראל.עם מספר מציעים, ובלבד שאותו " 

 המכרז מסמכי רכישת 

לעיין   .26 המכרזבניתן  שלהלן:ה  העיריישל    האינטרנט  אתרב  מסמכי  האינטרנט               בכתובת 
monosson.muni.il-http://www.yehud . 

רכיש המכרזדמי  האינט  ת  באתר  העיריה  נרשישולמו  של  מקרה(  )ט  בכל  יוחזר  לא  אשר  תשלום 
 מע"מ.  בתוספת ( יםים חדשים שקלאלפ  חמשת)  ש"ח 5,000 שלכום סהינם ב

המכרזניתן   מסמכי  את  בלרכוש  האינטרנט  ,  מיום  הנ"ל,  בכתובת    העירייהשל  אתר  החל 
   בצהריים(. 12:00)עד השעה  09.08.2022ועד ליום  07.06.2022

 ."מונוסון-עיריית יהודהתשלום ייעשה לזכות "

 פרטי קשר תקינים ומלאים. יה העיריר בידי באחריות המציע להותי

כן,   במשרדי  כמו  תשלום,  ללא  לצלמם(,  )מבלי  המכרז  במסמכי  לעיין  רשאים  ה  רייהעיהמציעים 
 .מונוסון -,יהוד10זאב וינהויז החברה הכלכלית, ברחוב  במשרדי ו/או תובת דלעיל( )בכ

כרוכות בהכנת  וסוג שהוא, הלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין  
 בד. ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בל

 צירוף מסמכים

 המסמכים הבאים: צעתו את כל מציע יצרף לה .27

מתאימים  אישור .27.1 בס ים  האמור  התנאי  קיום  המסמכים  לעיל  24.1עיף  לאישור  לרבות   ,
 להלן: ש

ה .27.1.1 בטופס  בנוסח  צהרה  המציע  זהות  מלא  1  מספר  טופסדבר          וחתום   כשהוא 
 .המציע ידי על

 ". עוסק מורשה" -ע רשום כשל המצי בדבר היותותקף ועדכני אישור  .27.1.2

http://www.yehud-monosson.muni.il/
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כ"נאמן למקור" בידי    תמאושר כשהיא  של התאגיד,  ההתאגדות  תעודת  העתק מ .27.1.3
   .של התאגידהחשבון  -הדין או רואה-רךעו

המ   ברבדאישור   .27.1.4 לחהאנשים  התאגיד  וסמכים  את  ולחייב  התאגיד  בשם  תום 
 . המכרזהצעת המציע במסגרת בחתימתם על מסמכי 

מ .27.1.5 עדכנית  רישום  התאתמצית  השותפויות(  רשות  רשם   / החברות  )רשם  גידים 
 . המציעאודות 

ביחס לכל אחד מבין "חברי הצוות" המרכיבים  יומצאו    -  JVככל שהמציע הינו   .27.1.6
 לעיל. 27.1.5עד  27.1.2במסגרת סעיפים פורטים ים המ המסמכ כל JV -את ה

כ שממובהר,  ככל  הצוות"  י  "חברי  מבין  בישראל  אינוי  הרשום                      -  תאגיד 

 המסמכים הבאים: לגבי אותו "חבר צוות" צורפו  י

 כשהם בשפת המקור.  ו "חבר צוות"העתק מסמכי ההתאגדות של אות .27.1.6.1

של   .27.1.6.2 ההתאגדות  מסמכי  של  המקור  ששפת  צוות"אותו  ככל     " חבר 
מקורי לשפה העברית  המסמך ה  יצורף תרגום   -הינה השפה האנגלית  

 . וכן יצורף אישור נוטריוני המאמת תרגום כאמור

של   .27.1.6.3 ההתאגדות  מסמכי  של  המקור  ששפת  אינה  צוות"  ה"חבר  ככל 
והן לעהמק ום המסמך  יצורף תרג  -אנגלית   הן לאנגלית  וכן  ורי  ברית 

 . יצורף אישור נוטריוני המאמת תרגומים כאמור

לעיל גם התחייבות בכתב להקמת  ף לאמור  תומצא בנוס  -  JVככל שהמציע הינו   .27.1.7

מיוחדת" למטרה  סעיף    "חברה  לתנאי  לנוסח    86בהתאם  בהתאם  וזאת  להלן, 
 . כל "חברי הצוות" ומאומתת כדין מה על ידיכשהיא חתו, ()א1 מספר טופס

ב .27.2 המציע  עמידת  לאימות  מתאימים  ס אישורים  את   24.2עיף  תנאי  יכללו  אשר  לעיל, 
 המסמכים והאישורים כמפורט להלן:

במכרז .27.2.1 הקבועים  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  גבי    תצהיר    2  מספר  טופסעל 
 . כנדרש עציהמ  ידי  על וםוחת   מלא כשהוא

ביחס לניסיון הקודם אותו מציג    )א( 3טופס מספר  פירוט ניסיון המציע על גבי   .27.2.2
 . לעיל 24.2עיף ס תנאיתו בהמציע לצורך הוכחת עמיד

מספר  במסגרת   הגופים    ( א)3טופס  פרטי  את  מדויק  באופן  לפרט  המציע  על 

העבו את  המציע  ביצע  מוצעבורם  אשר  הוכחת  דות,  לצורך  המציע,  ידי  על  גות 
ב גוף  טי  ן, פר המזמיכולל פרטי  )  לעיל  24.2עיף  סתנאי  עמידתו  איש הקשר בכל 

הפרויקט, מהות הפרויקט,    כאמור ובנוסף מספר הטלפון שלו, הכתובת בה בוצע
הפרויקט למגורים    היקף  הדיו  -)בפרויקט  יחידות  בומספר  הכלולות  ואילו  ר   ,

תעסוקה    / למסחר  הכל  -בפרויקט  במ"ר  בו(השטחים  תחילת  וכן  ,  ולים  מועד 
 .(תקופת תפעול המערכת רוטות פי, לרבביצוע ומועד סיום הפרויקטה

בנוסח   .27.2.3 ביצוע  מספר  אישורי  בנוסח  למכרז  )ב(3טופס  או  בעברית,  או    ,אחר 
תן מציג  הקודמות, או  ביחס לכל אחת מבין העבודותשמוכחת במסגרתם    ובלבד

 . לעיל 24.2עיף סי המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנא 

הנ הביצוע  אישורי  להיותעל  ורקחתומים    "ל  ו/או           אך  העבודה  מזמין  ידי  על 

 .ביחס לאותה עבודה)שאינו מטעם המציע( על ידי מנהל הפרויקט 
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,  לעיל  24.2עיף  סבדרת מונח זה  נולוגי", כהגהיה והמציע התקשר עם "גורם טכ .27.2.4
 להלן:  המפורטיםיצרף המציע להצעתו את המסמכים 

בנוסח  האישורי   .27.2.4.1 מספר  ביצוע  כאמור  )ב(3טופס  , לעיל  24.2עיף  סב, 
"הגורם  של  עמידתו  את  מאשרים  כשהם  במלוא  הטכנולוגי"    יצורפו 

 . לעיל 24.2עיף ס תנאי 

  אינו   ה והמציעכתב התחייבות החתום על ידי "הגורם הטכנולוגי", הי .27.2.4.2
הטכנולוגי"   "הגורם  התחייב  ובמסגרתו  טכנולוגי",  "גורם  בעצמו 

הלביצוע   זהתכנון  מכרז  נשוא  הפניאומטית  וליווי  מערכת  פיקוח   ,
וכן  ביצוע בקרת    הליכי הקמתה, איכות בקשר לתהליך ההקמה הנ"ל 

המערכת  ליווי   תקופת  תפעול  כל  המערכת  ההפעלה  למשך  של 

עת המציע תזכה בביצוע הפרויקט  רה והצמק ב  בעצמו  האמורה, והכל
 . למכרז )ג(3טופס מספר נשוא המכרז, וזאת בנוסח 

ב .27.3 המציע  עמידת  לאימות  מתאימים  ס אישורים  את לעי  24.3עיף  תנאי  יכללו  אשר  ל, 
 המסמכים והאישורים כמפורט להלן:

הסף   .27.3.1 בתנאי  המציע  עמידת  גבי    במכרזהקבועים  תצהיר    2  מספר  טופסעל 
 . כנדרש המציע  ידי  על וחתום  מלא כשהוא

ביחס לניסיון הקודם אותו מציג    )א( 4טופס מספר  פירוט ניסיון המציע על גבי   .27.3.2
 לעיל.  24.3עיף תנאי סכחת עמידתו בציע לצורך הוהמ

מספר  במסגרת   לפהמציעל    )א( 4טופס  הגופים  ע  פרטי  את  מדויק  באופן  רט 

הוכחת   לצורך  המציע,  ידי  על  מוצגות  אשר  העבודות,  את  המציע  ביצע  עבורם 
)  24.3עיף  תנאי סעמידתו ב גוף  המזמין, פרטי  כולל פרטי  לעיל  איש הקשר בכל 

פרויקט, מהות הפרויקט,  ה   ה בוצעכאמור ובנוסף מספר הטלפון שלו, הכתובת ב
של הפרויקט,   )קבלן ראשי(  ההיקף הכספי  העבודות  בביצוע  של המציע  מעמדו 

 . (ביצוע ומועד סיום הפרויקטהמועד תחילת וכן 

ביצוע בשואי .27.3.3 ביחס לכל אחת מבין העבודות    )ב(4טופס מספר  נוסח  רי  למכרז, 
 לעיל.  24.3.1עיף סהקודמות, אותן מציג המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 

חתומים   להיות  הנ"ל  הביצוע  אישורי  ורקעל  ו/או           אך  העבודה  מזמין  ידי  על 
 .ביחס לאותה עבודההמציע(  )שאינו מטעם על ידי מנהל הפרויקט

בנוסח   .27.3.4 ביצוע  העבודות    (ג)4טופס מספר  אישורי  מבין  לכל אחת  ביחס  למכרז, 
 לעיל.  24.3.2עיף סהמציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  ותן מציגהקודמות, א

חתומים   להיות  הנ"ל  הביצוע  אישורי  ורקעל  מזמין  אך  ידי  ו/או  על           העבודה 
 .ביחס לאותה עבודה)שאינו מטעם המציע( יקט על ידי מנהל הפרו

ל, אשר יכללו,  לעי  24.6עד    24.4  יםפ אי סעינת אישורים מתאימים לאימות עמידת המציע ב .27.4
 בין היתר, אישורים כדלהלן: 

עמידת .27.4.1 בתנא  תצהיר  במכרזהמציע  הקבועים  הסף  גבי    י    2  מספר  טופסעל 
 . כנדרש המציע  ידי  על וחתום  מלא כשהוא

 .5טופס מספר ע כשהיא חתומה בנוסח של המצי הודעת רואה החשבון  .27.4.2
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  -  JVאו במקרה של  העתקים מלא של הדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע,   .27.4.3
הפיננסי"של   זההגורם  מונח  )כהגדרת            2020,  2019לשנים  (,  לעיל  24.4בסעיף    " 

 . 2021 -ו

 .לעיל 24.7סעיף הקבועות בדרישות ה א מלוה על העונ  ,אישור בר תוקף מרשם הקבלנים .27.5

ו/או אישורים מתאימים    לעיל   24.8תצהירים המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף   .27.6
זה   ובכלל  האמור,  התנאי  קיום  בדבר  או  את  מני  ועדכתקף  אישור  אחרים  שומה  פקיד 

כחוקאת  מ ספרים  ניהול  בדבר  חשבון  המציע                רואה  אצל  המוסמך  הגורם  חתימת  וכן 
 .למכרז זה 6טופס מספר על התצהיר הקבוע במסגרת  

 יל. לע 24.9 בדבר רכישת מסמכי המכרז, על שם המציע, לאישור התנאי בסעיף להקב .27.7

של בדבר השתתפותמתאים  אישור   .27.8 תנאי    ו  לאישור התקיימות  במפגש המציעים,  המציע 
 ל. עיל 24.10סעיף 

בכתב              כי  מובהר,   אישור  לקבל  ומבקש  המציעים  במפגש  חלק  נטל  אשר  מציע,  כל 
הנ"  המציעים  במפגש  השתתפותו  מתבקש בדבר  אל    ל,  בכתב  ובהתאם המזמין  לפנות 

 . יישלח אל אותו משתתף אישור מתאים ובכתב

 לעיל. 24.11העומדת בתנאי סעיף  7 מספר  טופס בנוסחערבות בנקאית  .27.9

נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של    הולפי   8  מספר  טופס  בנוסח  הצהרה .27.10 המציע  לא 
בה    2021נת  של האחרונה  הדיווח  המציע  מבוקריםכספיים  חות  "דו נחתמו  ]שנת    [ של 

ועד  חות הכספיים ועד למ"'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי' וממועד החתימה על הדו

ל ההצעות  האחרון  של    לאהגשת  העסקי  במצב  לרעה  מהותי  שינוי  לכדי  המציע  חל  עד 
המציע אינו  כי    ובנוסף,  ק חי""כעסע  צי המשל    והעלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומ 

במסגרת   ולרבות  פירוק  הליכי  במסגרת  ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל 
 .לעיל 24.5בסעיף ישור התנאי א לוהכל ,  צווים זמניים כאמור לעיל

כהגדרתו   .27.11 טכנולוגי",  "גורם  עם  התקשר  והמציע  המציע    -  לעיל  24.2עיף  סבהיה  יצרף 
  המסמכים המפורטים להלן: כללהצעתו את 

מציע, ובכלל זה,  לוגי" מטעם הפרטי ניסיונו המקצועי הקודם של "הגורם הטכנו  .27.11.1
בסעי  המפורטים  ע  לעיל  24.2ף  המסמכים  ניתנו  הנ"ל  המסמכים  שם  כאשר  ל 

 ורם הטכנולוגי". "הג

הטכנולוגי" .27.11.2 "הגורם  ידי  על  החתום  התחייבות  מותנה  כתב  שיהיה  יכול  אשר   ,

וזאת זה,  מכרז  נשוא  הפרויקט  בביצוע  המציע  הצעת  המדו  בזכיית  אם  בר  בין 
אם  ובין  המציע  של  משנה  כקבלן  המציע  ידי  על  הטכנולוגי"  "הגורם  בהעסקת 

 .( לעיל 24.2עיף סבמונח זה )כהגדרת  JVים של  המדובר במערכת יחס 

שעוד  מובהר ככל  כי  זר    -,  תאגיד  הינו  הטכנולוגי"  קיים  לגביו  אשר  "הגורם 
מורש "נציג  ניתן  בישראל  מורשה"  תו  שאוה",  הטכנולוגי"  "נציג  "הגורם  של 

             ייחתם כתב התחייבות  כלומר,    -דלעיל  כתב התחייבות  על  אף הוא  יהיה חתום  
המורשה"   ה"נציג  ידי  על  והן  הזר(  )התאגיד  הטכנולוגי"  "הגורם  ידי  על  הן 

 . )הגורם הישראלי(

 

 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

23 

 ":העתקים ממסמכי ההתאגדות של "הגורם הטכנולוגי  .27.11.3

ש"הגו .27.11.3.1 הטכנולככל  בישראלרם  הרשום  תאגיד  הינו                 -  וגי" 
 המסמכים הבאים:  יצורפו בנוסף גם 

 ורם הטכנולוגי". ת של "הגהעתק תעודת ההתאגדו .27.11.3.1.1

 העתק מסמכי ההתאגדות של "הגורם הטכנולוגי".  .27.11.3.1.2

הטכנולוגי"   .27.11.3.1.3 "הגורם  לגבי  הנדרשים  האישורים 
חוק   להוראות  ציבובהתאם  גופים  ריים,  עסקאות 

 . 1976 -  התשל"ו

הטכנולוגי"   .27.11.3.2 ש"הגורם  בישראל אככל  הרשום  תאגיד                 -  ינו 

 בנוסף גם המסמכים הבאים:יצורפו 

מסמכעה .27.11.3.2.1 הטכנולוגי"  תק  "הגורם  של  ההתאגדות  י 
 כשהם בשפת המקור.

של   .27.11.3.2.2 ההתאגדות  מסמכי  של  המקור  ששפת  ככל 
האנגלית   השפה  הינה  הטכנולוגי"             -"הגורם 

תרגום   המקורייצורף  וכן    המסמך  העברית  לשפה 
 .יצורף אישור נוטריוני המאמת תרגום כאמור

ש .27.11.3.2.3 ההתאגדות  מסמכי  של  המקור  ששפת  ל  ככל 
האנגלית    "הגורם השפה  אינה             -הטכנולוגי" 

המקורי   המסמך  תרגום  האנגלית  יצורף  לשפה  הן 
נוטריוני  והן   אישור  יצורף  וכן  העברית  לשפה 

 . ם כאמורמיוהמאמת תרג 

צרף המציע  י  -  לעיל  24.2עיף  סבמונח זה    ", כהגדרתחברת האם"מסתמך על  היה והמציע   .27.12
 המסמכים המפורטים להלן:    כללהצעתו גם את 

 מלאים אודות "חברת האם", ובכלל זה:  םפרטי .27.12.1

ש" .27.12.1.1 האםככל  הינחברת  בישראל  ה"  הרשום                 -  תאגיד 
 יצורפו בנוסף גם המסמכים הבאים:  

 העתק תעודת ההתאגדות של "חברת האם". .27.12.1.1.1

 העתק מסמכי ההתאגדות של "חברת האם".  .27.12.1.1.2

האם"         ישורים  אה .27.12.1.1.3 "חברת  לגבי  הנדרשים 
חוק   להוראות  ציבוריים,  בהתאם  גופים  עסקאות 

 . 1976 -התשל"ו  

ש" .27.12.1.2 האםככל  בישראל  הינא"  חברת  הרשום                 -  תאגיד 
 ם הבאים:רפו בנוסף גם המסמכייצו

האם"           .27.12.1.2.1 "חברת  של  ההתאגדות  מסמכי  העתק 
 כשהם בשפת המקור.

המקור   .27.12.1.2.2 ששפת  מסמכיככל  של    של  ההתאגדות 

יצורף תרגום    -"חברת האם" הינה השפה האנגלית  
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אישור   יצורף  וכן  העברית  לשפה  המקורי  המסמך 
 .נוטריוני המאמת תרגום כאמור

ששפת .27.12.1.2.3 ש  ככל  מסהמקור  של  ל  ההתאגדות  מכי 
האנגלית  "חבר השפה  אינה  הם"  תרגום    -ת  יצורף 

המקורי   והן             המסמך  האנגלית  לשפה           הן 
המאמת   נוטריוני  אישור  יצורף  וכן  העברית  לשפה 

 . ם כאמורמיתרגו

לבין               .27.12.2 או  המציע  לבין  האם"  "חברת  בין  הקשר  אודות  מלאים  פרטים 
ולרבות אישורים בדבר שיעור האחזקה של  הטכנולוגי"    "הגורם )לפי המקרה(, 

 )לפי המקרה(."חברת האם" במציע או ב"גורם הטכנולוגי" 

לצורמתאי  כיםמסמ .27.13 המציע  ךמים  הצעת  ו/או  המציע  מאת  האיכות  דרישות  על  , מענה 
  .14בטופס מספר כמפורט בהרחבה 

 :המסמכים המפורטים להלן כלבנוסף יצרף המציע את  .28

ה .28.1 מסמכי  כולל כל  במקומות    מכרז,  מלאים  כשהם  זו(,  מכרז  חוברת  )דהיינו,  נספחיו 
 . וד ועמודהנדרשים וחתומים על ידי המציע על גבי כל עמ

יועלו   העדכון,   והודעות   ההבהרה  לשאלות   המזמין  תשובות .28.2 אם  לאתר   אשר    האינטרנט, 
,  מציעעל ידי ה   בלואלו התק  כי  לאישור  המציע  על ידי  חתומות  כשהן  כאלה,  שיהיו  וככל

 ההצעה.   הכנת על ידי המציע בעת  בחשבון הובנו ונלקחו

 .9טופס מספר אישור הבנת תנאי המכרז על גבי  .28.3

 . 10טופס מספר ת בדבר תנאי פסלות והיעדר ניגוד עניינים על גבי בווהתחייהצהרה  .28.4

זיקה לעירייה  .28.5 לנבחרילחברה הכלכלית,  תצהיר היעדר  ולעובדיה העיריי  ,  ייה  ן של העירה 
ה ליועצי  ובנוסף  כלכלית  והחברה  זיקה  זההיעדר  לנוסח מכרז  בהתאם  והכל   ,             

 .11טופס מספר 

     ,התלויות ועומדות  התביעות האזרחיותכל  מפרטת את  , ה12פר  טופס מס  הצהרה בנוסח .28.6
זה במכרז  ההצעה  הגשת  כנגד  -בבתי,  במועד  ובחו"ל(  )בארץ  מטעם  המציע  משפט  ו/או 

כ המציע   שבהן    ונ יהשהמציע  אלה  ו/או  בוררויות  וכן  להם,  ו/אוצד  ו/או    המציע  בעליו 
(, הם צד להן, בין  יעבמצקידם  )בתוקף תפ  ועובדיו ו/או  מנהלינושאי המשרה במציע ו/או  

חמש מאות  )   ש"ח  500,000, וזאת בהיקף כספי העולה על סך של  כתובעים ובין כנתבעים

 .  לפעילות המציע שהינו מהותי כל הליך כאמור ובנוסף(, אלף שקלים חדשים

יפורטו גם הליכים המטופלים על ידי חברות הביטוח,  הנ"ל  מובהר, כי במסגרת ההצהרה  
 רוט עתירות מנהליות בהן מעורב המציע, בין כעותר ובין כמשיב. צורך בפיאולם, אין 

לפרט  בנוסף המציע  על  מספר  בנוסח    תוהצהרב,  כל    21טופס  , פלילייםההליכים  האת 
כתלרב אישוות  גופיבי  של  וחקירות  ובחו"ל,  ם  בארץ  ממשלתיים  ומוסדות  אשר ם 

י המשרה במציע ו/או  א או נוש/בעליו ו  המציע ו/אוכנגד  ,  במועד הגשת ההצעה,  מתנהלים
 . (במציע)בתוקף תפקידם  ועובדי ו ו/או  מנהלי

וס  סטאט  קשר עם, בההליכים כמפורט לעיל  חוות דעת עורך הדין המטפל בנושאלצרף  נא  
 . וגובה הסיכון הכספיההליך  סיכויי  ן ההליכים, שפטי בכל אחד מביטיפול המה
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במסגרת   לציין  רשאים  מספר  המציעים  המציע "לדוייה  הפנ  12טופס  של  הכספיים          חות 
אם"או  ) בבורסה  "חברת  הנסחרת  ציבורית  )חברה  המציע  מפורטים  ובמסגרתם  (,  (של 

להם צד  שהמציע  המשפטיים  או ההליכים  כאלם,  ,  לבמקרה  המציע  נדרש  צרף                 מור 
 .ריםהעתקים של העמודים הרלוונטיים מתוך הדו"חות הכספיים האמו 12לטופס מספר 

 .הר, כי הצהרה זו אינה מהווה חלק מתנאי הסף במכרזמוב

 .31טופס מספר הצעת המחיר על גבי  .28.7

בסעיף   .28.8 כהגדרתו  אישה,  בשליטת  המצוי  בעסק  שמדובר  ל2ככל  המכב  חובת  רזים, חוק 
 ם. , יצרף המציע אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש ש1992-התשנ"ב 

 ז זה.סגרת מכראת כל יתר המסמכים הנדרשים במפורש במ .28.9

לגרוע מכלליות האמור, המזמין   .29 לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאימבלי  לדרוש מכל מציע להגיש    , 
במכרז   ההצעות  הגשת  מועד  נוספיםלאחר  חהשלול  מסמכים  מידע  המלצות  ים  ו/או  ו/או  סר 

 . שפורטו לעיל המכרזהסף של  הוכחת עמידתו בתנאי אישורים דקלרטיביים בכל הקשור ל

 צעהערבות לה

ערבות  המצי .30 להצעתו  יצרף  בסך  ע  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה    ש"ח   000,0003,של  בנקאית 
הווה  זה ומ   למכרז  5מספר  טופס  (, וזאת בנוסח המצורף כמיליון שקלים חדשים  שלושה)במילים:  

   "(.הערבות להצעה)להלן: " חלק בלתי נפרד הימנו

,  1981-א"התשמ  ,רישוי אותהבנק וקחב כהגדרתו  ,בנק של בנקאית ערבות  תהיה המכרז ערבות .31
 .תתקבל ערבות מאת חברת ביטוח  לאמובהר, כי ובמפורש 

הנערב   .32 להיות  חייב  המציע  כי  ופרטיו    היחידיודגש,  להצעה,  להופי בערבות  במקום  חייבים  ע 
 המתאים בנוסח הערבות להצעה.

מציע  וף בין התתקבל ערבות להצעה אשר הוצאה לבקשת כל צד שלישי ו/או בשית  לא מובהר, כי  
 . לצד שלישי

הינו   והמציע  המשפטיות,      -  JVהיה  הישויות  מבין  אחת  להצעה  ערבות  במסגרת  הנערבת  תהא 
 . הרשומה כדין בישראלשות משפטיות , ובלבד שמדובר ביJV  -אשר מרכיבות את ה

פנילהצעה  הערבות   .33 פי  על  לחילוט  תנאיה,  פי  על  וניתנת,  מותנית  בלתי  אוטונומית,  חד י תהא    ה 
 . ואו לנמק את דרישת ו/ כל חובה להוכיח  ו, מבלי להטיל עליהמזמין צדדית של

 .  09.02.2023ליום עד ף תעמוד בתוקלהצעה הערבות   .34

 . תיעשה בהסכמת המציע לתאריך האמור,מעבר להצעה הארכת תוקף הערבות 

  ות להצעה בהתאם למועד שקבע המזמין עם זאת, אי מילוי דרישת המזמין להארכת תוקף הערב 
ב שחזר  כמי  המציע  ייחשב  לכך  לכך  בקשר  ובהתאם  זה,  במכרז  להשתתף  ומכוונתו  מהצעתו  ו 

 המציע הערבות להצעה. תוחזר לידי 

           , מוסמך  משפט  ביתפני  ב  ועומד  תלוי  הליך  קיים  בו   במקרה  יחול  לא לעיל    34בסעיף    רהאמו .35
המזמין      ודרישת   ולפיהמזמין    של  הבלעדי  ו דעת  ול יקלש  בהתאם  שאז   -  זה   למכרז   הנוגע של 

 . בו חלוט דין  פסק ומתן ההליך לתום  עד הצעהל  ערבותה תוארך

   .5 מספר  טופס  -הרלוונטי  לנוסח וזהה  מדויק באופןההצעה  ערבות את  להגיש עיםהמצי  על .36
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  עלולהמור  אה  מהנוסח  שונה  בנוסחלהצעה    ערבות  עם  תוגשר  שא  הצעה  כי,  המציעים  לב  תשומת .37
  לציין   יש  -  המבוקש  לסכום   המציעים  לב   תשומת  נדרשת  ,זה  בכלל.  ההצעה  עם  יחד  להיפסל

  כי להצעה    הערבות  במסמך  לציין  אין  אך,  הנדרש  הערבות  םסכו  אתלהצעה    הערבות   סמךמב
את    עמה  ותגרור  יפסלת  -  "מ"מע  כולל"   המילים  לה  ייווספור  שא  ערבות.  מ"מע   כולל  הסכום
 . ההצעה פסילת

יחתם ההסכם  י ש לאחרוזאת  נהלא תתקבל יהם תוהצע  ים, אשרמציעהתוחזר לכל  להצעה הערבות   .38
 . להלן  83 -ו 82ו המסמכים כאמור בסעיפים ו על ידויומצא  יקבע כזוכה במכרזיעם המציע ש 

י,  לעיל  באמור  גועפל   מבלי                 , זכה  שלא   למציעההצעה    ערבות  את  להחזיר  רשאי  הא המזמין 
 המוחלט.   ודעת לשיקול בהתאם והכל  ניתן הדבר  העניין תבנסיבו כי מצא אם  ,לכן דםקו אף

(  עשר  ארבעה)   14  תוךב,  המציעים  לכללההצעה    ערבויות   תוחזרנה ,  שהיא  סיבה   מכל ,  המכרז  בוטל
 . כאמור המכרז  ביטול ממועד עבודה ימי

הערבות   .39 הנקוב  להצעה  סכום  הסכום  יהיה  הצמדהלעיל    30בסעיף  לחילוט  הפרשי  ,  ובתוספת 
לצרכן המחירים  מדד  מעליית  ע  ,הנובעים  שמתפרסם  לסטטיסטיקה  "כפי  המרכזית  הלשכה  י 

לבין המדד הידוע במועד חילוט  ד האחרון להגשת ההצעות  "( בין המדד הידוע במועהמדד"  :הלן)ל
 . להצעה  הערבות

הוראות    הסכם   או/ו  דין כל    הוראות  פי   על   מזמיןל  נהוק המ  אחר   סעד  מכל  לגרוע   בלימ .40              ו/או 
  ו דעת  שיקול  לפי ,  חלקה  או   כולה ,  מכרזל  ערבות ה  חילוט  על  להורות   רשאי  הא המזמין י,  מכרז זה
 : מבין המקרים הבאיםד  אח בכלגם ,  הבלעדי

   או/ו ;מהצעתו בו חזר המציע .40.1

   או/ ו  ;מותובשל  בדייקנות המכרז תנאי את  קיים לא המציע  .40.2

  מסמכים  המצאת  לרבות,  במכרז  זכייתו   בעקבות  ממנו   הדרישות  אחר   לא למ  סירב  המציע .40.3
             מוקדם  תנאי  והמהו  שקיומן  ההסכם   על  חתימת  בדבר  ההוראות  קיום  אי  או/ו

 ; ו/או  עמו ההסכם  על המזמין   לחתימת

 ו/או    ;רזלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכהמציע  .40.4

 ו/או   ;מהוראות המכרז  דרך אחרתסטה בכל המציע  .40.5

 או  ו/  ;רמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםונהג במהלך המכרז בעהמציע  .40.6

 . מדויקלתי  או מידע מהותי ב ו/ מידע מטעה זמין לממסר  המציע  .40.7

נה         , ולמציע לא תהיי פיצוי מוסכם ומוערך מראשחילוט הערבות להצעה במקרים כאמור ייחשב כ
אין באמור  בקשר לכך, אך  החברה הכלכלית  ו/או  רישה ו/או תביעה כלפי העירייה  ה ו/או דכל טענ

 . צוי נוסףלתבוע כל סעד ו/או פיברה הכלכלית החו/או    העירייהשל   םלעיל כדי לגרוע מזכות

כל הדרישות המפורטות בסעי .41 על    -לעיל    40עד    30פים  הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה 
 .תיפסל על הסף ללא צורך בכל הודעה נוספת

 ותאי העבודהכרת האתר, סביבתו ותנ

, עם כל גורמי המקצוע מטעמו,  לפני הגשת הצעתונשוא מכרז זה    ותעבודעל המציע לסייר באתר ה  .42
ספק ו/או  משנה  קבלנ/י  מלרבות  חלק  להיות  המיועדים  ההיבטים  ,  הביצועים,  כל  את  לבחון 

והתשתיות   המבנים  את  למעט,  מבלי  אך  לרבות  ומהעבודות,  מהמכרז  הנובעים  ו/או  הקשורים 

הת הקיימ  בתחום  לקום  ומיועדים  לאתרכנית,  וים  הגישה  העבודות  דרכי  תתבצענה  תנאי בו   ,  
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ם על פי כל דין,  ריו/או היתרים ו/או אישו  , הצורך בקבלת רישיונות ותתנאי העבוד ו האתר, סביבתו  
טוטורי והתכנוני החל באתר בו תבוצענה העבודות, וכן כל נתון  וכן את המצב הפיזי, המשפטי, הסט

נטי בנוגע להגשת  עסקי ביחס לאמור לעיל, שהינו רלווכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי או  משפטי, ת
 .  אם להוראות כל דיןכה לפי הוראות המכרז ובהת הצעה במכרז זה ולביצוע מלוא התחייבויות הזו

 להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז.  ,על המציע ללמוד ,כןכמו  .43

ו .44 ידהנתונים  מובהר, כי המידע  על    ם ו/או מי מטעמ  ברה הכלכליתהעירייה ו/או החי  אשר נמסרו 
בלבד וחלקיים  כלליים  נתונים  הינם  זה  מכרז  לבדוק    במסגרת  המציע  והנתוניםועל  המידע    את 

לר באופן   ביועצים מקצועיים מטעמו,  ולהתייעץ  פיננסיים,  עצמאי  יועצים  יועצים משפטיים,  בות 
 .  תחום רלוונטי  אחרים בכלויועצים  ים, יועצים בנושאי תפעול י הנדסיועצים יועצים בנושאי תכנון, 

ירייה ו/או החברה  עה  ידי  עלמידע שנמסר    או/ו  על מידע הכלול במסמכי המכרזמציע    הסתמכות  .45
המציע    בלעדית של  באחריות  הינה, בכתב או בעל פה,  המכרז  במהלך  םו/או מי מטעמ  ת הכלכלי

  הפסדאו  /ו  נזק  לכל  באחריות  יישאו  לא  םו מי מטעמ ו/א  והעירייה ו/או החברה הכלכלית  ,בלבד
 . כאמור מידע  על הסתמכות עקב  שלישי  צד כלל או/ו למציע  שייגרם

  ות , תנאי העבוד בו תתבצענה העבודות  נאי האתראת כל ת צעתו הביא בחשבון  המציע מצהיר כי בה .46
 . ותהעבוד ולא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר או תנאי  ןופרטיה

 מציעים מפגש/סיור

המזמין שומר    .13:00  בשעה  21.06.2022ביום  ות יתקיים  להכרת אתר העבודמציעים    מפגש/סיור .47
   וסף במועד )יום ושעה(, עליו תימסר הודעה בנפרד.ת לבצע סיור/מפגש מציעים נ לעצמו את הזכו

  , מונוסון-יהוד,  6מרבד הקסמים  רחוב  ,  חדר הישיבות של העירייהיתקיים ב  מפגש המציעים/סיור
 .TEAMSו/או   ZOOMשימוש באפליקציית  באמצעות או שיתקיים

               , שונים  עניינים  להציג ,  ודעת  וליקלש  בהתאם ,  רשאיהמזמין    האי  המציעים   מפגשבסיור/
המזמין  גורמי    ת יוחסו להתיי  תוקף  כל  יהיה  לא ,  ויודגש.  למכרזלעניות דעת המזמין    הרלוונטיים

 . ובכתב רשמי באופן מכן לאחר  באו אם  אלא, פה בעל שנאמרה ככלהמציעים מפגש סיור/במהלך 

אשר    לנוכח  מציע  הקורונה,  נגיף  במפגלהשתת   בקש ממשבר  יעביר  ף  המציעים    הודעתלמזמין  ש 
לכתובת אלקטרוני  מראש    48לפחות    -  mo.org.il-zyahud@yemichra :דואר  את    ובה  -שעות  יציין 

  ומפגש   וייתכן  מאחר  גם  נדרש  הדבר  כי,  מובהר.  מטעמו  שישתתפו  מבקש  הואשתתפים  הות המשז
   .לעיל המתוארות  המגבלות וכחלנ ו/או בתיווך אינטרנטי   שונה במיקום יתקיים  המציעים

מציע   של  המציעים  בסיור/נציג  באותו    לאבמפגש  אחר  מציע  של  כנציג  לשמש  סיור/מפגש  יוכל 
 . במכרז הצעה הגשת בעתאו  /ומפגש מציעים אחר/ים( סיור/  ת)ו/או במסגר מציעים

בסיור  ף כמשתת  נרשמו  לא  פרטיו  אשר  ומציע,  חובההינה  ם  המציעי  מפגש/ההשתתפות 
   .הצעה להגיש  יוכל לא המציעים מפגשסיור/ בפרוטוקול

 . לא תידון כללהמציעים  מפגש/הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור

 הבהרת מסמכי המכרז 

על כל סתירה(15:00בשעה  )  07.07.2022יום    לא יאוחר מאשר,  למזמיןלהודיע    על המציע .48   ו/או  , 
א במסמכי המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו  או חוסר בהירות שמצו/  אי התאמה  ו/או   שגיאה

עניו/או פרט  ו/בקשר למובנו של סעיף   לעבאו הנוו/הכלול במסמכי המכרז    ,ן כלשהויאו    ות וד גע 

המכרז לרבותנשוא  התא  ,  בכמויות,אי  ו/או  יחידה  במחירי  מהותית  פרטי    מה  פירוט  תוך  והכל 
 "(. ההודעה" : ןהל)ל השואל 
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ההודעה   להפנות  את  אלקטרוני  הודעת    באמצעותיש  האלקטרוני  לכתובתדואר     :הדואר 
org.ilmo.-michrazyahud@ye.    קבלת קובץ שאלות ההבהרה    לוודא טלפונית אתכמו כן, על המציעים

לצ.  5366600-03  בטלפון: הפונים  לכלפנייתםביין  על                    : להלןשהפרטים    כל את    הפחות,  , 
של  הטלפון    פר, מספר הפקס ומסקטרוני של הפונהלר א דואכתובת  שם איש הקשר,  פרטי המציע,  

   .ריםרוביצורך להפונה 

  .WORD  פורמטב  אך ורקר להלן וכן  אך ורק בפורמט המתוא שאלות ההבהרה תועברנה

 רוט השאלה יפ מסמך ףמס' סעי מס"ד

הסידורי   מספרה 
 של השאלה 

אליו   הסעיף 
 השאלה  מתייחסת

אליו  ה מתייחסת מסמך 
לקבלת  השאלה:   ההזמנה 

 Xנספח  או ההסכם או הצעות 

 

 . ושר מתואר לעיל, לא ייענפניות בכל דרך אחרת, מא

שובות  תההעתקי  תשובות בכתב.  זמין  הממסור לו  יאת ההודעה כאמור לעיל,  זמין  מלמסר המציע   .49
 . ו/או השתתף בסיור/מפגש המציעים לכל מי שרכש את מסמכי המכרזגם תישלחנה 

זאת,   ועניין,   ,יחשביהעירייה  של    האינטרנט   אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסוםעם  דבר                  לכל 
ריות מלאה ובלעדית,  על המציעים מוטלת אחולכן  ,  המציעיםבין  מ  כאילו הובא לידיעת כל אחד

   ביחס למסמכי המכרז. הבהרות/שינוייםם אודות קיו בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, ,ןלהתעדכ

ההודע  .50 את  ממנה,  נפרד  בלתי  כחלק  להצעתו,  יצרף  מציע  ההבהרותכל  התשובות,   ות,                  ואת 
  כשהן חתומות להלן,    52, כאמור בסעיף  המזמיןוכן את הבהרות  ,  לעיל  49  -ו  48עיפים  כאמור בס

 .על ידי המציע

במובן פרטי  תאמה, חוסר בהירות או ספק  ע בדבר סתירה, שגיאה, אי ה נה מפי המצילא תישמע טע  .51
לעיל ולא קיבל תשובה כאמור   48עיף בסאם פנה בהודעה כאמור או במסמכי המכרז אלא ו/רז המכ

 . לי על 49 עיףבס

ו לתקן טעויות  הבהרות לאמור במכרז ו/א  וליתן מיוזמתמין  ך המזמוסמ  ,מבלי לפגוע באמור לעיל .52
 . והשתתף בסיור/מפגש המציעים לכל מי שרכש את המכרז הודעה בכתב תינתן על ידשנפלו בו וה

 . עילל 49 עיףסעל הבהרות המזמין יחולו הוראות הפסקה האחרונה של  

מ .53 טענה  בהלא תישמע  כי  ו/אפי המציע,  על תשובות  תיקונים  צעתו הסתמך  ו/או    רשאו הבהרות 
פים  סעימסגרת  בכתב, כאמור בעל ידי המזמין  , אלא אם אלה ניתנו  המזמיןאו נעשו על ידי  ו/ניתנו  

 רד ממנה. להצעתו כחלק בלתי נפ בנוסף והן צורפו   יל,לע 52ו/או  50

 , יהוו חלק ממסמכי המכרז. לעיל 53עד  49פים ניתנו כאמור בסעי , שתיקוניםותשובות, הבהרות   .54

    ידי המציע   עה כשהן חתומות עלפן להצ, ולצרכאמור  ס כל הבהרה ו/או שינוידפילה  במחוי  המציע
 .ההצעה הכנת בעת בחשבון ונלקחו,  הובנו, ידו  על  התקבלו לוהל כי לאישור עמוד כלגבי  על

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

התנות ו/או להוסיף  ו/או להסתייג ו/או להשמיט ו/או לאסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות   .55
א  מלו  את  -באופן בלתי חוזר    -  המציע  עליו  מקבל  הצעתו  בהגשת.  המכרזכי  מסמת  על ו/או במסגר

 .וכלשונם ככתבם המכרז תנאי

ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או או תיקון  ו/ לראות בכל מחיקה  )אך לא חייב(  הא רשאי  המזמין י .56
הוספה   ו/או  התנייה  ו/או  ה השמטה  משום  המציעכאמור,  ו  סתייגות  המכרז  בהתאם  מתנאי 
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  ודעת   לשיקול  נתונההמפורטים לעיל תהא    םהמקריבין  מ  מקרה  בכל  ההחלטה   .את הצעתוול  לפס
 . המזמין של הבלעדי

 צהרות המציע ה

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי   .57
הכישורים  מתאים,  כוח האדם האת כל הידיעות, המיומנות,    המכרז ידועים ונהירים לו, וכי יש לו

והאח המקצועיות  לרותוהסגולות  במפורש  אך  זה  ובכלל  ה,  הפיננסית  היכולת  רק  מתאימה  א 
)על כלל רכיביה ומרכיביה( והפעלתה בהתאם ליתר   למימון תכנון והקמת המערכת הפניאומטית 

דות נשוא המכרז  ינה שהיא לבצע את העבווכי הוא מסוגל מכל בח  הוראות מכרז זה לאחר מכן,  
 מכי המכרז.הכל כמפורט במס  -ובלוחות הזמנים הנדרשים 

של   .58 הצעתו  והשתתפותהגשת  סייר  המציע  המציע  כי  ואישור  כהצהרה  כמוה  בו    במכרז  באתר 
את  מיועדות העבודות להתבצע, הסתכל ובחן בדקדקנות את המיקום האמור, את סביבתו ובנוסף  

הגישה   בקפידה  יואלדרכי  בדק  ובנוסף  האת  ,  והמגבלות  של  הייחודיים    םתנאימלוא  העבודות 
 .  התחייבויותיו נשוא המכרזוא ל מלצורך מילוי ביחס אליהן,  הקיימות 

העבודות ו/או  ביצוע  בל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  כ
התנאים   הכרת  האי  ו/או  העבודות  ביצוע  התנאי לצורך  לרבות  יתבצעו,  בו  הייחודייאתר  ם  ם 

 . ר הגשת ההצעה על ידי המציע, לא תתקבל לאחמהוראות מכרז זההנובעים 

  עדיפות בין מסמכים

 .רכי ביצועועדיפות לצ .59

בקשר  מעות בין ההוראה שבמסמכים השונים  משאו דו  ו/או אי התאמה  ו/בכל מקרה של סתירה  
  לב  תשומתלהסב  הזוכה במכרז,  המציע  יב  להסכם, חי המצורפים  עם מכרז זה, לרבות המסמכים  

 כיצד לנהוג. זמין המ מאתדה כלשהי ולקבל הוראות , לכך לפני ביצועה של עבוהמזמין

עדיפויות  יבה סדר  של  אחר  ציון  המכרז  עדר  מסמכי  ביצועבין  כדלקמן  לצרכי  הסדר  ייחשב   ,-  
 : המוקדם עדיף על המאוחר

 ;ן(מאושרות על ידי המזמי ה ) כניותוהת .59.1

 ;מיוחדההטכני  מפרט ה .59.2

 ; כמויותהכתב  .59.3

 ; כלליהמפרט ה .59.4

 ;הסכםה .59.5

 ;"(המכרז)" ההזמנה לקבלת הצעות .59.6

 ; תקנים ישראלים .59.7

  .רכי תשלוםועדיפות לצ .60

העבודות פרטי  של  את    ,התיאורים  משלימים  ההסכם  מסמכי  וביתר  במפרט  מובאים  שהם  כפי 
או  ו/יתה סתירה  י ה ביניהם. ההתיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתיר 

התאמה   תאי  העבודי בין  סעיף  ותאור  בין  ביצועה  הפרטים    ואופן  ובין  הכמויות  הכלולים  כתב 
  ותכניות ובמפרט, יראו את מחיר היחידה המוצע בסעיף כתב הכמויות מתייחס לתיאור העבודובת

 דידה., כפי שמובא בסעיף כתב הכמויות בכפיפות לאמור באופני המןואופן ביצוע
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   לצורכי תשלום יהיה כדלקמן:י המכרז  בין מסמכבכל מקרה סדר עדיפויות 

 גרת ההסכם;הדרך לתשלום המוגדרים במס אבני .60.1

 ; כמויותהכתב  .60.2

 ;מאושרות על ידי המזמין(ה ) כניותוהת .60.3

 ;מיוחדההטכני  מפרט ה .60.4

 ; כלליהמפרט ה .60.5

 ;ההסכם .60.6

 ;"(המכרזההזמנה לקבלת הצעות )" .60.7

 ;תקנים ישראליים .60.8

מעות בין  משאו דו  ו/או אי התאמה  ו/בכל מקרה של סתירה  לעיל,    60  -ו  59בסעיפים    על אף האמור .61
זה, לרבות המסמכים  ההוראה שבמסמכים השונים   , תיחשב  המצורפים להסכםבקשר עם מכרז 

המחמירה   למציע ההוראה  ביחס  קביעת  יותר  לפי  וזאת  ההזוכה  מהנדס  של  המקצועית     מזמיןו 
מטע  מי  הו/או  את  תחייב  החלטתו  אשר  במתן  מו,  צורך  ללא  הזוכה  שלמציע  מציע  ומבלי  נימוק 

 הזוכה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

בסעיף   מהאמור  לגרוע  סיור/  61מבלי  פרוטוקול  תוכן  כי  ומודגש  מובהר  המציעים,    זה,  מפגש 
  לעיל,   52  -ו  49,  48השינויים )אם יהיו(, כאמור בסעיפים  ודעות, התשובות, ההבהרות ו ובנוסף הה 

 , לכל דבר ועניין. י המכרזשאר מסמכ יגברו על 

 בעלות על המכרז ועל ההצעה

הבלעדי והם נמסרים    ווקניינ המזמין  של    ו הינם רכושעל ידי המזמין,  המסופקים  המכרז  מסמכי   .62
 ולא לשום מטרה אחרת.   ,כרז זה, כאמור במלמזמיןלמציעים בהשאלה למטרת הצעת הצעות 

מס המכמקבל  אמכי  בהם  ישתמש  ולא  אותם  יעתיק  לא  ויחזירז  הצעתו  הגשת  למטרת  רם  לא 
 . להלן 82ף כאמור בסעי -לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות למזמין 

ו .63 בהצעתו  שימוש  לעשות  האפשרות  תהא  הצעו למציע  הכנת  לצורך  במסגרתה,  הכלול  ת  במידע 
 אחרות במסגרת המכרז. 

 .הזוכהזכות העיון בהצעה  .64

            בואשר    במקרה   כי,  נדרשת  שזו  ככל,  הסכמתו  המציע  מטעם  ניתנת ,  הצעתו  בהגשת .64.1
המזמין    המכרזים  ועדתכזוכה,    יבחרי                 בפני   הצעתו   את  להציג  רשאית  תהאשל 

 .  האחרים  המציעים

              במפורש  הדבר   יצוין,  סודיים  /חסויים    םפרטי  כוללת  שהצעתו  סבור  שהמציע  במקרה .64.2
 .המציע ידי על

סודית  חסויההינה    מהצעתו  חלק  כי,  טוען  והמציע  לככ .64.3  מפורשת  בצורה,  המציע  יציין  / 
  הכלולים   סעיפיםה  ו/או  המסמכים  או/ו  הנתונים  מהם   ,להצעתו  הראשון  בעמוד  ובולטת

,  מציע  אותו   לדעת,  עלול  האחרים  המציעים  ידי  על  בהם  העיון  אשר,  הצעהה מסגרת  ב
:  להלן)  כאמור  לעיון  למסירתם  מתנגד  המציע  שרוא    מקצועי  סוד   או/ו  מסחרי  סוד  לחשוף

 . סודיות יהםגבל מור של מבקשבהתאם לכך ו "(, לסודיות  המציע בקשת"

 לן. לה 66ף בנוסף, יצרף המציע במקרה כאמור "עותק מושחר" כמפורט בסעי
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   -בשום מקרה    -  יוכרו  לא  המחיר  להצעת  או/ו   הסף  לתנאי  הקשורים  מסמכים  כי  ,יובהר .64.4
  בבחירת   משקל  להם  יש  אשר  במסמכים  ומדובר  וככל  ,מקצועי  סוד  או/ו  מסחרי  כסוד

  בהם  ראה י  לא המזמין    ככלל  כי  בחשבון  להביא   המציע   על במכרז,    הזוכה  ההצעה 
 . סודיים סמכיםמכ

    הם/וי ל ביחס א  ףוסעי  סעיף  ולכל  לפרקים  פרטני  באופן  ייחסת ת,  לסודיות  המציע  בקשת .64.5
  את ובאופן מפורט ביותר    ההצעה   במסגרת  לנמק  המציע   על ,  בנוסף .  לסודיות  יעמצה  טוען 

 .מתבקשת היא  עבורם וסעיף  פרק  כל עבור לסודיות  הטעמים

  ,תלסודיו  בקשה  כל  לדחות,  דעתה  שיקול  פי  על,  רשאית  תהיהשל המזמין    ועדת המכרזים .64.6
  נימוק  וללא  בהצעה  קונקרטיים  ולסעיפים  פרקיםל   הפנייה  ללאו   כוללני  באופן  הוגשה  אשר

             תהא  לא  ולמציע,  לסודיות  טעמים  -  המציע  לטענת  -  קיימים  מדוע  ,וסעיף  סעיף  כל  של

 .החלטה כאמור ל  בקשר תביעהדרישה ו/או  או/ו טענה כל

המכרזים  כי,  בזאת  רמובה .64.7                   הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על,  טלי תח המזמין  של    ועדת 
  לעיונם  יחשפוי  אשר  המסמכים  או/ ו  הנתונים  מהם ,  זו  החלטתה  ת א  לנמק  שתידרש  ומבלי

ו/או    או/ו  טענה  כל   תהיה  שלמציע  מבלי  וזאת,  האחרים  המציעים  של    תביעה דרישה 
 .לכך בקשר

 התפקידים   בעלי  או/ו  ע המצי  של  עמידתו   להוכחת  המתייחס  מידע ,  מקרה  בכל  כי ,  מובהר .64.8
            ופרטי  שמות  וכן  המציע  רטי פו  שמות  לרבות  , המקדמיים  ים בתנא  מטעמו  המוצעים 

 . סודיים או/ו חסויים אינם - המציע מטעם( מוצעים תפקידים  בעלי לרבות)  תפקידים בעלי

 המאוזכרים  הגורמים  את,  הצורך  במידת ,  ליידע  והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  המציע

  כפוף  נויה  כאמור  מידע  וכי  למכרז  הצעהמסגרת  ב   נכלל  אודותם  מידע  כי,  הצעתוגרת  סמב
ו/או אחרים    מסחריים  מתחרים  נםי וה  ייתכן  אשר,  במכרז  אחרים  מציעים  של  עיון   לזכות

 . המציע של

  הגיש   עבורו   למידע   בנוגע  העיון  זכות  של  מימושה   את   מלדרוש  ומושתק   מנוע  יהיה  המציע .64.9
 . לכך בקשר למזמין  העומדת זכות מכל  לגרוע  מבלי וזאת, סודיות בקשת

 הגשת הצעות ומועדים

 !  למלא את ההצעה באופן מדויק לפי הוראות מכרז זה שי .65

רשאי דעתו,,  המזמין  לשיקול  כל    בהתאם  אליה  צורפו  לא  אשר  הצעה,  כל  הסף  על  לדחות 
 .וזאת ללא צורך בכל הודעה נוספת האישורים והמסמכים כאמור במכרז זה

ה .66 המכרז    מציעעל  מסמכי  כל  את  מקור בלהגיש  עלי (  אחד)  1  עותק  דף    כלגבי    על  -  וולחתום 
(  ארבעה)  4לצרף למסמכי ההצעה    ובנוסף,  כחולבצבע  בעט דיו    -)כולל נספחים(    ממסמכי המכרז

לצרף למסמכי    ובנוסף  ים נוספים של המענה ביחס ל"פתרון ההנדסי" המוצע על ידי המציע עותק
נוסף   עותק  המכרז  ההצעה  מסמכי  כלל  )כשל  הכספית  ההצעה  העסקית(  למעט  התוכנית  ולל 

 . "(DISK ON KEYעל גבי החסן נייד )" סרוק  כשהוא

   מקור.בעותק ההאמור יגבר בכל מקרה של סתירה בין המקור לבין העתקים  

וחותמת המציע על גבי הכריכה בלבד  לגבי מסמכים, שיוגשו כרוכים )לא בקלסר( תספקנה חתימת  
נדרש    ובכל אשר  המכרז,  מקום  מסמכי  במסגרת  המסלכך  המכרז  מסמכי  למעט  ופקים  וזאת 

 דף.  כל במסגרתם נדרשת חתימת המציע וחותמת על גבי אשר  -ין  למציעים על ידי המזמ 
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, זהיםיו  יה   י המציעהוגשה על יד ר  שאעל המציע לוודא שעותק המקור ויתר ההעתקים של ההצעה  
שלא לחשוף בפני  המציע מבקש  ר  שאשבו הושחר המידע  המקורי(  )בנוסף לעותק  עותק אחד    למעט

"(, וזאת  העותק המושחררי או סוד מקצועי )להלן: "שלדעתו הוא מהווה סוד מסח  אחרים משום
 .  לעיל 64מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

מובהר ספק  הסר  אשר  לג  כי   , למען  מידע  כל  לעי  לאבי  כאמור  המהושחר  לדעת  המהווה              ציע ל 
מסחר  או  סוד  המצסוד  י  יהיה  שמקצועי,  מלטעון  מנוע  אחריםיע  מציעים  בפני  לחושפו             ,אין 

 כאמור.  ו/או דרישה ו/או תביעה  והמציע מוותר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה  

לקבל קטע דומה בהצעתו של  ראיה לכאורה להסכמתו שלא    מור תהיה זומציע קטע כאההשחיר  
 ציע אחר. מ

לבצע    המציע .67 מבלי  הצעתו  את  המכרז  יגיש  מסמכי  המודפס  השמטה,  בנוסח  שינוי,  תיקון,  כל 
תוספת או  התניה  ביחס    למעט,  הסתייגות,  המכרז  להנחיות  בהתאם  הנדרשים  הפרטים  השלמת 

 . ראות המכרזוכן ביחס למילוי הצעת המחיר בהתאם להולתכנון המוצע של המערכת המוצעת  

משפטי .68 תאגיד  שהוא  מציע  וכ  חתימת  שותפות  תהמהוד)חברה,  בצ  יינה(  התאגיד  רוף  יחותמת 
עו בפני  להיעשות  חייבות  והן  ובשמו  התאגיד  מטעם  לחתום  המורשים  של  או  -רךחתימתם  דין 

 זה. רוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד יובצחשבון  -רואה

ההצעה על ידי    תיחתם -  JVבאם ההצעה מוגשת על ידי  ו , עציהמעל ידי  החתימות חייבות להיעשות  
 .JV -המשפטיות המרכיבות את הכל הישויות  

ב .69 העמידה  הוכחת  לצורך  הנדרשים  והנתונים             ,דהיינו)  נפרד  בחוצץ   יופרדו,  הסף  תנאיהמסמכים 
  יקפיד  עציהמ.  הסף  תנאי  מספר  יצוין  עליו(,  נפרד  בחוצץ  יהיה  להוכחתו  ומסמכים  סף  תנאי  כל

 .  יםנדרש נתוניםו  מסמכים צירוף לרבות  הדרוש  כל את ולמלא  לצרף

טכניים המציע   , הנדסיים-מסמכים  חתימת  תספיק  בקלסר(,  )לא  בכריכה  יוגשו                    אשר 
ידי   על  מוגשת  שההצעה  המרכ   -  JV)ובמקרה  המשפטיות  הישויות  כל  ידי  העל  את  (                    JV  -יבות 

 . הכריכה בלבד  גביעל 

 . כשהן חתומות על ידי המציע כניות ובנוסף, תוגשנה הת

               כל גבי    על  ויחתום,  ידיו  על  להשלמה  המיועדים  הפרטים  כל  את  המכרז  במסמכי  ישלים  המציע .70
               ההסכם,  על  גם,  עתוצה  במסגרת,  לחתום  המציע   על,  ספק  למניעת.  המכרז  במסמכי  ועמוד  עמוד

 .  כי המכרזת הלי במסגר פורסמואשר  הודעותה /  שינוייםה  / ההבהרות את לצרף וכן  פחיו,ס נ על

המכרז,   .71 מסמכי  זה,  כל  מכרז  הוראות  ליתר  בהתאם  ומלאים  חתומים  למעטפהכשהם    ,יוכנסו 

 למסמכי המכרז.  תהמצורפ

 .בלבד  יתהעבר  בשפה תערכנה,  צרופותיהן כל על,  ההצעות .72

האישור  בנוסף כל  לעיל,  מאלאמור  הנדרשים  והמסמכים  בים  יוגשו  המציעים  העברית,  ת  שפה 
המסמכים   )א(  למעט  המציעהבאים:  של  קודמות  עבודות  מזמיני  מספר  )  אישורי  או    )ב(3טופס 

מספר   המקרה)ג(3טופס  לפי  במצורף(,  כאשר  בלבד  האנגלית  בשפה  להגישם  יהיה  ניתן  אשר   , 
ר נוטריוני  קורי לשפה העברית וכן אישוידי המציע תרגום המסמך המ  רי יצורף עללמסמך המקו

ידי המציע;  ותה)ב(    וכן מת תרגום כאמור;  המא על  מסמכים סטנדרטיים  )ג(    וכןכניות המוצעות 
 שהוכנו שלא לצורך מכרז זה )כגון, מסמכים בדבר תקני איכות ואבטחת איכות, קטלוגים ודוחות(.  

 וע בסעיף זה לעיל. בשום שפה אחרת מאשר כקביתקבלו מסמכים להסרת ספק, לא 

 על כל דף ודף.  וםחתמודפס וכשהוא הכמויות,   כתבלהגיש את על המציע  .73
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 . הוראות בעניין ביטוחי המציע .74

לדרישות   .74.1 מופנית  המציעים  לב  ידי    המזמיןתשומת  על  ביטוחים   במכרזהזוכה  לקיום 
 "(. דרישות הביטוח)להלן: "

י  .74.2 להזוכה  בידרש  המפביטוח  הדרישות  עמוד  לתנאים  ההסבהתאם  במסגרת  כם ורטים 
 (.מסמך ב')

אמתחהמציע   .74.3 מבטחיו  לידיעת  להביא  ו ת  ייב  הביטוחדרישות  האמור    ,הוראות  לרבות 
במכרז,  בנספח  הזוכה  לביטוחי  לפי מסמכי  י ההסכם בקשר  העבודות   המכרז ואת מהות 

בורו את כל הביטוחים  לערוך ע  התחייבות  מבטחיואת  בזאת כי קיבל מ  ומצהיר  , במלואן
 לעיל ולהלן. כמפורטהנדרשים 

י  בנספחלרבות האמור    ,המכרז  כיבמסמ   הנדרשים  הביטוחיםכל    את  לבצע  המציע מתחייב .74.4
במכרז,   הזוכה  לביטוחי  יאוחר ממועד תחילת    ולהפקיד ההסכם בקשר  לא  בידי המזמין 

את   לתחילתן,  וכתנאי  העבודות  הקביצוע  ביטוחי  עריכת                 ( א()3') בנספח    -בלן  אישור 
 טח.  א חתום כדין על ידי המבוסחו המקורי( כשהו)בנ

ע .74.5 אישור  להמצאת  כאמור,בנוסף  הביטוחים  בכפוף    ריכת  כי  במכרז,  הזוכה  מתחייב 
 . הנדרשות הביטוח  פוליסותמ  לדרישת המזמין בכתב ימציא לו העתקים

כי   .74.6 במפורש  בזאת  דרישות  מובהר  לגבי  הסתייגות  להעלות  וראות  הוכל  יש  הביטוח 
. לאחר הגשת ההצעה  כרזבמסמכי המ  להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסגרת פניה  

 .  הביטוחולהוראות בלנה הסתייגויות לדרישות תקת לא

, אשר יומצא על ידי  (א()3')בנספח  אישור עריכת ביטוחי הקבלן  מובהר, כי שינויים ביחס   .74.7
 לים לגרום לפסילת ההצעה. הזוכה לאחר מתן הודעת זכייתו, עלו

ספק .74.8 הסר  בזה,    למען  של  כי  מובהר  המצאת  במקרה  ביטוחי  א מסמך  אי  עריכת  ישור 
הזוכה )בנוסחו המקורי( ו/או אי המצאת חתום כדין על ידי מבטחי  ,  (א()3')בפח  סנהקבלן  

יהא המזמין    יתר האישורים הנדרשים במסמכי המכרז בקשר לאחריות ולביטוחי הזוכה,
את תחילת ביצוע עבודות  וכה  הז  מאת למנוע  הצעת המציע הזוכה ו/או    ל את לפסו  רשאי

 כנדרש. ת האישור החתוםבשל אי הצג

דרישה להגשת נספחי ו/או אישורי הביטוח המפורטים    איןכי בשלב הגשת ההצעות  גש  יוד .74.9
בחתימת   ואולם,  בלבד,  המציע  ובחותמת  בחתימה  ייחתמו  ואלו  ולהלן,  לעיל  זה  במכרז 

כי בדק עם מבטחיו את האמור    המסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע,המציע על  

הב  במסגרת  יטו בנספחי  האמור  לרבות  עראישוח  הקבלן  ר  ביטוחי  ,      (א()3') בנספח    -יכת 
 וכי אין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. 

הביטוח ה .74.10 ונספחי  אישורי  כי המצאת  בזה,  כנדרש מובהר  ולהלן חתומים  לעיל  מפורטים 
 על נספחיו. ( מסמך ב'יסודי לקיומו של ההסכם ) ה תנאימהוו 

 היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת.  ז זה סגרת מכר שתוגש במההצעה  .75

 .  , נשוא מכרז זהמביצוע העבודותחלק ת אחראי לכל הפעילויות, המהווהמציע 

 :דלקמןפות כ( מעטשתי) 2ואשר במסגרתה עטפה חתומה,  יוגשו בתוך מ מסמכי המכרז   .76

מס'   .76.1 את    -  1מעטפה  במסגראשר  המסמכים  כל  הכוללת  מספר  ת  מפורטים  ,  51טופס 
 . להלן( 76.2)כולל התוכנית העסקית כאמור בסעיף  ההצעה הכספית למעטאולם, 

 .בלבד 1תצורף במסגרת מעטפה מס' מובהר ומודגש עוד, כי הערבות הבנקאית להצעה 
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  אליה  , אשר)כתב הכמויות במלואו(  את ההצעה הכספית  רקאך והכוללת    -  2מס'    מעטפה .76.2
כנית עסקית שיכין המציע בכל הנוגע להצעתו הכספית שתיחתם על ידי המציע  ותצורף ת

יצורף קובץ בפורמט   ולביצוע שינויים(    EXCELואליה  )לעיון   המפרטתבמתכונת  "פתוח" 
רכ ואת  הפניאומטית  המערכת  ומחירי  מכרזיבי  במסמכי  הכלולות  העבודות      ה, ז  כל 

    בכלל זה:ו

רכעלות   .76.2.1 ואספקה,תכנון,  הפניאומטיות    ש  התשתיות  של  וביצוע  הקמה 
במרחב הציבורי ובמבני הציבור )עלות ביחס לעבודות התכנון והקמת הצנרת  

 .(הסכם(בח זה ולרבות עמדות ההשלכה במרחב הציבורי )כהגדרת מונ 

)עלות ביחס לעבודווהקמה של המבנה ה  תכנון, רכש, אספקהעלות   .76.2.2 ת  ראשי 
 ההסכם((. י )כהגדרת מונח זה במסגרת התכנון והקמת המבנה הראש

לביצוע חיבור המבנים במסגרת השכונה  מחירון חיבור למבנים )עלות ביחס   .76.2.3
 (.)כהגדרת מונח זה במסגרת ההסכם(

זה  )כהגדרת מונח    התפעול והתחזוקה  שירותיתמורת  עלות תפעול ואחזקה ) .76.2.4
 .  כאמור בהצעת המציע( כם(במסגרת ההס

 .  ווח קבלני של המציער .76.2.5

 .בלבד 2במסגרת מעטפה מס'  פנההתוכנית העסקית תצוריר והמח הצעת

לסייע   נועד  האמור  התחשיב  כי  לכך למזמין  מובהר,  ובנוסף  ההצעה  סבירות  את  לבחון 
זאת,    ר הרחבת העבודות, כמפרט במסמכי ההסכם.עשוי לשמש בעתיד לצורך תמחו עם 

 וד ההצעה במכרז. ישמש לצורך ניק  לאהתחשיב האמור 

מעט מס'  תכולת  בלבד  2פה  במקור  החתום  אחד,  בעותק  תצורף  הכספית(  ,         )ההצעה 
לעיל   יצורף הקובץ שצוין  )"ואליה  נייד  גבי החסן  )ולמען הסר ספק,    "(DISK ON KEYעל 

 .לעיל( 66סף על זה שצוין בסעיף החסן נייד נו

מהור לגרוע  סעיף  מבלי  העסקית    64אות  התוכנית  כי  מראש,  קובע  המזמין       -לעיל, 
, והמציעים נותנים  תהא חסויה מפני הצגה בפני מציעים אחרים  -להבדיל מהצעת המחיר  

חוזרת לקביבעצם הגשתם הצעותי ובהתאם   העהם במכרז את הסכמתם הבלתי  כאמור, 
 .זה ו דרישה ו/או תביעה בעניין רים במפורש על כל טענה ו/אלמציעים לא תהא והם מוות 

המעטפ חתומה  ת)החיצוני   ה את  כשהיא  המכרז(  מסמכי  לעיל,ובה  לאמור  בהתאם  למסור    ,  יש 
אישיב בלבדמסירה  של  למזכירות    ת  המכרזים  הקסמים  ברחוב  ,  ההעירייועדת                        , 6מרבד 

 .  מונסון-יהוד

לציין  ית  על המעטפה החיצונ  "יש  בולט:  וזאת  22/2022מספר  פומבי  מכרז  באופן  ציון    כל  ללא" 
 . שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות , פרט אחר

בולט:   באופן  לציין  יש  המעטפות  מבין  אחת  כל                     -  22/2022  מספר פומבי  מכרז  "על 
מ פרט    ללאוזאת  "       ס'  מעטפה  כל  או  המציע  שם  לרבות  אחר,  פרט  ציון  אחר כל                  מזהה 

 . על פני המעטפה
 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

35 

  .שלבי בדיקת ההצעות .77

  :שלבים כדלקמן( שלושה) 3  -ההצעות תיבדקנה ב

כפי שאלו קבועים  ,  הסף  תנאימלוא  בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים ב  -  ראשוןשלב   .77.1
 . (1ז זה )מעטפה מס' וצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי מכר ,לעיל 24יף בסע

 .בסיום שלב זה ייקבע לגבי כל אחד מבין המציעים "עובר" או "לא עובר"

מצי  -  שנישלב   .77.2 )כלומר,  תנאי הסף  במלוא  עמדו  ייבחנו המציעים, אשר  עים  בשלב השני 
 ון(.אשר עברו את השלב הראש 

המציעים  זה  שלב    במסגרת הגישו  אשר  המסמכים,  יסוד  על  ההצעות    למזמיןתנוקדנה 
נוספים,   י שאובירורים  בעצמהמזמיןערוך  ר  מטעמו,  המקצוע  גורמי  ובאמצעות    , ו 

)פרמטרי איכות(  בהתאם לטבלת הקריטריונים  איכות"  ניקוד  מציע "יינתן לכל  ובהתאם  
 . לתי נפרד הימנומהווה חלק ב י מכרז זה ו, המצורף למסמכ14 ס מספרופבטכמפורט 

מציעים   שלב  ר  שארק  במסגרת  ציו יקבלו  של  זה  הפחות (  שבעים)  70ן  לכל            נקודות 
 שלב הבא. לשלב זה( ימשיכו  ל( הנקודות האפשריות בהתאם מאה) 100)מתוך 

הש  -  שלישישלב   .77.3 הלישבשלב  ההצעות  ותיבדקנה  תיפתחנה  מס'  י  )מעטפה             ,    (2כספיות 
ורקזאת  ו נקבעו  מציעים,  של אותם  אך  הראשון           במסגרת בדיקות השלב    ככשירים  אשר 

 ר יעברו גם את השלב השני כאמור לעיל ואש

   .הצעת המחיר .78

העבוד  .78.1 ביצוע  בגין  שלו  יציע את הצעת המחיר  זה באמצעות    ות המציע               מילוי נשוא מכרז 

 ( להלן.  13טופס מספר )צעת המחיר ה דף

,  העבודה  ידו עבור ביצוע   מציע לרשום בסעיפים המתאימים את התמורה הנדרשת על ה   על .78.2
 . זה להלן 78בהתאם ליתר הוראות סעיף 

 התמורה המוצעת לא תכלול  מע"מ.   .78.3

תשלום   .78.4 לכל  יתווסף  כדין  הזוכמע"מ  לידי  המזמין  ישלם  וזאת  אשר  במכרז           כנגד ה 
 . כדיןערוכה ית מס  הצגת חשבונ

 . להלןוכאמור   (13טופס מספר )ר דף הצעת המחיכאמור בבסכום ההצעה על המציע לנקוב  .78.5

 -הצעת המחיר של המציעים תינתן בנפרד ביחס ל .78.6

מרחב הציבורי  בולרבות עמדות ההשלכה  עלות עבודות תכנון והקמת הצנרת   .78.6.1
  .רת ההסכם()כהגדרת מונח זה במסג

ה עלות   .78.6.2 והקמתעבודות  הראש  תכנון  זה   יהמבנה  מונח               )כהגדרת 
 . במסגרת ההסכם(

  .והתחזוקה )כהגדרת מונח זה במסגרת ההסכם(התפעול  שירותי   .78.6.3

המבנים  עלות   .78.6.4 חיבור  זה  )הפרטיים(  ביצוע  מונח  )כהגדרת  השכונה  במסגרת 
 . במסגרת ההסכם(
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ההצעה   .78.7 כי  מובהר,  המחיר  במסגרת  עוד  הצעת  מספר  )דף  תהא  13טופס  של כונ במת(  ת 
ביחס   באחוזים  הנחה  המחירשיעור  הצעת  בדף  הנקובים  במתכונת  וזאת  ,  למחירים 

  -  במיליםבהתאם  במספרים וכן מילוי    לאחר הנקודה העשרונית אחת    הספרעד    ת כוללה
 דהיינו באופן הבא:  

 __ __  _ .  _  % במספרים: 

ים  אחוז_________________  ______________ ____________ _______במילים:  
 . האחוזעשיריות ______________________ _________________________ __ -ו

ימלא את   .78.8 בו מציע לא  או את סכום אחרי הנקודה העשרונית במספרים    ההספרבמקרה 
במילים  בעשיריות  ההצעה   לאחר    -האחוז  במספרים  צוין  כאילו  ההצעה  תיחשב  אזי 

 . חוז(אהעשיריות  ובמילים "אפס" ) " 0ת "עשרוניקודה ההנ

במסגרת   .78.9 המציע  ידי  על  הנקובים  הסכומים,  בין  סתירה  של  זה,  במקרה  במכרז  הצעתו 
המזמין  מספרים ובמילים, ייקבע הסכום המחמיר יותר ביחס למציע והמיטיב ביותר עם  ב
 .מבין השנייםהנמוך סכום הדהיינו,   -

חל  ובהתאם  בלבד,  (  13טופס מספר  )דף הצעת המחיר    על גבי  ייעשהמילוי הצעת המחיר   .78.10
 . נתונים הנדרשיםאיסור לערוך מחדש ו/או לשנות את המסמך הנ"ל מלבד רישום ה

 .  כחול בצבע ובעט קריא  בכתב תמולא המחיר צעתה .78.11

 .  אחר או הזכ כמספר  לפרשם וניתן ברורים  שאינם מספרים לרשום אין .78.12

 . תכסיסנית הצעה בהיותה להיפסל ה עלול ברור שאינו יד  בכתב שתירשם הצעה .78.13

   .ה במכרזהזוכ קביעת .79

לבי .79.1 ידו  על  המוצע  המחיר  אשר  המציע  יהיה  במכרז  יהיה  הזוכה  העבודות  המחיר  צוע 
תהא   שהצעתו  המציע  )דהיינו,  ביותר  שלהלן  ביותרהנמוכה  הנמוך  לתחשיב  (,  בהתאם 

ת ו/או משפטית וזאת אלא אם תמצא ועדת המכרזים של המזמין, כי קיימת סיבה ענייני
לחרו  המצדיקה  אחרת  מבלי  ו/או  אך  לרבות  זה,  מכלל  המידה  ג  לאמות  בהתאם  למעט, 

 .  למכרז 100 -ו 99ות בסעיפים ולנסיבות המפורט

הנ"ל    והצעות המציעים  -את אותה הצעה כספית    היה ושני מציעים או יותר יציעו בדיוק .79.2
מכרז מסגרת הבתר  ותהיינה ההצעות הכספיות הטובות ביו  במלוא תנאי המכרזתעמודנה  

איכותו ניקוד  אותו  את  בדיוק  השני  בשלב  קיבלו  הנ"ל  ההצעות  שמורה    -  בנוסף  אזי 

התמחרות   לבצע  הסברים,  ו/או  נימוקים  במתן  צורך  ללא  הזכות,  בין    כספית למזמין 
האפשרות    אך ורק ת תהא למציעים הנ"ל  ההתמחרובמסגרת  )תוך ש המציעים הנ"ל בלבד  

הכספיו הצעותיהם  את  הצע  -ת  לשפר  ליתן  שהגישו  קרי,  מכפי  יותר  נמוכה  כספית  ה 
 בין המציעים הנ"ל בלבד לבצע הגרלה   -, או לחילופין במקור במסגרת המכרז(

החלופו מבין  באיזו  לבחור  ההחלטה  כי  בסעיףמודגש,  המתוארות  לעיל                 79.2  ת  זה 
בידי   להמזמין  מסורה  כלולמציעים  תהינה  ו  א  בקשר / טענה  תביעה  ו/או  דרישה  או 

 . ולתוצאות ההליך המדוברהמזמין להחלטת 

  -הציעו בדיוק את אותה הצעה כספית  כי שתי הצעות או יותר  ויימצא,  היה  ,  בנוסף לכך .79.3
המכרז ותהיינה ההצעות הכספיות הטובות  נאי  וא תוהצעות המציעים הנ"ל תעמודנה במל 

ובנוס המכרז  במסגרת  קיבביותר  הנ"ל  ההצעות  אותו            ף  את  בדיוק  השני  בשלב  לו 

עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה של  תהא מטעם  ן ההצעות  ביואחת מ  -ניקוד איכות  
כזו אישה  בשליטת  אשר  האמור  במכרז,  העסק  הגש  ובלבדכה  בעת  להצעה  תה שצורפו 
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שות ולהגדרות  תצהיר המחזיקה בשליטה, והכל בהתאם לדריבנוסף  אישור רואה חשבון ו
סעיף  המצו בהוראת  התשנ"ב2ינות  המכרזים,  חובת  לחוק  בשינויים  1992  -  ב  החלות   ,

 המחויבים על המכרז זה. 

  בחירת הזוכה במכרז תתבסס על התחשיב המפורט להלן: .79.4

A -   והקמת  ביחס  עלות תכנון  ההשלכה               רת  נצהלעבודות  עמדות  ולרבות 
 ותחושב באופן הבא:  הסכם(זה במסגרת ה )כהגדרת מונחבמרחב הציבורי 

 ש"ח  X 26,090,925(   1 -ה זהקמה ) הצעת המחיר של המציע בקשר לרכיב 

B -  הראשי המבנה  והקמת  התכנון  לעבודות  ביחס  זה  )כהגדרת    עלות  מונח 
 בא:מסגרת ההסכם( ותחושב באופן הב

 ש"ח  X 10,000,000(   1 -ה זהקמה ) הצעת המחיר של המציע בקשר לרכיב 

C - כהגדרת מונח זה במסגרת ההסכם(  לשירותי התפעול והתחזוקה  ס  עלות ביח(
   ותחושב באופן הבא:

 ח ש" X 12,000,000(  1  -לשירותים בקשר להנחה באחוזים ) הצעת המציע 

D -   ביחס בעלות  המבנים  חיבור  )כהגדרת  לביצוע  השכונה  זה  מסגרת  מונח 
   במסגרת ההסכם( ותחושב באופן הבא:

 ש"ח  X  37,404,000(  1 -יע בקשר לרכיב זה  הצעת המחיר של המצ) 

יהיה המציע אשר הצעתו הכוללת ביחס לחיבור אריתמטי של הרכיבים             B  -ו  Aהזוכה 

 .ה ביותר תהא הזול D -ו C -ו

 :  ותהער

של המחיר  הצעת  הצנרת  ביצוע  לביחס  המציע    תחשיב  והקמת  תכנון  ולרבות עבודות 
ביצוע לגדרת מונח זה במסגרת ההסכם( וכן ביחס  במרחב הציבורי )כהעמדות ההשלכה  

הראשי המבנה  והקמת  התכנון  ההסכם(    עבודות  במסגרת  זה  מונח                  -)כהגדרת 
ייבות  יה בכך משום התח , ובמפורש לא יהבמכרזבחירתו של הזוכה  הינה אך ורק לצורך  

הל וכמויות  בפועל  בגין  בהתאם  ביצוע  יה ת  ודוהעבלתשלום  אשר  בהתאם הנ"ל,  יו 
 . להוראותיו של ההסכם בעניין זה

)כהגדרת מונח זה לשירותי התפעול והתחזוקה  ביחס  תחשיב הצעת המחיר של המציע  
ההסכם( לעיל  במסגרת  הזוכה    -  וכמפורט  של  בחירתו  לצורך  ורק  אך  , זכרבמהינה 

בכך   יהיה  לא  בגיןובמפורש  ולתשלום  בפועל  לביצוע  התחייבות  הנ"ל,    משום  השירותים 
 . שר יהיו בהתאם להוראותיו של ההסכם בעניין זהא

פריטים   מחירון  בגין  בפרק    -תשלום  הקבועים  למחירים  מחויב  יהיה  במכרז    5הזוכה 
הקבלן לאחר תום    (, אשר ישולמו לידי 13טופס מספר  מכרז )להצעת המחיר של הקבלן ב 

לדריתק בהתאם  בהסכם,  כמפורט  והתחזוקה,  האחריות  ה ופת  לידי  שתגענה  קבלן  שות 
ו/או החברה בכתב ובמסגרתן דרישה לאספקה של פריטים כאמור וזאת על ידי העירייה  

נציגות הדיירים    הנ"ל( או  5)בכל הנוגע לטבלה שכותרתה "מבנה ראשי" בפרק  הכלכלית  
לט הנוגע  )בכל  "מרחבמבנים  שכותרתה  בפרק  בלה  ציבורי"  הסכומים    5ב  אולם,  הנ"ל(, 

 נכללים בתחשיב הזוכה במכרז.   לאבקשר לכך  לידי הזוכה במכרז אשר ישולמו
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נשוא המכרז ולא תתקבל כל תמורה בגין    וההוצאות, מכל מין וסוג, ההצעה תתייחס לכל העבודות   .80
אשר  עבודות השמיט  מ  את,  הכמויות  המציע  חיריהן  שאינן    והמחיריםמרשימת  עבודות  ו/או 

בעבודות כלולות  אך  הכמויות  בכתב  וכרוכות  רשומות  בו  מקצועי,  אחרות  באופן  את  ו  בהן  יראו 
ללא תשלום וכי כלל    יםהאמור  פיםכמסכים להוציא לפועל את העבודות המתוארות בסעיהמציע  

 . כמויותהת כתב אחרים ברשימן במחיר הנקוב בסעיפים יהאת מחיר 

 .בצהריים 12:00בשעה  09.08.2022יום הצעות הוא ון להגשת ההמועד האחר .81

מודגש, כי אין לשלוח    .זה  81הקבוע בסעיף  ן הצעה שנתקבלה לאחר המועד  א תתקבל ולא תידול
 ר. הצעות באמצעות הדוא

שיקול  בהתאם ל,  יןזה ובכל מקום אחר במסגרת מכרז זה, רשאי המזמ  81על אף האמור בסעיף  

  הזמנים  לוחותלדחות את  לשנות ו/או  בכל עת, עד המועד האחרון להגשת הצעות,    הבלעדי,    ודעת
הצעות  , המכרז  של להגשת  האחרון  המועד  ו/או   לוחותאת    המזמיןה  דח  .לרבות                  הזמנים 

האחרו הצעהמועד  להגשת  כאמור,  ן  למציעים יות  כך  על  הודעה    ודיע  ו/או  באמצעות  בכתב 
האינטרנט  ותבאמצע באתר  החדשפרסום  והמועד  ישא  , ,  כאמורידי    על   יקבע  ר             , המזמין 

 . כמועד האחרון להגשת הצעות ייחשב לכל דבר ועניין 

 זוכה במכרז ת החוב

 מסמך ב' , המצורף למכרז זה, כחתום על ההסכם"( יהא עליו להזוכה"   :זכה המציע במכרז )להלן .82
בכפוף למחיקות    -"(  ההסכםלק בלתי נפרד ממנו )לעיל ולהלן: "ונספחיו( ומהווה ח על כל מסמכיו  )

לשינויים   ו/או  לתיקונים  ידי  ישו/או  על  לתשובות,  המזמין  יעשו  להודעה,  להבהרות  בהתאם 
נשוא   קולמוס  לעיל    52  -ו  49סעיפים  ולשינויים  ו/או  סופר  טעויות  תיקון  בשל                      -ו/או 

לזוכה בדבר  המזמין  ת  ימים מתאריך הודע(  שבעה)  7  תוךבכשהוא חתום כדין,  למזמין  ולהחזירו  
 .יומפורטים בהסכם, על נספחהתנאים לביצוע העבודות   .כרזזכייתו במ

הזוכה   .83 מסלמזמיןלהמציא  על  עם  ההס,  כאמור  ירת  לביצוע, לעיל    82סעיף  בכם  הערבות     את 
בסעיף   הקבלן    וכן  להלן,  88כאמור  ביטוחי  עריכת  אישור  ההסכם           להוראות  בהתאם    -את 

ח ידי  על  כדין  חתום  מקורי,  לרבותובנוסח  הביטוח,  בכתב,                 ברת  המזמין,  דרישת  פי  על 
מ תקפות  העתקים  ביטוח  בהסכם,  פוליסות  מאחריות  וכןכמפורט  פטור  מתן  על             כןו,  הצהרה 

 . (מסמך ב') כמפורט בהסכם עבודות בחום  פחנס

  כם( להס6)נספח ב'ה, לרבות הוראות החוק המפורטות באחר כל חוקי העבודהזוכה יידרש למלא   .84
 ( המצורף למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'מסמך ב)

85. ( ו על הזוכה במכרז    יםימ (  עשר-ארבעה)  14"( להתחיל בביצוע העבודות בתוך  הזוכהלהלן: "לעיל 
ולעמוד בלוחות הזמנים  ,  בודה"התחלת ע, באמצעות "צו  מאת המזמיןממועד קבלת הוראה בכתב  

מסמ ביתר  כמפורט  הדרך  זהובאבני  מכרז  ובכלל כי  יהיה    ,  הזוכה  על  כי  ומודגש,  מובהר  זה, 
  .להתחיל בביצוע תכנון המערכת בהתאם להוראות המפורטות בקשר לכך במסמכי המכרז

ת", אולם, "חברה למטרה מיוחדלהקים  במכרז זה  הזוכה  ידרש  י  -  JVהינו  ה  ז  במכרזהיה והזוכה   .86
 הזכייה.  ימים ממועד ההודעה על  (ארבעה עשר) 14תוך זאת ב

למ" מיוחדת חברה  ואשר            (Sole Purpose Company"  טרה  בישראל  כדין  הרשומה  חברה  משמע,   ,)
בי לצורך  הוקמה  ואשר  בישראל,  הוא  הרשום  משרדה  ואשר  מען  זה  מכרז  נשוא  הפרויקט  צוע 

 את מפורשות. תקנון ההתאגדות שלה מציין ז

 (ארבעה עשר) 14עד  מן של  פרק זבתוך  ן  המזמילאישור  להמציא במכרז זה  על הזוכה  בהתאם, יהא  

הודעה    ימים קבלת  בכתב  ממועד  של  המזמין  התאגדות  תקנון  לעיל  למטרה  " כאמור  החברה 
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מטר"מיוחדת  כי  מפורשות  הקובע   ," הינה  היחידה  החברה  תפעול  עבודות  ת  הקמת,  תכנון, 
 ".  מונוסון-דהובי" מערב-יהוד " בשכונת במתחם ערכת פניאומטית לאיסוף פסולת ותחזוקת מ

האמור  סעיף  את היקבע גם, כי לא ניתן לשנות    " החברה למטרה מיוחדת" של  נון ההתאגדות  תק
 .    של המזמין ,ובכתבמראש   ,)סעיף המטרות( ללא אישור

ב המניות  בעלי  מיוחדת" בנוסף,  למטרה  ורק    "חברה  אך  החבריהיו  הוצגו  י  אשר  למזמין  צוות 
 .JV -נו במסמכי הצעת היעורי האחזקה שצוי במסגרת הליכי מכרז זה ובהתאם לש

,  מאת המזמין  "צו התחלת עבודה"  ממועד קבלתימים  (  עשר-ארבעה)  14בתוך    , הזוכהיבצע  בנוסף   .87
   :הפעולות הבאותכל את 

 , ות נשוא המכרזודעב ההתקשר לביצוע  בכוונתו לרשימת קבלני משנה שעימם  סור את  מי .87.1

ו/או נוסף אודותטי  נוונים וכל פרט רלפירוט ניסיונם וסיווגם אצל רשם הקבלתוך     אחר 
הנ"ל המשנה  ובאישור  קבלני  וההסכם  זה  מכרז  להוראות  בכפוף  והכל  וכן המזמין ,   ,

 .  ין כל הקבלנים הנ"לבצירוף הסכמים חתומים בין הזוכה לב

את אישור המזמין, בהתאם לשיקול  ים במפורש  מובהר, כי קבלן/י המשנה כאמור מותנה/ 
בלן/י המשנה הנ"ל מוותרים על כל טענה ו/או דרישה  המזמין, והזוכה וקדעתו הבלעדי של  

ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בעניין אישור או אישור בתנאים או אי אישור 
החלפת    , בכל עת,שהזכות לדרושמורה  למזמין  ן/י המשנה כאמור לעיל. בנוסף לכך,  קבל
 .כאמור דרישתות ביר ו/או לנמק אמבלי שיידרש להס  כאמור משנהה  י/קבלןממי 

מסגרת  בהתאם לנדרש ב)הזוכה  הביצוע מטעם  התכנון ואת רשימת צוות  לאישור  ימסור   .87.2
הטכני קורות  מפרט  בצירוף  וניסיו (,  את למזמין    .יצועמק  ןחיים  לדרוש  הזכות  שמורה 

מעובדי   אחד  כל  עתכהוהז החלפת  בכל  העבודות,  ביצוע  במהלך  ו/או  בתחילת  ומבלי  ,   ,
 . נמק את דרישתוו/או ל דרש להסביר שיי

ביחס   .87.3 ידי המשרד להגנת הסביבה  על  ימסור העתקי התקשרות עם אתר הטמנה מאושר 
 לפינוי פסולת מאתר העבודות.

לאמור .87.4 בהתאם  הטכניים  יפעל  צוינו    במפרטים  לא  אשר  לנושאים  ביחס  המיוחדים, 
  .ת ביחס להגשת מסמכי תכנון סופיים, לרבוזה במפורש 86גרת סעיף במס

הפרויקט יתיבצע   .87.5 שטח  לעבודה    וסביבותיו  עוד  כניסתו  ופסולת,         )טרם  אדמה  מערומי 
חזית  כביש,  גדר   קטעי  חזית  וכבתים,  תמהוד ות  וכן  עצי(,  העבודות  של  מפורט  מן  עוד 

הביצוע, הכ  במהלך  בעבודתו,  שלב  ותת  שלב  מעבר  בכל  ללרבות  בהתאם                הנחיית ל 

 .  ובהתאם להוראות המפרט הטכני מנהל הפרויקט

קבלתימים  (  שלושים)  30בתוך    ,הזוכהיבצע  בנוסף   עבודה"  ממועד  התחלת  המז  "צו                ,  מיןמאת 
 : כל הפעולות הבאותאת 

 עמם   להתקשרהזוכה ר בכוונתו של  שספקי הציוד / החומרים א /לני רשימת קב ימסור את  .87.6
נטי  וווכל פרט רל ופרטי הציוד  פירוט ניסיונם  תוך    ,עבודות נשוא המכרזה ביצוע  במסגרת  

ובאישור המכרז  להוראות  בכפוף  והכל  אלו,  ספקים   / קבלנים  אודות  וכן    אחר  המזמין, 
 .הנ"לנים / הספקים  בצירוף הסכמים חתומים בין הזוכה לבין כל הקבל

   ק.פי החונדרש להיה ו, ת ישראלאישור משטרימסור  .87.7

כניות אלו תוגשנה  ו. תותכניות להסדרי תנועה בשלבים השונים של ביצוע העבודותימסור   .87.8

ישרא למשטרת  תועברנה  אישורן  ועם  העירוני  התנועה  יועץ  מהת לאישור  כחלק  כניות  ול 
   .במכרזן המציע הזוכה , והכל על חשבוהנדרשות לקבלת אישור עבודה
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אישורי .87.9 הרלוונט מכל    םימסור  כגון,  הרשויות  והביוב,  עירייהיות,  המים  תאגיד  חברת ה, 
 וכדומה.   "מקורות"חברת , רשות העתיקות, כבליםחברות ה,  "בזקה"חברת  , החשמל

העבודה .87.10 אתרי  העבוגידור  במקומות  הז,  יפעל  בהם  הנחיות  וזאת  ,  וכהדה  ליתר  בהתאם 
   .ספחיומסמכי המכרז ונ

לפהתארגנותאתר  הקמת   .87.11 משרד  כולל  כני,  ולמעבדה,  המיוחקוח  במפרט  לרבות,    ,דדרש 
 . קבלת מלוא האישורים המוקדמים הדרושים להקמתו

 . הצבת שילוט לפרויקט כמפורט במפרט המיוחד .87.12

יבצע   ולא  הנ"ל  הזוכה  היה  הפעולות  לוח תבאת  הנקוב  ותוך                   , לעיל  82בסעיף    יםהזמנים 
הדבר עמידה  ייחשב  בהסכםהזמנים    חותבלו  כאי  כמפורט  קנסות  הטלת  ויגרור           בפרויקט 

ב) הפרויקט  ('מסמך  מנהל  של  בכתב  אישור  יתקבל  אם  אלא  הזמנידחייה  בדבר  ,  ם  בלוחות 
 להשלמת הפעולות כאמור. 

במלואם, זה    87סעיפי המשנה של סעיף    כל , האם מולאו  ןהמזמימודגש בזאת, כי קביעת מהנדס  
 .בלתי ניתנת לערעור, תהא סופית, מחייבת ולעיל 82בסעיף  יםהזמנים הנקוב ותלוחבתוך 

 רבות לביצוע ההסכםע

ביצוע  , בקשר עם  בהסכםערבות בנקאית כמפורט  למזמין  הזוכה  ימסור    במועד חתימת ההסכם, .88
ו/או צדדים שלישיים בגין נזקים,  ו/או החברה הכלכלית  העירייה  א המכרז וכן לפיצוי דות נשוהעבו

 "(.הערבות לביצוע : "במכרז זה  הכל כמפורט בהסכם )להלן

 . לעיל 30ף על פי הוראות סעיעם מסירת הערבות לביצוע תוחזר לזוכה הערבות להצעה שהומצאה  

לעיל,  מ .89 מהאמור  לגרוע  ובלי  הזוכה  היה  ימסור  הערבות  למזמין  לא  תוחזר  לא  לביצוע,  ערבות 
 בה כערבות לביצוע. הא רשאי להשתמש והמזמין י להצעה  

לביצוע .90 הערבות  חילוט  הוראות סכום  במסגרת  המפורטים  במקרים  צמוד    ההסכם,   ,    למדדיהיה 
, כשבסיס ההצמדה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת  (מסמך ב'להסכם )  2.2הנקוב בסעיף  

 בות לביצוע. ההצעות והמדד הקובע יהא המדד הידוע במועד חילוט הער

 המזמין החלטת השלמת הצעות, דרישת הבהרות ו

לפסו  לדון  שלא  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית,של המזמין    המכרזים  ועדת .91 ,  לובהתאם 
המפורטים  אליה   צורפו  שלא  הצעה              סעיפיהם,   תתי  כל   על  לעיל,  29  עד    27בסעיפים    המסמכים 

 . כולם או חלקם

מהוראות  במ .92 לגרוע  של  עילל  29סעיף  לי  המכרזים  ועדת  לרשאית,    המזמין,        שיקול בהתאם 
שלדעת  ככל  בהצעות,  מידע  או  מסמכים  פרטים,  להשלים  למציעים  להתיר  הבלעדי,               דעתה 

סופר גרידא, אשר נפלה בהצעה, והכל בכפוף  ועדת המכרזים, המדובר בהשמטה בשוגג ו/או בטעות  
 . ציעיםובת השוויון בין מת הדין ולחלהוראו

ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, לדרוש מאת המציעים הבהרות מכל מין   .93
בין בעל וזאת בכל שלב של הליכי המכרז,    ומכל סוג שהוא הנוגעות להצעותיהם,  בכתב,  ובין  פה 

 כפי שתמצא לנכון. ובמספר פעמים

לזמ  .94 נציגי המציעיועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית  כוח האדם המקצועי  ן את  ם, לרבות 
לדיון   של המציע,  והפרויקט מטעמו  העבודות  לבצע את  המזמין  העתיד  של  ועדת המכרזים  בפני 

יהם  מסר הודעה מראש, אשר במסגרתו יתבקשו להציג את הצעותעליו תיבמועד שו/או מי מטעמה  
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ועדת   ידי  על  והבהרות ככל שיידרשו  )כל מהמכרזיוליתן הסברים  לדיון  ם של המזמין  ייכנס  ציע 
 בנפרד מיתר המציעים(. 

בכתב,  .95 חומר  הדיון  לקראת  לה  יגיש  המציע  כי  לדרוש  רשאית  המזמין  של  המכרזים                       ועדת 
 כפי שתפרט בהזמנה ו/או בכל הודעה אחרת. 

ש .96 המכרזים  תראה  ועדת  המזמין  כאמור, ל  הדיון  במהלך  המציע  שימסור                    בתשובות 
מתנאי מ לחלק  חלקן,  או  כולן  שיהפכו,  באופן  לעבדן  רשאית  ותהא  המציע,  התחייבות                    שום 

שי ההסכם  מתנאי  לחלק  ו/או  המציע  וככלהצעת  אם  המציע,  לבין  המזמין  בין              שהמציע   יחתם 
 במכרז.  כהיז

על מנת לברר פרטים לגבי  ות לכל צד שלישי,  כמו כן, תהיה ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפנ .97

 המציע ו/או הצעתו ו/או כל פרט שהמזמין ימצא שנחוץ לצורך בחינת הצעת המציע. 

ם לדיון כאמור,  שאית שלא לזמן את המציעים או מי מהמובהר כי ועדת המכרזים של המזמין ר .98
 הבלעדי.  על כך מסורה לשיקול דעתהוההחלטה 

ת  רשאי  לעיל, ועדת המכרזים של המזמין  98עד    91ר במסגרת סעיפים  מבלי לגרוע מכלליות האמו .99
חייבת(, לא  במפורש  כל  )אך  לפסול  נוסף,  נימוק  כל  להערכתה  הצעה    ללא  באופן  נמוכה  שתהא 

 בע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין(. )הנק מכרזמדן של המעבר לאו שהינו בלתי סביר 

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כדלקמן

ם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות  ועדת המכרזים של המזמין רשאית לפסול הצעות א .99.1
בל הנחות  או  על  נכונות,  מוטעיתתי  ועדת    על הבנה  זולת אם החליטה  המכרז,  נושא  של 

 . ים של המזמין אחרתהמכרז

מזכותה לגרוע  כדי  לעיל  באמור  פגמים  של    אין  על  למחול  המזמין  של  המכרזים  ועדת 
 טכניים, אשר יימצאו במסגרת הצעה/ות בתום לב.

 הזכות, את ועדת המכרזים של המזמין שומרת לעצמה  -רע   קודם  ניסיון בותבעק פסילה .99.2

מבין העירייה    למי  היה אשר לגביו מציע, הסף על דעתה הבלעדי, לפסול בהתאם לשיקול
העירייה   בשליטת  ו/או  בבעלות  עירוניים"  "תאגידים  הכלכלית(             ו/או  החברה  )כולל 

ו/או   אי שלים  /מקרה לרבות,  כושל או/ו  רע  ניסיון  מעבודת  משמעותית  רצון  שביעות 
אספקת עבודות   רותיםיש  מאופן  ביצוע  אופן  ו/או עלו/או  המציע  ה  עמיד אי ידי 

של העבודות  ירות/ים  הש   בסטנדרטים  קודמות  ו/או  התחייבויות  הפרת  ו/או  הנדרש/ים 
העירייה   מבין  מי  העיריי כלפי  בשליטת  ו/או  בבעלות  עירוניים"  "תאגידים  )כולל  ה  ו/או 

שקיימת לגבי המציע חוות דעת  ו/או חשד למרמה וכיוצא באלה, ו/או  החברה הכלכלית(  
עבודתבעניין    בכתב  שלילית  השירוטיב   / המסו ו  ידו תים  על  גורמי    פקים  ידי  על  שניתנו 

 . )העירייה ו/או החברה הכלכלית( המקצוע מטעם המזמין

ו/או   בעל פה, בהתאם לשיקול דעתה של  במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון, בכתב 
 פני מתן ההחלטה הסופית בנוגע למכרז. את ל, וזהעירייהועדת המכרזים של 

ניג .99.3 בעקבות  עניינים  פסילה  של    ועדת  -וד  מציע  העירייה  המכרזים  לפסול  תהיה רשאית 
מחמת ניגוד עניינים,  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, תהא ועדת המכרזים של  

ל ידי המציע  רשאית לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש, כי בביצוע ההתקשרות עהעירייה  
בקשר עם ביצוע העבודות  ד עניינים כאמור,  קיים ניגוד עניינים, או שקיים פוטנציאל לניגו

 .ו/או השירותים נשוא המכרז 
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תהיה  העירייה  ועדת המכרזים של    -  הליכים  הקפאת  או/ו  נכסים  כינוס  בעקבות  פסילה .99.4
כינוס  מצוי   אשר   מציע,  לפסול רשאית   הליכי  כנגדו  יפתחו  אשר                   ו/או   ם סינכ  ו/או 

 .הליכים הקפאת או/פשיטת רגל ו

  המציע  כנגד  כיהמזמין    מצא  -  פלילית   הרשעה  או/ו  פלילית  חקירה  בעקבות  ילהספ .99.5
ועדת  פלילית,  הרשעה  קיימת  או/ו  פלילית  חקירה  מתקיימת של   המכרזים   שומרת 

                 חקירת  מתקיי  אם  לרבות  זה,  מציע  של  הצעתו   פסילת  על  להורות   זכותה  על  העירייה
  בעבירות   חייב  ו/או   אשם  נמצא   הבמסגרת  דין,  הכרעת  כנגדו  שניתנה    או /ו   מוסמכת  רשות
( חמש)  5  במהלך   אישום  כתב  כנגדו  הוגש  או/ו  דין  גזר  כנגדו  ניתן   או/ ו  לו  יוחסו  אשר

            ייפגע   כי  חשש   מהם  שעולה  ובלבד  ההצעה,  להגשת  חרוןאה  למועד  קדמו   אשר   השנים
  או /תים והשירו  /  העבודה  את  לבצע  יוכל  המציע לא  כי  או/ו  זה   מכרז  לפי  העבודותביצוע  

השירותים    /  העבודה   את  לבצע  ראוי  אינו  כי  או /ו  כיאות  זה  מכרז   הציוד במסגרת  לספק
  והכל ,  המידות  טוהר  על  לעבירות  שרבק  הינם   אלו  אם   וחומר  קל ,  לספק את הציוד  או /ו

 .  העירייה של הבלעדי הדעת  לשיקול בהתאם

שיקולים לבחירת המציע  קשת רחבה של    פעיל ( להת)אך במפורש לא חייב  תהא רשאיתהעירייה   .100
הזוכה, לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו, הארגונית, מקצועית וכלכלית של המציע  

 . העירייה הבלעדי של   הי שיקול דעתוכן כל שיקול אחר לפ

 .דין, בכפוף להוראות כל ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ל אתלקב   תמתחייבהעירייה אין 

                 , שלב  בכל   ,כלשהי  מסיבה  ההתקשרות   תבוטל   או   , הזוכה  עם  התקשרות ה   תעלה   לא  אם .101
  הבא  במקום  שדורג   למציע   תנולפ,  הבלעדי  ודעת   שיקול  לפי,  חייב  לא   אך,  רשאיהמזמין  הא  י

  לתנאי   בהתאם,  במכרז  הזוכה  היה  כאילו  התקשרות  הסכם  לע  אתו  ולחתוםמבחינת מחיר ההצעה  

  היה י,  השני  במקום   שדורג  המציע  לכך  הסכים   לא .  מציע  אותו  לשהכספית    ולהצעתו   המכרז
 .  הלאה וכן  השלישי במקום שדורג מציעה לא לפנות  רשאיהמזמין 

יקול  ת, לפי ש את הזכו ה לעצמ ת שומר העירייה ועדת המכרזים של ודגש בזאת כי  כמו כן, מובהר ומ .102
אה  דעתה לבטל  שהיא,  סיבה  ומכל  והמוחלט  ל בלעדי  לא  ו/או  המכרז  על  ת               ו/או ההסכם  חתום 

הכל כאמור בהתאם לשיקול  ו"(,  הפרויקטביטול  "  )להלן:את הפרויקט נשוא המכרז    לא לבצע ש
 ן. המזמיועדת המכרזים של לט של  הבלעדי והמוח הדעת

טענה  , לא תהיה למשתתפים במכרז כל הפרויקטלבטל את   ירייהעהועדת המכרזים של חליט תם א .103
ו/או    העירייהו/או ועדת המכרזים של  העירייה  כלפי  שהם,  סוג  מין ומכל    ,ביעהתדרישה ו/או  ו/או  

 או הכנת ההצעות במכרז./, לרבות טענות בעניין עלויות ההשתתפות במכרז והחברה הכלכלית

 . 1987 -תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח ע להוראות מופנה המצילעיל, מבלי לפגוע באמור   .104

 עניינים  היעדר ניגודסלות ותנאי פ

 לעיל יחולו ההוראות שלהלן:  99.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .105

 שלא  וכן  עניינים  לניגוד  חשש  או/ ו  עניינים  גוד ינ   לבחינת  היתר  בין  כפופה  במכרז   זכייה .105.1
 . הצעתו לפסול העלולים פסלות  תנאי עציבמ מתקיימים

                      במסגרת  המציע  יצהיר  זה   בעניין  הנדרשים  בתנאים  יעהמצ  עמידת  בחינת  לשם .105.2
במסגרת    9  מספר  טופס    עדרי וה  פסלות  תנאי   בדבר  התחייבות  על  10  מספר  טופסוכן 
 . עניינים ניגוד 

   פסלות  תנאי   מטעמו  במי   או /ו   בו  מתקיימים  לא   כי ,  הצעתו  הגשת  בטרם  לבחון   המציע   על .105.3
 ,"(עניינים  ניגוד: " להלן)  עניינים  לניגוד  חשש  או/ו  עניינים  דגו ני  מטעמו  למי  או/ו   לו  ואין
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  או   עסקה   כל,  האישיים  או  המקצועיים,  העסקים  קשריו  בין  עניינים  ניגודי  לרבות
  בינו   שהולכ  קשר  ואין  ,לאו  אם  ובין  כלשהי  הנאה  טובת  תמורת  או  בשכר  ןיב,   התחייבות

  זה   מכרז   תבמסגר  זולת,  זה  רזמכ   עוסק  שבהם  לתחומים  הנוגעים   אחר  גורם  כל  לבין 
 . ביצועו ולצורך

  מידי  באופן  כך  על  ידווח,  האמורים  בתנאים  עומד  אינוהוא  ו   במקרה  כי  מתחייב  המציע .105.4
  אחר   וימלא המזמין    לנציג   הדבר  היוודע   עם  מיד  או/ ו  רז למכ  הצעתו  הגשת  במסגרת  בכתבו

 . המזמין קבעי שאותם למועדים  בהתאם מסמך כל הגשת לרבותהמזמין   יותהנח  כל

 . מחייבת תהא ווהחלטת , המזמין  ידי על  יבחן הנושא  המציע  חדיוו לאחר

  וד יגלנ  חשש  או  עניינים  ניגודשל    ומו קיהמזמין בדבר    שהחלטת  לו  ידוע  כי  ,מאשר  המציע .105.5

              , המזמין  של   לעדיבה  ודעת   לשיקול  בהתאםשתתקבל    החלטה  הינה   כאמור  עניינים
  המציע  הצעת  את  לקבל  שלא  ,כן  לעשות   כוןנ  כי  העניין  בותסיבנ  סבר  אם  ,רשאי  יההי  אווה
כי    עניינים  לניגוד  חששה  או/ ו   ענייניםה  ניגוד  בסיס  על בזה  ומובהר    לא  למציעכאמור, 

   .לכך רבקש תביעהדרישה ו/או  או/ו  טענה כל תהא

 האטה, הפסקה וביטול ההסכםוכן  ההסכם אי חתימה על וביטול המכרז 

 זכות לעשות כל אחד מאלה:את ה ושומר לעצמן המזמימובהר בזאת כי  .106

 . לא לקבל כל הצעה במכרז .106.1

הזוכה קודם לאישור   .106.2 נשוא  התקציב  לא לחתום על ההסכם עם  הדרוש לביצוע העבודות 
ו/או  ציב  בתק  המכרז למקרה(,  עירייהההמזמין  זה    )בהתאם  שלובכלל  מקורות    קיומם 

המכרז נשוא  העבודות  לביצוע  למעשה,  הלכה  אכספיים  ל,  ההסכם  ו  על  חלקו  חתום  או 
)בהתאם למקרה(,  ביחס לאותה מסגרת תקציבית שאושרה בתקציב המזמין ו/או העירייה

 . ו תנאי ההתקשרותאו לחתום על ההסכם ביחס לשלבי ביצוע ומבלי שישונ 

 . רים הדרושים על פי חוקר האישוקיום שאבטרם לא לחתום על ההסכם עם הזוכה  .106.3

אם  את  לבטל   .106.4 אין  ו  יגיע העירייה  ו/או  המזמין  ההסכם,  כי  מקורות  להם  למסקנה  די 
 הפרויקט נשוא המכרז.בביצוע העבודות נשוא  כספיים להתחיל

, לרבות אך מבלי  דרושים על פי חוקקיום שאר האישורים הבלהתנות את ביצוע העבודות   .106.5
 כדין. לגרוע, קבלת היתרי בנייה 

ההסכם .106.6 את  שלב,  לבטל  אם  בכל  ב,  יעמוד  לא  במכרז  יהזוכה  ו/או  המכרז  את תנאי  פר 

, להתקשר עם צד שלישי,  המזמין רשאי, לפי שיקול דעתוהא  יההסכם ובכל מקרה כאמור  
 ם מי מהמציעים האחרים במכרז(. מצא לנכון )לרבות, אך מבלי לגרוע, להתקשר עיככל ש

)תזכה את    אלהמזמין  כל פעולה כאמור של   .107   י ו פשי ו/או    ו/או הזוכה בכל פיצוי  (המשתתףהמציע 
והמציע ו/או הזוכה מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או    כלשהואו החזר כספי  ו/

 . תביעה בעניין זה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם

המזמין  אם  וזאת    ,וע העבודותהזכות לביצמציע  בתנאים מסוימים תישמר ל המציע מודע לכך, כי  
ממועד ביטול המכרז או ביטול  (  1)  אחתשנה    תעלה עלתקופה שלא  ר לבצען, בוחז ו/או מי מטעמו י

 . (מסמך ב') הסכםמסגרת הב בעניין זה נקבעו הוראות מפורטות  לפי העניין. ,ההסכם
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 רון הכחול" עיקרון ה"עיפ

זה בפני ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה  הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממכרז   .108
מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או  כי הוראה מהוראות  שיפוטית,    ערכאה

ד  מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמו
זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף  בתוקפה. ביטול או צמצום כאמור לא יפגע ביתר הוראות מכרז  

המכרז ועדת  אם  זולת  תחלימחייב  המזמין  של  עקב  ים  כי  המוחלט,  דעתה  לשיקול  בהתאם  ט, 
 ביטול או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

 הליכים משפטיים 

צדדיעו .109 ידי  על  ותהיינה  היה  כי  מבהירה,  המזמין  של  המכרזים  מבין  דת  מי  לרבות  שלישיים,  ם 

פניות לערכאות   ועדת המכרזים  משפטיות בהקשר למכהמשתתפים במכרז,  ו/או  רז, אין המזמין 
בעניינים   מצג  כל  במכרז  המשתתפים  כלפי  עושים  מטעמה  הפועל  גורם  כל  ו/או  המזמין  של 

בענ ולרבות  הליכהאמורים  את  ישנה  ו/או  יגביל  ו/או  יעכב  שיפוטי  שצו  האפשרות  המכרז  יין  י 
 המכרז. ו/או את תנאיו של ובכלל זה לוחות הזמנים של ההכרזה על הזוכה במכרז 

בסעיף   לרבות  זה  במכרז  האמור  מכלליות  לגרוע  במכר  109מבלי  הצעתו  על  בחתימתו  ז  זה, 
או תביעה כלפי ועדת המכרזים  /א תהיה לו כל טענה ו/או דרישה וובהגשתה מאשר המציע, כי ל

ו/או  של המזמין  כלפי  אחר    המזמין,  גורם  כל  לגופם כלי  לא  מטעמם,  הפועל  ו/או  עמם                הקשור 
לו  נגרמו  אשר  שהם,  וסוג  מין  מכל  נזקים  ו/או  שהוציא  הוצאות  לעניין  ולא  דברים                    של 

לזכ  ולהערכתו  למכרז  הקשור  ובכל  הצעתו  שתקבל  בהכנת  מהחלטות  הנובע  בכל  אפשרית,  ייה 
כאמור יעוכבו הליכי המכרז, ישונו תנאי המכרז או    בות אם בשל החלטות ה השיפוטית, לרהערכא

 יבוטל המכרז. 

בביצוע  והוא יחל  "(,  הראשוןהזוכה  מכרז )להלן: "בבדבר הזוכה  המזמין  נתקבלה החלטה על ידי   .110
זה מכרז  נשוא  משפט ,  העבודות  הליך  ידי  ובעקבות  על  ייקבע  משפטית  י  כי    כת,מוסמערכאה 

הזוכה   של  ת הראשון  זכייתו  וכי  "בטלה  )להלן:  אחר  זוכה  מוכרז  השני חתיו              "(, הזוכה 
הזוכה   ביצוע  הראשון  מתחייב  את  ולאפשר  העבודותלהפסיק  הזוכה  את  ,                    השני כניסת 

 הנוגעות לסיום ההתקשרות. ההסכם אות , ובכלל זה לקיים את הורהמשך ביצוע העבודותל

לזכא  איה הראשון  הזוכה   רק  י  תשלום  לעבודותקבלת  עד   בקשר  בפועל  ידו  על                    שבוצעו 
הפסקת   דרישה  למועד  ו/או  טענה  כל  לו  תעמוד  לא  מקרה  ובכל  תביעה  ההתקשרות,  פי  לכ ו/או 

 . בגין ביטול ההתקשרות כאמורו/או מי מטעמו המזמין  

 ותסודי

,  לגלות  אול  מוחלטת  בסודיות  לשמור  המציעים  מחויבים,  במכרז  המציעים  להשתתפות  כתנאי .111
,  כלשהי  אחרת  בדרך   לחשוף  או  לפרסם,  למסור ,  להעביר,  לרבות בין משתתפי המכרז לבין עצמם

  או   פה  בעל,  בכתב,  מידע  כל,  זמין, מראש ובכתבר המאישו  וזאת בהיעדר,  בעקיפין  ו/או  במישרין
  עקב  המציעים  נחשפו  אליו  אשר,  המכרז  לנושא  בעקיפין  ו/או  במישרין  הנוגע,  אחרת  מדיה  בכל

במסגרת   מידע  וכל,  המכרז  במסמכי  הכלול  למידע  חשיפתם  ובעקבות  במכרז  השתתפותם  ו/או 
נמסר  נוסף ו  ידי  על  יימסר  ו/או  אשר  המצוי    מידע  למעט וזאת    מטעמן,  םעליהפו  כל  או/המזמין 

עקב הפר )שלא  הכלל  זו(בנחלת  הוראה  שימוש  בהם  ייעשו  ולא ,  ת  הצעו  לצרכי  אלא  כל  ת  הגשת 
 .הכל בכפוף להוראות הדיןו, המכרזבמסגרת 

 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

45 

 זכויות יוצרים על מסמכי המכרז

 .  ןכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמי .112

יהיו רשאים  הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא    מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת
שי כל  ולעשות  המכרז  במסמכי  הכנה  או  /מוש  לצורך  אלא  בהם,  המפורט  הצעה  במידע  והגשת 

 זה.  למכרז 

לצד   למוכרם  ו/או  להעבירם  ו/או  אלה  מסמכים  להעתיק  רשאי  המציע  ו/או  שלישי  אין  כלשהו 
 .להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

לעשות בהן    גם הן בבעלות המזמין, והמזמין יהא רשאי   ידי המציעים תהיינהההצעות שתוגשנה על  
שימוש,   במפו   למעטכל  המציע  ידי  על  שהוגדר  כמידע  שהוגשה  בהצעה  ו/או    -רש  מסחרי  סוד 

מהווה  אכן  שהוא  לגביו  סבורה  תהיה  המזמין  של  המכרזים  ועדת  ואשר  למציע,  השייך    מקצועי 
 ה ולהוראות הדין.  פי סמכותה בהתאם להוראות מכרז ז סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, על 

מקצועי  ד מסחרי ו/או סוד כללית של מציע ולפיה כל המידע בהצעה הינו בגדר סוי אמירה יובהר, כ 
 לא תיחשב כעומדת בתנאי האמור לעיל. 

 תנאים מתלים

אליו(    .113 המצורף  ההסכם  )ולרבות  זה  מכרז  של  לתוקף  כניסתו  כי  בזאת,  ומוסכם               מובהר 
  :ר במצטבמותנית בהתקיימות התנאים המפורטים להלן, 

יהוד .113.1 העיר  מועצת  חבריה,  ,  מונוסון-אישור  פקודת  ברוב  להוראות                העיריות  בהתאם 
   .הזוכה במכרז לחתימת החוזה עם ()נוסח חדש

העיר  באמצעות  ,קבלת אישור תקציבי .113.2 במועצת  מלוא ההוצאות  ל  ,פתיחת תב"ר מתאים 
ה בנשוא  העירייה מסגרת  מכרז  המממ   מוסדות  הגורמים  במסגרת  רשות    נים וכן  )לרבות 

 .  מקרקעי ישראל(

  מלוא  לקבלת  במכרז זה עובר  הזוכה   בהסכם עם  להתקשר  שלא  הזכות  את   ולעצמ  שומרהמזמין   .114
הנ"ל    האישורים  מלוא  בקבלת  הפרויקט  ביצוע  תילתח  ביצוע  את  להתנות  או/ו  ל" הנ  האישורים

 .  סבירדלעיל בתוך זמן  האישורים כל יתקבלו שלא וככל אם, המכרז  את לבטל  או/ו

זה    הזוכה  כי ,  ומודגש  מובהר,  בנוסף .115        הפרויקט   בביצוע  או/ו  בהיערכות   בפועל   יחל   לאבמכרז 
  התנאים  כל  התקיימות  בדבר  ,ןהמזמי  מאת  ובכתב,  מראש  אישור,  קבלת  לאחר  אלא,  המכרז  נשוא

 .דלעיל המתלים

  שיפוי  או/ו  פיצוי  במכרז זה בכל  הזוכה  או/ו   המציעים  את  תזכה  לא  כאמור   פעולה   כל   כי ,  מובהר .116
  מוחלט  באופן   במכרז זה מוותרים   הזוכה   או /ו  והמשתתפים ו/או המציעים  כלשהו  כספי   החזר  או/ו

על חוזר  ו/או  העיר  כלפי  זה  יןניבע  תביעה  או /ו  דרישה  או/ ו  טענה  כל  ובלתי                ו/או המזמין  ייה 
 . םמטעמ  הפועלים כל

דים לא תשתכלל עד לאחר ובכפוף להתקיימות  למען הסר ספק מובהר, כי ההתקשרות שבין הצד .117
ולחתימת  מלוא לעיל  כהגדרתם  בו  המזמין  של    והתנאים המתלים  גם במקרה  וזאת  על ההסכם, 

י הביטוחים, ואף אם החל הזוכה במכרז  הביצוע ו/או אישורהמציא הזוכה במכרז זה את ערבות  
בז רשאי  המזמין  הא  יאמור,  ו טרם השתכלל ההסכם כה בביצוע חלקי של העבודות. בכל מקרה 

ש בלא  המכרז  ביטול  על  זה, ילהודיע  במכרז  לזוכה  וסוג  מין  מכל  פיצוי,  בכל  חייב                     היה 
 . תביעה בגין ובקשר עם כך ה ו/או דרישה ו/אווהזוכה במכרז זה לא יעלה כל טענ 
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 כללי 

 אם  מלבד,  הקריאה  תלנוחו  נועדה  מטרתן  וכל,  המכרז  לפרשנות  תשמשנה  לא  הסעיפים  ותכותר .118
 .אחר פירוש מצריך הקשרו או הכתוב  הנוסח

                       , היחיד  אתגם    כוללות  ברבים   הבאות   מלים ,  הרבים  אתגם    כוללות  ביחיד  הבאות   מילים  .119
,  הזכר  את  כוללות  נקבהלשון  ב   הבאות  לים ימ,  הנקבה  את  כוללות  זכרלשון  ב  ות הבא  מילים

 . הדברים  להקשר בהתאם  ,לתאגידים גם התייחסות משמעה אדם לבני והתייחסות

  ההתקשרות   תקופת  במהלך  ,לזמן  מזמן  בתוקף  שהיא  כפי  ,הדין  להוראת  כוונתו  -  דין  הוראת  אזכור .120
 . במקומה וא בתר שאחרת, א הוראהאו  /ו לה תיקון  אוו/  שינוי לרבות, וכהבין המזמין לבין הז

  דיספוזיציה   כל  לבצע  או/ו  להמחות  או/ו  סבלה  או/ו  להעביר   שלא  מתחייב,  הזוכה  לרבות  ,המציע .121

  לפי   מזכויותיו  זכות  עם   בקשר,  בעקיפין  או/ ו  במישרין,  ואופן  צורה   בשום,  שלישי  צד  כלפי   אחרת
 .יחתםיש ככל ,ההסכם על  חתימה לאחר ובין  הצעותה להציע ההזמנה   רתבמסג בין ,המכרז מסמכי

  שום  לצרף  אוו/  להוסיף   שלא   עמו  ותקשרההת  או/ו  המכרז   משלבי  שלב  בכל   מתחייב   הזוכה  /   המציע
בהתאם    חובה  או /ו   זכות   כל   קבלת  לשם  אחר  באדם  להחליף   אוו/   אחר  תאגיד  ליצור   או ו/  שותף

  , יודגש  ספק  הסר  למען.  המזמין  הסכמת  את  ,ובכתב  מראש  ,ךכ  לשם  קיבל  אם  אלא  ,המכרז  מסמכיל
  או /ו  המחאה  או/ו  הסבה  או/ ו  העברהאו לאשר בתנאים,    לאשר  שלא  או  לאשר  רשאי  האמין יזהמ  יכ

 . כלשהו נימוק  מתן וללא, והמוחלט הבלעדי  ודעת לשיקול בהתאם, דיספוזיציה

  בכתב   ואישור  את   תקבל  שלא  מוראכ  אחרת  דיספוזיציה  או/ו  המחאה  או/ו  הסבה  או/ו  העברה  כל
 . מעיקרה  ומבוטלת בטלה  ותהא תוקף  כל לה יהיה  לא, המזמין של

                 רשאי המזמין    הא י   -  המזמין   אישור  קבלת  ללא   כאמור   ותיו זכוי   את   הזוכה  /   המציע  הסב
  תון נה  אחר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  ,חלקה  או  כולה  ,(בהתאמה)  הזוכה  /  המציע  ערבות  את  לחלט

 . וראות ההסכם ו/או הוראות הדיןלמזמין לפי ה

  הנובע   או/ו  הקשור  בכל  שיתעוררו  דעות   חילוקי  או/ו  סכסוך,  עניין  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות .122
,  פרשנותם,  לתוקפם  בקשר   לרבות,  המכרז  מסמכי   או/ו  זה   הזמנה  לכתב  בהתאם  המכרז  מהליך

פת  המשפט  לבתי  נתונה  תהא ,  הפרתם  או/ו  ביצועם תקווהבעיר  בעיר  ח  בהתאם  ,  לוד  ו/או  וזאת 
 בלבד.  הםל ו, העניינית לסמכותם

דואר  לרבות)  בבכת  תימסרנה,  המכרז  למסמכי  בהתאם  למציעים  הודעות .123   או  אלקטרוני  באמצעות 
               שנמסרו   כפי,  מציע  כל  מטעם  הקשר  איש  עם  ההתקשרות  ודרכי   לפרטי  בהתאם(,  בפקסימיליה

 המכרז.  ימסמכ  רכישת בעת  ידיו על

 כרז מסמכי המ

מצ .124 שהם  בין  מטה,  המפורטים  מהוויםהמסמכים  מצורפים,  שאינם  ובין  נפרד    ורפים  בלתי  חלק 
 : "(מסמכי המכרזז )להלן: יחד ולחוד "מתנאי המכר

 . מסמך א' -ההזמנה לקבלת הצעות )"המכרז"(  .124.1

 . 1טופס מספר   -הצהרה בדבר זהות המציע  .124.2

 .)א(1טופס מספר  -  התחייבות להקמת "חברה למטרה מיוחדת" .124.3

 . 2טופס מספר  - ם במסגרת המכרזתצהיר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועי .124.4

 . )א(3טופס מספר  - למכרז 24.2 ך סעיףהצהרה בדבר ניסיון קודם לצור .124.5

 .)ב(3טופס מספר   - למכרז 24.2 אישור ביצוע לצורך סעיף .124.6
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 . )ג(3טופס מספר  - למכרז 24.2 לצורך סעיףרם הטכנולוגי" כתב התחייבות "הגו .124.7

 . )א(4טופס מספר  - למכרז 24.3 דם לצורך סעיףניסיון קו הצהרה בדבר .124.8

 .)ב( 4טופס מספר  - למכרז 24.3.1 אישור ביצוע לצורך סעיף .124.9

 .)ג( 4טופס מספר  - למכרז 24.3.2 אישור ביצוע לצורך סעיף .124.10

 . 5טופס מספר  - אה חשבוןהודעת רו .124.11

 . 6טופס מספר   - 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף פי לתצהיר  .124.12

 . 7טופס מספר  -  נוסח ערבות בנקאית להצעה  .124.13

 . 8ס מספר טופ -  סטטוס המציעאישור בדבר  .124.14

 . 9מספר  פסטו  -  אישור הבנת תנאי המכרז .124.15

 . 10טופס מספר   - נייניםהצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והיעדר ניגוד ע  .124.16

לנבחרי, למזמיןתצהיר היעדר זיקה לעירייה  .124.17 ולעובדיההעיריי  ,    ם של העירייה והמזמיןה 
 . 11טופס מספר   -מכרז זה היעדר זיקה ליועצי ובנוסף  

 . 12טופס מספר   - משפטיות תצהיר תביעות  .124.18

 . 13טופס מספר  -חיר  טופס הצעת המ .124.19

 . 14טופס מספר  -טבלת ניקוד האיכות   .124.20

 . 15טופס מספר  -  ת המציעוולת מעטפכת .124.21

   כמפורט להלן: ,על נספחיו, מסמך ב' -הסכם  .124.22

 . ( להסכם1נספח ב')  -מפרט טכני מיוחד  .124.22.1

 .( להסכם2נספח ב') -תוכנית הבינוי  .124.22.2

 . ( להסכם3פח ב')נס  -ביטוחי הקבלן  .124.22.3

 . ()א( להסכם3)ב'נספח  -ביטוחי הקבלן  יאישור .124.22.3.1

 . ( להסכםב()3)'בנספח  - הצהרה על מתן פטור מאחריות .124.22.3.2

 .( להסכםג()3)ב'נספח  -  נספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום .124.22.3.3

 . ( להסכם4נספח ב')   -כתב ערבות ביצוע  .124.22.4

 . ( להסכם5נספח ב') -כתב ערבות בדק   .124.22.5

 . ( להסכם6ב')  נספח   -בודה חוקי ערשימת  .124.22.6

 .( להסכם7נספח ב')  -חוק הנוער הוראות רלוונטיות מתוך  .124.22.7

)אשר   .124.22.8 מנועים"  "יועצים  עמם  רשימת  להתקשר  יכול  אינו  עם  הקבלן  בקשר 
 . ( להסכם8נספח ב') -ביצוע העבודות נשוא ההסכם( 

 . ( להסכם9נספח ב')  -אבני דרך לתשלום  .124.22.9

 . להסכם(  10')נספח ב  -נספח פיצויים מוסכמים  .124.22.10

 . להסכם (11)' בנספח  -דה  יות עקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבותוכנ .124.22.11
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 . להסכם (12)'בנספח   - תקנים ישראלים .124.22.12

הבין .124.22.13 הועדה  של  בניה  לעבודות  הכללי  הפרקים  -המפרט  )כל  משרדית 
 . להסכם (13)'בנספח  -במהדורתם האחרונה והמאושרת( 

 . להסכם  (41)'בנספח   - מפרט משלים ותוכניות משלימות .124.22.14

 .להסכם (15) 'בנספח  - הביצוע של הקבלן כניותות .124.22.15

 . להסכם (61) 'בנספח   -פרוטוקול מסירה  .124.22.16

 . להסכם (71) 'ב פחנס -נוסח תעודת גמר  .124.22.17

 . להסכם  (81)'בנספח   - תביעות היעדרהצהרה על  .124.22.18

 . ( להסכם19)'נספח ב -ת היעדר ניגוד עניינים  הצהר .124.22.19

 

 

 

 

 

 

 
   , ראש העירייהעו"ד יעלה מקליס

   מונוסון-ית יהודרי עי
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 ציעהצהרה בדבר זהות המ - 1טופס מספר  

 
____________________ הח"מ  לומר    ____________________  .ת.ז  אני  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 
 
זה כחלק ממסמכי מ א. .1 מימון,  עבודות תכנון,  ביצוע  נושא  ב  22/2022מס'    כרזהנני עושה תצהיר 

תפהקמת פסולת,  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת                      " במער-יהוד"בשכונת    עול 
ידי  , המונוסון-ביהוד על  __________  _______________________ _ ________ _מוגשים 

 . מונוסון-יהוד יית עיר לידי "( המציע" :_______________ )להלן. ח.פ

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציע__ אצל בתפקיד ______________הנני משמש  ב. 
 
 
 ]מחק את המיותר להלן[ ינו: המציע ה  .2

 ____________ __________    פ.  .ח  מספר -מ "בע חברה  □

 ____________ __________     שותפות מספר  - רשומה שותפות  □

 ____________ __________   (ומספרו מציעה  הגוף את סוג רטפל יש) אחר  □
 
 
 פרטים כלליים אודות המציע:  .3
 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   מקום ייסוד:  

   תאריך ייסוד:  

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   דואר אלקטרוני: 

   איש קשר: 

 
 
 תחומי עיסוק וניסיון של המציע:  .4
 

   ייםתחומי עיסוק עיקר 

   פרטי ניסיון בחו"ל  

   ישראל יסיון ב פרטי נ  
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 מבנה החזקות של המציע:   .5
 

 שם המחזיק 
ים / בעל מניות /  על]ב 

 שותף[ 

תעודת זהות /  כתובת
 מספר רישום

מס' המניות 
המוחזקות 

 לסוגיהן

% מתוך ההון 
 המונפק

     

     

     

     

     

 
 
 של המציע: ארגוני המבנה ה . 6
 

 ניסיון בתחומים שונים  מציעמס' שנות ותק ב שם בעל התפקיד  התפקיד

    מנכ"ל 

    

    

    

    

 
 
 מורשי חתימה בשם המציע  . 7
 

 טלפון  כתובת תעודת זהות שם מלא 
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 את המיותר להלן[ מחק  ]הצעת המציע הינה:  .8

 להזמנה לקבלת הצעות( 24.2סעיף ב וכהגדרת ) י"גללת "גורם טכנולוהצעה אשר אינה כו  □

 נה של המציע טכנולוגי" כקבלן משהצעה הכוללת "גורם   □

   JVמטעם  הצעה   □
 
 
 24.2סעיף  היה ומדובר בהצעה המוגשת ביחד עם "גורם טכנולוגי", כפי שמונח זה מוגדר במסגרת   .9

"הג פרטי  להלן  הצעות,  לקבלת  הטכנולוגי"להזמנה  טכנולוגי"  ]:  ורם  "גורם  כוללת  אינה  וההצעה  היה 

 את המיותר להלן[ יש למחוק    -ינו המציע  שא
 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   מקום ייסוד:  

   תאריך ייסוד:  

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   קטרוני:דואר אל 

   שר:איש ק 

 
 

 המיותר להלן[   תאמחק  ]הצעת המציע הינה:  . 10

 להזמנה לקבלת הצעות(  24.7עיף " )כהגדרת מונח זה בס גוף קשורמבוססת על "  □

 לקבלת הצעות(  מנהלהז 24.7" )כהגדרת מונח זה בסעיף גוף קשור אינה מבוססת על "  □
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ומדובר בהצעה . 11 "   היה  על  זה מוגדר בסעיף  גוף קשור המבוססת  כפי שמונח  להזמנה לקבלת    24.7", 
 את המיותר להלן[ יש למחוק    -"  גוף הקשורהיה וההצעה אינה כוללת "]: "הגוף הקשורהצעות, להלן פרטי "

 
   יות דפוס( שם מלא )באות  

   ם ייסוד: מקו 

   תאריך ייסוד:  

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   דואר אלקטרוני: 

   :קשר איש 

מהות הקשר בין המציע לבין  
 הגוף הקשור 

  

 
 

 :  JV -, להלן פרטי החברים במסגרת הJVמטעם  היה ומדובר בהצעה  . 12
 

   1ישות מספר 

   פוס( שם מלא )באותיות ד 

   וד: מקום ייס 

   תאריך ייסוד:  

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   דואר אלקטרוני: 

   איש קשר: 

במסגרת               האחזקה  שיעור 
 JV -ה

  

ה במסגרת   JV  -התפקיד 
 )הנדסי / פיננסי / פניאומטי / אחר( 
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 -  2ישות מספר 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   מקום ייסוד:  

   אריך ייסוד: ת 

   כתובת: 

   ן: מספר טלפו 

   מספר פקס:  

   דואר אלקטרוני: 

   איש קשר: 

במסגרת              האחז  שיעור קה 
 JV -ה

  

ה במסגרת   JV  -התפקיד 
 )הנדסי / פיננסי / פניאומטי / אחר( 

  

 
 -  3ישות מספר 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   ד: מקום ייסו 

   ד: תאריך ייסו 

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   פקס: פר מס 

   דואר אלקטרוני: 

   איש קשר: 

ב האחזקה       מסגרת         שיעור 
 JV -ה

  

ה במסגרת   JV  -התפקיד 
 )הנדסי / פיננסי / פניאומטי / אחר( 
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 -  4ישות מספר 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   מקום ייסוד:  

   ייסוד:  ריךתא 

   ובת:כת 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   דואר אלקטרוני: 

   איש קשר: 

במסגרת     האחזקה            שיעור 
 JV -ה

  

ה במסגרת   JV  -התפקיד 
 )הנדסי / פיננסי / פניאומטי / אחר( 

  

 
 -  5ישות מספר 

   שם מלא )באותיות דפוס(  

   מקום ייסוד:  

   : תאריך ייסוד 

   כתובת: 

   מספר טלפון:  

   מספר פקס:  

   :לקטרונידואר א 

   איש קשר: 

במסגרת               האחזקה  שיעור 
 JV -ה

  

ה במסגרת   JV  -התפקיד 
 )הנדסי / פיננסי / פניאומטי / אחר( 

  

 
 ]חתימות בעמוד הבא[ 
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 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. . 13
 
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ _ תאריך: _________
 
 
 

 ה חתימ אישור
 
 

עו"ד  ____________________ הח"מ  מאשר  אני  כי ,  _   בזאת  בפני,  ביום  הופיע   ________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת    ____________________  ____________________ ת.ז.

 י.      שר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפנאם לא יעשה כן, איוכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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                                               JV -התחייבות "חברי הצוות" ב  -)א( 1טופס מספר  
 להקמת "חברה למטרה מיוחדת" 

 ( JV ר צוות" אך ורק אם ההצעה מוגשת על ידי "חבבנפרד עבור כל )מסמך זה יוגש 
 

 ____________________ הח"מ  לומר    _____ _______________   . ת.ז  אני  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

ממסמכי א. .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  מס'    מכרז  הנני  תכנון,  בנושא      22/2022מס'  עבודות  ביצוע 

פסולתן,  מימו לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  תפעול  "יהובשכונ  הקמת,  מערב"                     -דת 

ידי  , המונוסון-ביהוד על                ____________ _______________________________ מוגשים 

 . מונוסון-ד ת יהועיריי לידי  "( המציע" :)להלן

________________________________  אצל    בתפקיד ________________ הנני משמש   ב. 

 . ימה מטעמו לצורך הגשת תצהיר זהרשה חת"( ומוהשותף)להלן: "

 

   )המציע( אשר מגיש את ההצעה.)כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז(  JV -השותף הינו חלק מ  .2

 

  . זים(הינו %___ )_____________________ אחו)המציע(    JV  -רת הבמסג השותף  שיעור אחזקת   .3

   ]יש להשלים[

 

רז, ביחד ולחוד  ב לקיים את כל ההתחייבויות נשוא המכ ככל שהמציע יזכה במכרז, השותף מתחיי .4

ב הצוות"  "חבר  יתר  כל  עם  זה,    JV  -בצוותא  ובכלל  מיוחדת" )המציע(,  למטרה  "חברה    להקים 

   .ימים ממועד ההודעה על הזכייה (בעה עשראר) 14בתוך מכרז(  )כהגדרתה במסמכי ה

 
 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ ______ תאריך: ____
 
 
 

 אישור חתימה 
 
 

עו"ד  ____________________ הח"מ  מאשר  אני  בפני,  ,  הופיע   _________ ביום  כי  בזאת 
עליו לומר את האמת  הרתיו כי  ולאחר שהז   ____________________  ת.ז.  _________________ ___ 

 ם עליו בפני.      בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתוכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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 בתנאי הסף הקבועים במסגרת המכרז  ציעתצהיר עמידת המ - 2טופס מספר  
 

 

____________________י  אנ ש לאח  ____________________  .ת.ז  הח"מ  לומר  ר  עלי  כי  הוזהרתי 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

מכרז  א. .1 ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  תכנון, א  בנוש  22/2022מס'    מס'  הנני  עבודות  ביצוע 

תמימון,   ותהקמת,  פסולתפעול  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  "  חזוקת  "                     רבמע-יהודבשכונת 

ידי  , המונוסון-ביהוד על                ____________ _______________________________ מוגשים 

 .מונוסון-עיריית יהודלידי  "(המציע" :_______________ )להלן. ח.פ

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעאצל ___________ בתפקיד _____ הנני משמש  ב. 

 

  :הינוהמציע  .2

 .בישראלהרשום  (שותפות / חברההמציע הינו הינו תאגיד ) א. 

דות נשוא  )כהגדרת מונח זה להלן(, אשר במקרה ויזכה בביצוע העבו   JVלחילופין, המציע הינו    

זה, סעיף    מכרז  במסגרת  לאמור  בהתאם  הקמת      86יפעל  לשם  הצעות  לקבלת       להזמנה 

פרק הזמן    בתוך להזמנה לקבלת הצעות(    86)כהגדרת מונח זה בסעיף    "חברה למטרה מיוחדת"

 לקבלת הצעות. להזמנה  86שצוין בסעיף 

המונ  2נספח  לצורך     "זה,  ו/או     JVח  בישראל  כדין  הרשומים  תאגידים,  מספר  משמע,   ,"     

משותפת   להגשה  הסכם  ביניהם  קיים  אשר  זרים,  ) תאגידים  המכרז  (       Joint Ventureשל 

 ולפעולה משותפת, היה והצעתם תזכה בביצוע הפרויקט נשוא המכרז. 

שלתאג בהמו   ככל  כי  מר,  חלק  שהינו/ם  בן  זר/ים,  המציע,       ין  וב  JV  -יד/ים  מול  בהתקשרות 

לכלול במסגרת   JV  -ות הישויות המשפטיות המרכיבות של הקיים בישראל "נציג מורשה" רשאי

 . רשה" בישראלגם את "הנציג המולהזמנה לקבלת הצעות  24.2כאמור בסעיף כתב ההתחייבות 

להסיוני   זה  מונח  )כהגדרת  הצוות"  "חברי  לעיל  ן  כאמור  המציע לן(  של  לניסיונו           ייחשב 

 . זה לעיל 24יף ה בתנאי סע לצורך עמיד 

. למען הסר ספק ומבלי  JV  -זה, משמע, תאגיד אשר חבר במסגרת ה  2נספח  " לצורך  חבר צוות"  

מי )לגרוע  ההסכם  הוראות  ב'תר  )מסמך  המציע  כי  מודגש,   )JV  )מבין  שאר  אינו מי  להחליף  י 

 א קבלת אישור, מראש ובכתב, מאת המזמין. "חברי הצוות" במשך כל תקופת ההתקשרות לל

 - , הדורשת ניסיון ומיומנות מקצועיתהרגיש העבודהיא מכרז הנשוא  המהטעם שהעבוד ב. 

של     במקרה  או  הצוותמבין    אחד  -  JVהמציע,  זה  "חברי  מונח  )כהגדרת  לעיל2בסעיף  "          ,()א( 

הינו פרויקט    כל אחד מהםאשר    יקטים( פרושני)  2קודם ומוכח בביצוע לפחות  ניסיון  הינו בעל  

  2לתכנון ולהקמת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת וכן לתפעול המערכת )למשך לכל הפחות  

סיום הקמת המערכת  שתי) שנים ממועד  ל   מהם  כל אחדהנ"ל(, אשר  (  (  אלפיים)  2,000  -יועד 

ד לפחות,יחידות  מהםאשר    ובנוסף  יור  אחד  בחו"ל,  כל  ו/או  בישראל              אשר   ובנוסף  בוצע 

מהם אחד  ובוצע  כל  לעיל(  החל  כאמור  התפעול  תקופת  שראשיתה )כולל  תקופה  במהלך   ,       

 . 31.12.2021וסיומה ביום  01.01.2011ביום 
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או  המציע  ,יןלופלחי   של  ,  הצוות"    -  JVבמקרה  "חברי  מבין  זה  אחד  מונח             ,(לעיל)כהגדרת 

הינו פרויקט    כל אחד מהם  פרויקטים אשר  (שני)  2לפחות  ח בביצוע  קודם ומוכ ניסיון  הינו בעל  

וכן לתפעול המערכת )למשך לכל  לתכנון ולהקמת ולתפעול מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת  

ל  מהם  (אחד )  1אשר  הנ"ל(,    סיום הקמת המערכתממועד    ( שניםשתי)  2הפחות     2,000  -יועד 

ואילו  אלפיים) לפחות  דיור  יחידות  ל  מהם  (אחד)   1(  אלפים)  0005,  -יועד  של       חמשת  מ"ר   )

תעסוקה  ו/או  מסחר  מהםאשר    ובנוסף,  שטחי  אחד  בחו"ל,בוצע    כל  ו/או          ובנוסף  בישראל 

שיתה  תקופה שראבמהלך  ,  התפעול כאמור לעיל(  )כולל תקופת  ובוצעהחל    כל אחד מהםאשר  

 . 31.12.2021וסיומה ביום  01.01.2011 ביום

כי     "מובהר,  המערכתהמונח  הקמת  סעיף  "  סיום  בתנאי  המציע  עמידת  לעיל)ב(  2לצורך    זה 

נית)ומובהר, כי ההגדרה הנ"ל הינה ביחס לשתי החלופות המוצגות לעיל(   ידי על  ן  , משמע, כי 

יע  ית, אשר לאחר הינתנו החל המצאישור הפעלה למערכת הפניאומטקט כאמור  מזמין כל פרוי

של  ) במקרה  מבין    -  JVאו  הצוות" אחד  זה    "חברי  מונח  המערכת       (לעיל)כהגדרת  בתפעול   )

בפועל   חוברו  טרם  כאמור  האישור  מתן  במועד  אם  אף  וזאת  לעיל,  כמתואר  התקופה  למשך 

 י המסחר ו/או התעסוקה. ות הדיור ו/או שטחלמערכת מלוא יחיד

רשלחילופין   י,  עמידה  אי  לצורך  להסתמך  זה  במכרז  המציע  סעיף  היה  לעיל  )ב( 2בתנאי            זה 

( חיצוני  גורם  של  ניסיונו  להלן:  שעל  הטכנולוגי"יכונה  אשר  "הגורם  עצמו,   אינו(,       המציע 

בכפוף   ש וזאת  הטכנולוגי  לכך  הניס  בכל   וצמבעעומד  הנ"ל  הגורם  המפורטים תנאי           יון 

ל  )ב(2סעיף  ב הפסקאות    עיל זה  בשתי  המוצגות  החלופות  משתי  באחת  ספק,  )ולהסרת 

מובהר, כי עמידה בעצמו, משמע, לרבות באמצעות רכישת .  זה לעיל(  )ב(2סעיף  ראשונות של  ה

 . זכויות ביחס לפרויקטים כאמור לעיל

חילופין   ז,  לחילופי  במכרז  להמציע  יהיה  רשאי  בתנאי  הסתמה  עמידה  לצורך  זה   )ב(2סעיף  ך 

ע לעי ניסיונ ל  שהינ   ול  מי  קשור"  ושל  לכך  גוף  בכפוף  וזאת  הקש ש"הגו",              בכל עומד  ור"  ף 

המפורטים   הניסיון  בעצמ זה    )ב(2סעיף  ב תנאי  בין  ספק,  )ולהסרת  עם   ולעיל  בצוותא        ובין 

 . המציע עצמו(ן  ניסיו

קשור"   לצגוף  בישראל משמע,    ,זה  )ב(2סעיף  ורך  "  הרשום  תאגיד  ו/או                              יחיד 

"וא הינו  במציעשר  שליטה  ו/בעל  נ"  ידי                 או  על  נשלט  שהינו  ו/או  המציע  ידי  על  שלט 

 "בעל שליטה במציע". 

במציע"   שליטה  תאגיד,  משמע,    לעיל,זה    )ב( 2סעיף  לצורך  "  בעל  ו/או            המחזיק,          יחיד 

 ." במציעאמצעי שליטה( מ"חמישים אחוזים) 50%לפחות בין במישרין ובין בעקיפין, ב 

משמע,זה  )ב(2סעיף  לצורך  "  שליטה אמצעי  "   מאלה:    ,  אחד  ההצבעה ז (1)כל                 כות 

ירקטורים של  הזכות למנות ד   (2)או    באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

 .ד או את מנהלו הכללי התאגי

ים  ג מסו( מסוחמישים אחוזים)  50%החזקה בלפחות    , משמע,זה  )ב(2סעיף    לצורך"  שליטה"  

 . (זה )ב(2סעיף " )כהגדרת מונח זה באמצעי שליטהשל "

, כי בכל מקרה של הצגת "גוף קשור" מטעמו של המציע, יידרש "הגוף הקשור" המוצג  מודגש  

המ אתבהצעת  בפועל  לבצע  בהתאם    ציע  קבלני  סיווג  המחייבות  הדין  העבודות  להוראות 

 (.מסמך ב'הסכם )והכל בכפוף להוראות ה  ולמפורט במסמכי מכרז זה,

ש   "י ככל  קשורוצג  ביחס גוף  מסמכים  הצעתו  מסמכי  במסגרת  להציג  המציע  על  כאמור,   "          

 . מציעביחס ל  ף הקשור"גו"הולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל
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שהעבוד .ג  מקצועיתהרגיש  העבודא  יהמכרז  ה נשוא    המהטעם  ומיומנות  ניסיון  הדורשת   , ,

של  ב  או  ,המציע זה    -  JVמקרה  מונח  )כהגדרת  הצוות"  "חברי  מבין  לעיל2בסעיף  אחד        ,()א( 

 :במצטברקודם ומוכח בביצוע כל המפורט להלן ניסיון הינו בעל  

)ובלבד שביחס    ו גזו/א   ו/או ביובמים  הנחת צנרת  עבודות  ל  פרויקטים ש  (ארבעה)  4לפחות   (1  

ו/או צנרת פניאומטית,    מ"מ ומעלה(  300"/ 12לצנרת גז מדובר בקוטר שהינו לכל הפחות  

מהםאשר   אחד  מכספי  בהיקף    ו הינ  כל  נמוך  מיליון  חמישה  )  ש"ח  000,0005,  -שאינו 

חדשים מע"מ(,  שקלים  )לפני  מהםר  אש  ובנוסף(  אחד  במסגרת  בישראל    בוצע  כל 

המ  התקשרות של  מזמין  במישרין  מול  כציע  )קרי,  ראשי"  -העבודות           ובנוסף "(,  קבלן 

מהםאשר   אחד  ונסתיים,    כל  בוצע  ביום    במהלךהחל,  שראשיתה    01.01.2011תקופה 

ביום   ההיקף    ובנוסף,  1.20212.13וסיומה  האמורים    המצטבראשר  הפרויקטים  כלל  של 

הינו  ) מכספי  ף  בהיקבצוותא(  נמוך  וחמישה  )  ש"ח  000,00025,  -שאינו  מיליון  עשרים 

 .( )לפני מע"מ( שקלים חדשים

אזרחית  (שלושה)  3  לפחות (2   הנדסה  עבודות  של  אשר  פרויקטים  מהם ,  אחד                  בכל 

שמדוב ובין  תעשייתי  במבנה  שמדובר  בין  ציבור,  במבנה  שמדובר  )בין  "מבנה"  ר  הוקם 

לוגיסטי( מהםאשר    ובנוסף   ,במבנה  אחד  נמוך   פיכס בהיקף    והינ   כל                            שאינו 

 כל אחד מהםאשר    ובנוסף( )לפני מע"מ(,  מיליון שקלים חדשיםששה  )  ש"ח  000,0006,  -מ

התקשרותבישראל  בוצע   העבודות                        במסגרת  מזמין  מול  המציע  של  במישרין 

ונס  כל אחד מהםאשר    ובנוסף  "(,קבלן ראשי "  -כ  )קרי, תקופה  במהלך  תיים,  החל, בוצע 

 . 31.12.2021וסיומה ביום   01.01.2011שראשיתה ביום 

  (2()ג)2סעיף  הוכחת עמידתו של המציע בתנאי  , כי העבודות אשר תוצגנה לעניין  עוד  מודגש   

עמידתו  מציע לצורך הוכחת  שונות מהעבודות המוצגות על ידי הזה לעיל תהיינה עבודות  

 ( לעיל 1() ג)2בתנאי סעיף 

זה לעיל, משמע, כי    (1()ג)2לצורך עמידת המציע בתנאי סעיף  "  נסתייםהמונח " בזה, כי  הר  מוב  

לביצוע    הניתנ  ביחס  גמר"  "תעודת  או  מאושר  סופי  חשבון  כאמור  פרויקט  כל  מזמין  ידי  על 

 . הפרויקט כאמור

ביצוע  , משמע,  זה לעיל  (1)ב()2סעיף  בתנאי    עת המצי לצורך עמיד  "פרויקטעוד מובהר בזה, כי "  

עבודעב אוסף  לא  ובמפורש  ומוגדר  מסוים  מתחם  במסגרת  שונים  ות  ודה  מתחמים  במסגרת 

היישוב   העבודה  ברחבי  בוצעה  מספר  בו  מכוח  ובין  מסגרת  הסכם  מכוח  אם  בין  )וזאת 

 . התקשרויות נפרדות(

ניסיונ (  ג)2תנאי סעיף  עמידה ב   תמך לצורךהמציע להס יהיה  , רשאי  לחילופין                     של  וזה לעיל על 

שהינ קשור"  ומי  זה  גוף  מונח  )כמשמעות  לכך לעיל(  ב )2יף  בסע"  בכפוף  וזאת  המציע,  של   )           

הקשור   בסעיף    בכל עומד  שהגוף  המפורטים  הניסיון  ספק, (  ג)2תנאי  )ולהסרת  לעיל                  זה 

 . ניסיונו של המציע בעצמו(  ובין בצוותא עם ומ בין בעצ

 . יללע  )ב(2סעיף  כהגדרת מונח זה ב, משמע, זה )ג( 2סעיף " לצורך רגוף קשו"  

ש    "יככל  קשורוצג  ביחס גוף  מסמכים  הצעתו  מסמכי  במסגרת  להציג  המציע  על  כאמור,   "           

 . מציעיחס ל ב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל
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בעל מחזור כספי  הינו    (,להלן" )כהגדרת מונח זה  נסי הגורם הפינ "  -  JVאו במקרה של    ,המציע ד. 
נומ יפחת משינלי  בהיקף  )לפני מע"מ(    (חמישים מיליון שקלים חדשים)  ש"ח  50,000,000  -לא 

ם  סופרמועד  שלפני  המלאות האחרונות    ( השנים הקלנדאריות שלוש)  3בממוצע לשנה, במהלך  
בעבודה רגישה, הדורשת   ם שהמדוברוזאת מהטעכולל(,    2021עד    2019השנים    קרי,מכרז זה )

 . בת חוסן פיננסיחייומ ניסיון ומיומנות מקצועית

הפיננסי" הצוות"  משמע  , "הגורם  "חברי  מבין  אחד  זה  ,  מונח  לעיל2בסעיף  )כהגדרת        ,()א( 
 . יצוע הפרויקטאשר נושא באחריות ובערבות מהבחינה הפיננסית לב

עמידהרשאי  ,  לופיןלחי לצורך  להסתמך  סעיף    המציע  שהינ )ד(  2בתנאי  מי  על  לעיל                וזה 
קשו" זה    "רגוף  מונח  להלןב)2בסעיף  )כמשמעות  לכך  ((  בכפוף  וזאת  הקשור"  ,  עומד  ש"הגוף 

 . זה לעיל)ד( 2תנאי הניסיון המפורטים בסעיף  בכל בעצמו

 . לעיל )ב(2סעיף  בכהגדרת מונח זה , משמע, ד( לעיל)2ף סעי" לצורך גוף קשור"

שככ    "יל  קשורוצג  הצגוף  מסמכי  במסגרת  להציג  המציע  על  כאמור,  ביחס "  מסמכים             עתו 
 . מציעיחס ל ב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל

"  הגורם הפיננסי"אצל    -  JVשל    מקרהאו ב,  המציעחות הכספיים המבוקרים של  "לא נכללה בדו  ה. 
בסעי זה  מונח  לעיל(,  2ף  )כהגדרת  בה    2021לשנת  )ד(  האחרונה  הדיווח                 נחתמו]שנת 

המציע  מבוקריםכספיים  חות  "דו ו,  של  חי'  עסק  'הערת  או  חי'  עסק  ממועד  בנוסף  'אזהרת 
ה  שינוי מהותי לרע   לח  לאלהגשת ההצעות    חות הכספיים ועד למועד האחרון  " החתימה על הדו

של   העסקי  של    ,המציעבמצב  במקרה  הפיננסי  -  JVאו  "הגורם  זה של  מונח  )כהגדרת   "          
או במקרה  ) המציע  של    ועד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומ(,  ( לעיל)ד2בסעיף  

 "כעסק חי".   ()ד( לעיל2בסעיף " )כהגדרת מונח זה של "הגורם הפיננסי  - JVשל 

במ  ,המציעף,  וסבנ   של  או  הפיננסי"  -  JVקרה  )כהגדרת  הגורם  זה  "  לעיל2בסעיף  מונח         (, )ד( 
כינוס    אינו צו  תחת  פירוק  ם  סינכפועל  הליכי  ו/או  הליכים  הקפאת  זה,                ו/או  )ובכלל 

 .ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור לעילפירוק מרצון( 

  ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, או  י המכרז במהלך הליכ, כי היה ולמען הסר ספק מובהר  
המועד   לאחר  המציעהנ"לאף  כנגד  יוצאו  של    ,,  במקרה  הפיננסי"  גד נכ  -  JVאו      " הגורם 
זה   מונח  לעיל2בסעיף  )כהגדרת  )(,  )ד(  כאמור  עילה  לרבותצווים  הדבר  יהווה  זמניים(  צווים   ,

המציע של  הזכייה  הודעת  ו/או  ההצעה  בי   לביטול  ההתקשרות  המציע,  המזמין  ן  ו/או          לבין 
ענה ו/או דרישה  תהא והוא מוותר מראש ובמפורש על כל ט(  JV  -)ו/או ה   י שלמציעוזאת מבל

 . ו/או תביעה בקשר לכך

המציע ו.  של  העצמי  של    , ההון  במקרה  הפיננסי"   -  JVאו  זה הגורם  מונח  )כהגדרת   "                   
לעיל(,  2בסעיף   הד  2021בשנת  )ד(  בה  ]שנת  האחרונה          מבוקריםכספיים  חות  "דונחתמו  יווח 

המציע או  של  של  ,  הפיננסי"  -  JVבמקרה  על    היה  ["הגורם  ועמד  ה לחיובי  של   פחותכל   סך 
 .(חמישה מיליון שקלים חדשים) ש"ח 5,000,000

עמידלחילופין לצורך  להסתמך  זה  במכרז  המציע  יהיה  רשאי  לעי)ו2ף  סעיבתנאי    תו ,       ל            ( 
שהינ  מי  קשור"  ועל  המציע,גוף  של  בכפוף  "  ש  וזאת  הקשור"  לכך          בכל   בעצמו  עומד"הגוף 

 . )ו( לעיל2ף  במסגרת סעיהמפורטים  ניסיוןתנאי ה 

 . לעיל )ב(2סעיף  בכהגדרת מונח זה , משמע, )ו( לעיל2ף סעי" לצורך גוף קשור"  

ש   "י ככל  קשורוצג  הגוף  על  כאמור,  במ"  להציג  ביחס   סגרתמציע  מסמכים  הצעתו             מסמכי 

 . מציעס ל חיב  "הגוף הקשור"ולרבות ביחס לשיעור האחזקות של    "גוף הקשור"ל
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)א(  2בסעיף  מבין "חברי הצוות" )כהגדרת מונח זה  או יותר  אחד    -  JVאו במקרה של    ,המציע .ז 

רקבלהינו    ,(לעיל בן  עבודות  לביצוע  הקבלנים  בפנקס  המתא שום  ובהיקף  לסיווג  ביצוע  ימים 

  -לנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  פי הוראות חוק רישום קב  עבודות נשוא מכרז זה, עלה

זה    תקנותיו,ו  1969 קבלן  ובכלל  הקבלניסיווגר  שא ייפסל  מהסיווגים   במצטברנמוכים    ייםו 

  :המפורטים להלן

 . ()בנייה 100בענף ראשי  לפחות   3סיווג ג' (1  

 . ניקוז(ו ביובביצוע קווי מים, ) 260משנה  ענף  בלפחות  4סיווג ב' (2  

 . (ות שאיבה ללא המבנהמכאניות בתחנ מערכות אלקטרו) 500לפחות בענף ראשי   3סיווג ב' (3  

רשאי    ,מובהר   יהא  המציע  הקבלניים  בהצעתו  להסתמך  כי  הסיווגים  קשור"של  על   " גוף 

 . זה לעיל)ז( 2סעיף ם בם הקבועיבתנאי דתועמיוזאת לצורך )כהגדרת מונח זה להלן( 

של  במקאו  ,  המציע .ח  אחד  -  JVרה  )כהגדרת   כל  הצוות"  "חברי  של מבין  ז  ו                       ה מונח 

לעיל2בסעיף   ב  ,()א(  העומד  ציבוריים, מלוא  גופים  עסקאות  בחוק  הקבועים               תנאים 

 . 1976 -התשל"ו  

של  ,  המציע .ט  במקרה  "חברי  אחד  -  JVאו  זה    מבין  מונח  )כהגדרת  ל2בסעיף  הצוות"     ,(עיל)א( 

, בעצמו ו/או באמצעות "גוף קשור" של המציע,  להלן  26רכש את מסמכי המכרז, כאמור בסעיף  

 . לעיל )ב(2סעיף  ב כהגדרת מונח זה 

של  ,  המציע י.  במקרה  "  אחד  -  JVאו  המבין  )כהגדחברי  זה  צוות"  מונח  לעיל2בסעיף  רת     ,()א( 

בסעיף  במפגש  השתתף   כאמור  הצעות  47המציעים,  לקבלת  באמצעות  להזמנה  ו/או  בעצמו   ,

 . לעיל (ב)2סעיף " של המציע, כמשמעות מונח זה בגוף קשור "

 .להזמנה לקבלת הצעות 41עד  30, כאמור בסעיפים המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית .יא 

מובהר   .יב  בבעוד  לאמור  להציג  יהא  המציע  כי  ,  לעיל  )ב(2סעיף  המשך  ניסיון         רשאי  גם  בהצעתו 

הטכנו  "הגורם  של  האם"  "חברת  הוכח של  לצורך  המציע  לוגי",  של  עמידתו                 בתנאי ת 

 . זה לעיל 2סעיף 

ש   האם"  וצג  תככל  המציע  "חברת  על  מסמכאמור,  במסגרת  הצעתו  להציג  ביחס  כי  מסמכים 

 . לחברת האם ולרבות ביחס לשיעור אחזקות חברת האם בגורם הטכנולוגי

, על ידי מספר מציעים   משותףהצעה למכרז בניתן להגיש    לאזה לעיל, כי    2מודגש, לעניין סעיף  

 . לעילזה   2סעיף ט במפורש בוזאת למעט כמפור

כי   מובהר,  תוגשעוד  שבו  מקרה  תאגי  בכל  ידי  על  התאגיד   לאד  הצעה  יחידי  ניסיון           ייחשב 

, וזאת  לעיל, אלא רק אם מתקיים הניסיון הנדרש בתאגיד עצמוזה    2סעיף  כניסיון העומד בתנאי  

 .לעילה ז 2סעיף להוראות  בכפוף

אשר   תאגיד,  של  מטעמו  הצעה  עומד  כל  בכפוף  לעילזה    2סעיף  תנאי    במלוא  בעצמואינו  וזאת   ,

 . , תיפסל על הסףלעילזה  2סעיף ורט במפורש בלמפ

 

 ]חתימות בעמוד הבא[ 
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 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 

 

 

 _ _____________________ ______  מלאה:   החתימ תאריך: __________ 

 

 

 אישור חתימה 

 

 ______ הח"מ  מאשר  עו"ד______________  אני  בפ,  הופיע   _________ ביום  כי  ני,  בזאת 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת    ____________________  ____________________ ת.ז.

 חתם עליו בפני.      ות תצהירו דלעיל ו וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונ

 

 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ ___ תאריך: _______ 
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 למכרז  24.2אישור ביצוע לצורך סעיף  -)א( 3פר  טופס מס
 

ח.פ _______________לבקשת   )להלן.  ______________    "( יעהמצ"  :___________________ 

ב  ממסמכיוכחלק   המציע  תכנון,  בנושא    22/2022מס'    מכרזהצעת  עבודות  תפעול  מימון,  ביצוע  הקמת, 

פניא מערכת  פסולתותחזוקת  לאיסוף  "  ומטית  ביהודמערב-יהודבשכונת  המונוסון-"                            לידי  מוגשים  , 

   , הרינו מאשרים כדלקמן:מונוסון-עיריית יהוד
 

וכן  הינו לתכנון ולהקמת מערכת פני  אחד מהםאשר כל  פרויקטים,  להלן פרטי ה אומטית לאיסוף פסולת 

הפחות   לכל  )למשך  המערכת  שניםשתי)  2לתפעול  הנ"ל(,    (  המערכת  הקמת  סיום                   ובנוסף ממועד 

מהם  אשר אחד  ובוצע,    כל  ביום  במהלך  החל  שראשיתה  ביום    101.01.201תקופה            1.20212.13וסיומה 

 : את הטבלה שלהלן בפורמט של הקלדה[  לצרף יש]
 

שם  "דסמ

 המזמין

נציג   פרטי 

המזמין  

ומספר 

 הטלפון

כתובת 

ביצוע 

 פרויקטה

מהות 

הפרויקט 

  / )מגורים 

  / מסחר 

 תעסוקה(

הקף 

הפרויקט 

)במגורים 

מספר   -

יחידות  

דיור, ואילו 

  / במסחר 

תעסוקה  

 במ"ר(  -

מעמד 

 המציע

מועדי 

התחלה  

ש ל וסיום 

 הפרויקט

1.        

2 .        

3 .        

4 .        

5 .        
 

כמפורט בטבלה דלעיל  על ידי מזמין כל פרויקט  ן  נית  ע, כי , משמ"סיום הקמת המערכתהמונח "מובהר, כי  

המציע   החל  הינתנו  לאחר  אשר  הפניאומטית,  למערכת  הפעלה  של  )אישור  במקרה  מבין    -  JVאו    אחד 

,  למשך התקופה כמתואר לעילכת  בתפעול המער(  (בהזמנה לקבלת הצעות זה    גדרת מונחוות" )כה "חברי הצ

כ  האישור  מתן  במועד  אם  אף  מלווזאת  למערכת  בפועל  חוברו  טרם  ו/או                       אמור  הדיור  יחידות  א 

 שטחי המסחר ו/או התעסוקה.

עלבזה  מובהר בוצעו  לעיל  המפורטים  הפרויקט  מלוא  כי  /  ידי    ,  של  במקרהמציע  מבין   -  JVה            אחד 

 ]מחק את המיותר[  (בהזמנה לקבלת הצעות גדרת מונח זה וות" )כה"חברי הצ 

 , להלן פרטי "חבר הצוות" הנ"ל: JV"חבר צוות" במקרה של   -ככל שמדובר ב

 _____________________________________________  - שם מלא )באותיות דפוס(  

 ____________ _________________________________  - ות דפוס(ום )באותימקום הריש 
 

 על החתום:
 

 __________________   שם: __________________   חתימה: 
 

 
 __________________   תאריך: __________________   תפקיד: 
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 למכרז  24.2אישור ביצוע לצורך סעיף  -)ב( 3טופס מספר  
 (בנפרד פרויקטיצורף ביחס לכל )האישור 

 אנגלית(ינו דוגמא מוצעת אשר לנוחות המציעים השונים מנוסחת בשלהלן ה)הנוסח 
 ( )ניתן להגיש אישור בנוסח אחר או בעברית ובלבד שמוכחת במסגרתם עמידה בתנאי דלעיל

 

Project Reference Sheet - Pneumatic Systems 

To be completed and signed separately with regard to each Project, by an authorized representative of the client,             

the supervisor or the engineer 

 

I the undersigned, ______________________, an authorized representative of ___________________________  

                           name                                                                                                                                  name of client / supervisor / engineer 

hereby confirm that ___________________________________________, registration no. _________________,  

                                          name of Experience Provider                                                                                                                                                            

of ________________________________________________ has successfully Completed the following project, 

      address 

by himself, that included the design and build of Pneumatic Waste Collection Systems ("the Project"): 

1. Name of the Project - ______________________________________________________ 

2. Location of the Project - ______________________________________________________ 

3. Brief Description  -  ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Nature of the Project - Households  / Commerce / Employment [delete the irrelevant] 

5. No. of households served by the systems     - ________________________ 

Square Meters of Commerce / Employment served by the systems  - ________________________ 

6. Date of Beginning of the Project - _______________________________________________ 

7. Date of Completion of the Project * - _______________________________________________ 

"Completion" shall mean the issuance of authorization to operate the Pneumatic Waste Collection System by         

the client or local authorities 

8. Date of Completion of the operation of the System by the Experience Provider (at least 2 years since the 

"Completion" of the Pneumatic Waste Collection System) - _________________ 

 

 _________________ ____________________ 

 Date Signature and Stamp 

  (if applicable) 

Name:   _________________________________ 

Position:  _________________________________ 

Tel.   _________________________________ 

Email:   _________________________________ 
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 למכרז 24.2טכנולוגי" לצורך סעיף הגורם האישור " -)ג( 3טופס מספר  
 אין צורך להגיש נספח זה(  -)במקרה בו "הגורם הטכנולוגי" הוא המציע בעצמו 

 

Date: ___________ 

To: 

The Municipality of Yehud-Monoson 

 

RE: Tender 22/2022 for the Design, Build, Operation and Maintenance  

of a Pneumatic Waste Collection System 

We, the undersigned, ______________________________ (company name), registration no. 

_____________________, of __________________________________________ (address), 

hereby acknowledge, undertake and irrevocably agree to the following: 

1. We submit this letter with regard to __________________________'s (the "Bidder") 

bid in Tender No. 22/2022 (the "Tender") for the Design, Build, Operation and 

Maintenance of a Pneumatic Waste Collection System, in the "International Quarter", 

Lod (the "Project").  

2. We hereby acknowledge and consent to be nominated by the Bidder, within its bid,           

as the experience provider for Pneumatic Systems Technology, and confirm that we 

fully meet and comply with all requirements and thresholds detailed in article 24.2 of 

the Tender document.  

3. We confirm and undertake, should the Bidder's bid be announced by the Tender 

committee as the winning bid, to provide the Bidder with our services, and, inter alia, 

supply the Bidder with the technology and/or knowledge and/or documentation and/or 

personnel and/or equipment and/or any other assistance required for the design of         

the Project, supervision and assistant regarding the Pneumatic System establishment, 

execution of the quality control in regards to the said establishment of the System, and 

assistance in regards to the System's operation during the whole operation period of 

the System (as further elaborated within the Tender's documents).  

4. We declare and confirm that the Bidder has provided us with sufficient details, 

documentation and information regarding the Project and the Tender process, prior to 

our execution of the letter.  
 

 

 _________________ ____________________ 

 Date Signature and Stamp 

  (if applicable) 

Name: _____________________ 

Position: ___________________ 

Tel. _______________________ 

Email: _____________________ 
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 למכרז  24.3אישור ביצוע לצורך סעיף  -)א( 4טופס מספר  
 

 

ח.פ _______________לבקשת   )להלן.  ______________    "( המציע"  :___________________ 

תפעול      הקמת,  מימון,  עבודות תכנון,  ביצוע  בנושא    22/2022מס'    מכרזהצעת המציע בממסמכי  וכחלק  

עיריית  לידי  מוגשים  , המונוסון-" ביהודמערב-יהודבשכונת "  ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת

   , הרינו מאשרים כדלקמן:מונוסון-יהוד

 

ו  אשר כל אחד מהםלהלן פרטי הפרויקטים,   גז    ביובאו  /הינו של עבודות הנחת צנרת תשתיות מים  ו/או 

ב גז מדובר  לצנרת  פניאומטית  מ"מ ומעלה(  300"/ 12קוטר שהינו לכל הפחות  )ובלבד שביחס  צנרת  ,  ו/או 

  (מיליון שקלים חדשים חמישה  )  ש"ח  000,0005,  -הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ  כל אחד מהםאשר    ובנוסף

במישרין של המציע מול מזמין    במסגרת התקשרותבישראל  בוצע    כל אחד מהםאשר    ובנוסף)לפני מע"מ(,  

( ראשי"  -כ  קרי, העבודות  מהם אשר    ובנוסף"(,  קבלן  אחד  ונסתיים,    כל  בוצע  תקופה  במהלך  החל, 

של כלל הפרויקטים    המצטברההיקף  אשר    ובנוסף,  1.20212.13וסיומה ביום    101.01.201שראשיתה ביום  

הינו   )בצוותא(  מכספי  בהיקף  האמורים  נמוך  וחמישה  )  ש"ח   000,00025,  -שאינו            מיליון  עשרים 

 : לצרף את הטבלה שלהלן בפורמט של הקלדה[ יש] ( )לפני מע"מ( ים חדשיםשקל

 

שם  מס"ד

 המזמין

נציג   פרטי 

המזמין  

ומספר 

 הטלפון

כתובת 

ביצוע 

 הפרויקט

מהות 

 הפרויקט

ההיקף  

הכספי של  

 הפרויקט

מעמד 

 המציע

מועדי 

התחלה  

של  וסיום 

 הפרויקט

1.        

2 .        

3 .        

4 .        

5.         

6 .        

7 .        

8 .        

9.        

10 .        
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הפרויקטים,   פרטי  מהםלהלן  אחד  כל  של    אשר  אזרחיתעבודות  הינו  אשר  הנדסה  מהם ,  אחד           בכל 

לוגיסטי( במבנה  שמדובר  ובין  תעשייתי  במבנה  שמדובר  בין  ציבור,  במבנה  שמדובר  )בין  "מבנה"    ,הוקם 

  (מיליון שקלים חדשיםששה  )  ש"ח  000,0006,  -שאינו נמוך מכספי  בהיקף    והינ   כל אחד מהםאשר    ובנוסף

במישרין של המציע מול מזמין    במסגרת התקשרותבישראל  בוצע    כל אחד מהםאשר    ובנוסף)לפני מע"מ(,  

( כהעבודות  ראשי"  -קרי,  מהם אשר    ובנוסף"(,  קבלן  אחד  ונסתיים,    כל  בוצע  תקופה  לך  במההחל, 

 : לצרף את הטבלה שלהלן בפורמט של הקלדה[ יש] 1.20212.13וסיומה ביום   101.01.201שראשיתה ביום 

 

שם  מס"ד

 המזמין

נציג   פרטי 

המזמין  

ומספר 

 הטלפון

כתובת 

ביצוע 

 הפרויקט

מהות 

 הפרויקט

ההיקף  

הכספי של  

 הפרויקט

מעמד 

 המציע

מועדי 

התחלה  

של  וסיום 

 הפרויקט

1.        

2 .        

3 .        

4 .        

5 .        

6 .        

7 .        

8 .        

9.        

10 .        

 

תוצגנה  עוד  מודגש אשר  העבודות  כי  דלעיל  ,  עבודות  בטבלה  ידי  תהיינה  על  המוצגות  מהעבודות  שונות 

 . המציע בטבלה המופיעה בעמוד הקודם

 

"פרויקט",    -נו במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות למנוחים "נסתיים" ותשומת לב המציעים להגדרות שנית

במסגרת    זה  מונח  )כהגדרת  קשור"  "גוף  על  הסתמכות  תוך  כאמור  הפרויקטים  הצגת  לאפשרות  וכן 

 ההזמנה לקבלת הצעות(. 

 

 

 על החתום:
 
 

 __________________   שם: __________________   חתימה: 
 

 
 __________________   תאריך: __________________   תפקיד: 
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 למכרז 24.3.1אישור ביצוע לצורך סעיף  -)ב( 4טופס מספר  
 בנפרד( פרויקט)האישור יצורף ביחס לכל 

 
  "( המציע"  :___________________ )להלן. / ע.מ.  ______________ ח.פ_______________ לבקשת  
המציממסמכי  וכחלק   בהצעת  תכנון,  בנושא    22/2022מס'    מכרזע  עבודות  תפעול  מימון,  ביצוע  הקמת, 

פסולת לאיסוף  פניאומטית  מערכת  "  ותחזוקת  ביהודמערב-יהודבשכונת  המונוסון-"                            לידי  מוגשים  , 
 , הרינו מאשרים כדלקמן: מונוסון-עיריית יהוד

 
 ]פירוט מקום ביצוע העבודות[__________________  ________________________ המציע ביצע ב .1

)ובלבד שביחס לצנרת גז מדובר בקוטר    ו/או גז  הנחת צנרת תשתיות מים ו/או ביובעבודות  בישראל,  
, בין היתר, את העבודות  הכוללות  ,ו/או צנרת פניאומטית  מ"מ ומעלה(  300"/12שהינו לכל הפחות  

_  ___________________________________________ ___________________  הבאות:  
 . ]פירוט קצר של מהות העבודות[__________________________________________________ 

 
 ___________________.  היישובבתחומי השיפוט של  העבודות הנ"ל בוצעו 

 
 מזמין. , דהיינו, בהתקשרות במישרין מול ה כקבלן ראשיהעבודות הנ"ל בוצעו על ידי המציע 

 
 ___________.   לעיל החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך 1העבודות המתוארת בסעיף  .2

 
סופי" /  מאושר  חשבון  גמר""  המיותר]"  תעודת  את  נית  [ מחק  בכללותו  הפרויקט  לביצוע  נה  ן/ביחס 

 ___________.   בתאריך
  

על ס  1ההיקף הכספי של העבודות המתוארת בסעיף   .3 כולל של  לעיל עמד  _____________    -כום 
 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
 ___________________ טלפון: ______________  __________שם: _         : פרטי המזמין .4

 ________ _____________ :דואר אלקטרוני        
 

 _________________ טלפון: ______________ ____________ שם: _  : פרטי מנהל הפרויקט .5
 ________ _____________ :דואר אלקטרוני        

 
 שם: ______________________________           : פרטי המזמין .6

 
 :       שם: ______________________________ טלפון: ______________ פרטי נציג המזמין .7

 
 דואר אלקטרוני: _____________________         

 
 :על החתום

 
 __________________   שם: __________________   חתימה: 

 
 __________________   תאריך: __________________   תפקיד: 

 

 מהנדס ראשי( / סמנכ"ל /  משנה למנכ"ל / היה בעל תפקיד בכיר )כגון: מנכ"ליטופס הממלא : הערה
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 למכרז 24.3.2אישור ביצוע לצורך סעיף  -( ג )4טופס מספר  
 בנפרד( פרויקט)האישור יצורף ביחס לכל 

 

  "( המציע"  :___________________ )להלן. / ע.מ.  ______________ ח.פ_______________ לבקשת  
בממסמכי  וכחלק   המציע  תכנון,  בנושא    22/2022מס'    מכרזהצעת  עבודות  תפעול  מימון,  ביצוע  הקמת, 

פסו לאיסוף  פניאומטית  מערכת  "  לתותחזוקת  ביהודמערב-יהודבשכונת  המונוסון-"                          לידי  מוגשים  , 
 , הרינו מאשרים כדלקמן: מונוסון-עיריית יהוד

 
 ]פירוט מקום ביצוע העבודות[____________________________________  ______ המציע ביצע ב .1

אזרחיתעבודות  בישראל,   ציבורהקמת    הכוללות,  הנדסה  לוגיסטי מ  / מבנה תעשייתי  /    מבנה    בנה 
המיותר] את  כוללות  [מחק  הבאות: ,  וכן  העבודות  את  היתר,    בין 

_____________________________________________________________________  _
 . ]פירוט קצר של מהות העבודות[__________________________________________________ 

 
 היישוב ___________________. בתחומי השיפוט של  העבודות הנ"ל בוצעו 

 
 , דהיינו, בהתקשרות במישרין מול המזמין. כקבלן ראשיהעבודות הנ"ל בוצעו על ידי המציע 

 
 ___________.   לעיל החלו בתאריך ___________ והושלמו בתאריך 1העבודות המתוארת בסעיף  .2

 
סופי" /  מאושר  חשבון  גמר""  המ]"  תעודת  את  נית  [ יותרמחק  בכללותו  הפרויקט  לביצוע  נה  ן/ביחס 

 ___________.   בתאריך
  

כולל של    1ההיקף הכספי של העבודות המתוארת בסעיף   .3 _____________    -לעיל עמד על סכום 
 ש"ח בתוספת מע"מ.

 
 ___________________ טלפון: ______________  __________שם: _         : פרטי המזמין .4

 ________ _____________ :דואר אלקטרוני        
 

 _________________ טלפון: ______________ ____________ שם: _  : פרטי מנהל הפרויקט .5
 ________ _____________ :דואר אלקטרוני        

 
 שם: ______________________________           : פרטי המזמין .6

 
 ______________________________ טלפון: ______________  :       שם:פרטי נציג המזמין .7

 
 דואר אלקטרוני: _____________________         

 

 :על החתום
 

 __________________   שם: __________________   חתימה: 
 

 __________________   תאריך: __________________   תפקיד: 
 

 מהנדס ראשי( / סמנכ"ל /  משנה למנכ"ל / )כגון: מנכ"להיה בעל תפקיד בכיר יטופס הממלא : הערה
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 הודעת רואה חשבון - 5טופס מספר  
 

 
 בזאת כדלקמן:  מאשר____________________,   .ת.ז אני הח"מ ____________________

 
זה כחלק ממסמכי מכרז  א. .1 מימון,  ביצוע עבודות תכנון,  בנושא    22/2022מס'    הנני עושה תצהיר 

תפע פסולתהקמת,  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  "  ול  "                     מערב-יהודבשכונת 
ידי  , המונוסון-ביהוד על                     _______ ____ ___ ________________ _____________ מוגשים 

 .מונוסון-עיריית יהודלידי "( המציע" :____________ )להלן___. ח.פ

 המציע. בון המבקר של כרואה החשהנני משמש  ב. 

 ( להלן פרטיו: JVהגשת ההצעה על ידי במקרה של  )במקרה של הסתמכות על "גורם פיננסי"  .ג 

   שם מלא )באותיות דפוס( 

   : מספר תאגיד

   מקום ייסוד: 

 

  הינו: [מחק את המיותר]"הגורם הפיננסי"   /המציע  .2

מ .א  יפחת  שלא  נומינלי  בהיקף  כספי  מחזור  מיליון )  ש"ח  ,000,00050  -בעל                  חמישים 

חדשים במהלך    (שקלים  לשנה,  בממוצע  מע"מ(  הקלנדאריותשלוש)   3)לפני  השנים  המלאות    ( 

)מועד  שלפני  האחרונות   זה  מכרז  מהטעם כולל(,    2021עד    2019השנים  קרי,  פרסום  וזאת 

 .חוסן פיננסי ומחייבת שהמדובר בעבודה רגישה, הדורשת ניסיון ומיומנות מקצועית

את המיותר] "  הגורם הפיננסי"של  /    חות הכספיים המבוקרים של המציע" לא נכללה בדו ב.  ,  [מחק 

המציע  2021לשנת   של  מבוקרים  כספיים  דו"חות  נחתמו  בה  האחרונה  הדיווח                     /  ]שנת 

הפיננסי "של   המיותר]"  הגורם  את  חי'  [,[מחק  עסק  'הערת  או  חי'  עסק                בנוסף ו  'אזהרת 

חל שינוי מהותי    לאממועד החתימה על הדו"חות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  

עד לכדי העלאת ספקות  ,  [מחק את המיותר]"  של "הגורם הפיננסי/    לרעה במצב העסקי של המציע

 . סק חי""כע [מחק את המיותר]" של "הגורם הפיננסי  /ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע  

הפיננסי  /  המציעבנוסף,     המיותר] "  "הגורם  את  כינוס    אינו  [מחק  צו  תחת    ו/או נכסים  פועל 

פירוק   הליכי  ו/או  הליכים  מרצון(  הקפאת  פירוק  זה,  זמניים  )ובכלל  צווים  במסגרת  ולרבות 

 . כאמור לעיל

כה במכרז, או  , כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזולמען הסר ספק מובהר  

המועד   לאחר  המציעהנ"לאף  כנגד  יוצאו  של    ,,  במקרה  הפיננסי"  כנגד   -  JVאו              " הגורם 

( כאמור  הזכייה לרבותצווים  הודעת  ו/או  ההצעה  לביטול  עילה  הדבר  יהווה  זמניים(  צווים   ,        

ו  תהא  שלמציע  מבלי  וזאת  המציע,  לבין  המזמין  בין  ההתקשרות  ו/או  המציע  מוותר  של  הוא 

 .מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

האחרונה    ]שנת הדיווח   2021בשנת    ]מחק את המיותר["הגורם הפיננסי"    /ההון העצמי של המציע   ב. 

היה חיובי    [מחק את המיותר]  "הגורם הפיננסי "/    מבוקרים של המציע  בה נחתמו דו"חות כספיים

 .(חמישה מיליון שקלים חדשים) ש"ח 5,000,000סך של  ועמד על לכל הפחות 
 

 ]המשך בעמוד הבא[ 
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כי   .3 לי,  יהודידוע  דלעיל, מונוסון  -עיריית  המכרז  הליכי  במסגרת  זו,  הודעתי  על              מסתמכת 
 . ולפיכך הודעתי זו ניתנת לאחר שערכתי בדיקה יסודית ביחס לעמידת המציע בתנאים דלעיל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ __________  תאריך:
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 תצהיר- 6טופס מספר  
 ( 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2סעיף פי ל) 

 
____________________ הח"מ  עלי  ____________________  .ת.ז  אני  כי  שהוזהרתי  לומר    ילאחר 

 אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:  את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

ממסמכי   א. .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  הצעות  הנני  לקבלת  ביצוע בנושא    22/2022מס'  ההזמנה 
תכנון,   פסולתמימון,  עבודות  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  תפעול  בשכונת    הקמת, 

                          ___________ _ ___________ ____אשר מוגשים על  ידי ___ ,  מונוסון-" ביהודמערב-יהוד"
 .מונוסון-עיריית יהודלידי "( המציע" :_______________ )להלן. ח.פ

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעבתפקיד ________________ אצל הנני משמש  ב. 

 :  מאלה אחדבמציע  התקיים כי מצהיר הנני  .2

 זרים  עובדים   חוק  לפי  בעבירה   חלוט   דין  בפסק  שעוהור  לא  אליו   הזיקה  ובעל   המציע (א) 
 .  ההצהרה  חתימת למועד   שקדמה שנהמהלך הב

  חוק  לפי  יותר   או  עבירות  בשתי   חלוט  דין   בפסק   הורשעו   אליו   הזיקה   בעל  או המציע    אם (ב) 
  למועד   קדמור  שא  ,השנים  שלושמהלך  ב  יתהי ה  לא  האחרונה  ההרשעה   -  זרים  עובדים
 .  ההצהרה חתימת

   - זה סעיף לעניין

  או   ,בו  השליטה  בעל   גם  -  אדם  בני   חבר  הוא  המציע  ואם  המציע,  ידי  על   שנשלט  מי  -"  זיקה   בעל"
 .  בו השליטה בעל  שבשליטת אחר  אדם בני חבר

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

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

 : כל אחה במצטבר במציע  םמיתקיילאחר בירור ובדיקה שביצעתי מ כי מצהיר הנני .3

  √   יסמן  המציע )  אליו   הזיקה   ובעל  המציע,  במכרז  ההצעות  להגשת   האחרון  למועד  נכון  3.1
 : (הרלוונטי במקום

  כדין   שלא  העסקה  איסור)  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות(  2)  משתי  ביותר  הורשעו  לא  
)הוגנים  תנאים  והבטחת "להלן(    שכר   וחוק  1991-א"התשנ,  ("זרים  עובדים  חוק: 
 . ("מינימום שכר חוק: "להלן) 1987-ז "התשמ ,מינימום

   נכון   אך,  מינימום  שכר   וחוק  זרים   עובדים  חוק   לפי  עבירות(  2)  משתי  ביותר  הורשעו  
  ההרשעה   ממועד  חותלפ(  1)   אחת  שנה  חלפה  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד

 . האחרונה

     פי   על,  מינימום  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות(  2)  משתי  ביותר  הורשעו  
(  1)   אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות   להגשת  האחרון  למועד  ונכון,  דלהלן  הפירוט
 . * האחרונה ההרשעה ממועד  לפחות 

 דש ושנהחו  -תאריך ההרשעה  מספר סעיף ושם החוק -פירוט העבירה  מס"ד

1 .   

2 .   

3 .   

4 .   

 .בלבד  להמחשה נו יה  השורות מספר *    
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"זה  3.1  סעיף  לצורך   גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם  -"  זיקה  בעל"  -ו"  הורשע: 
 . 1976-ו "תשל, ציבוריים

  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי    הנני 3.2
 (: הרלוונטי במקום √ יסמן  המציע) במכרז

  להלן )    1998-ח"התשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות :
 .המציע על חלות לא ("זכויות שוויון   חוק"

 בהיותו מעסיק   אותן  מקיים  והוא   המציע  על  חלות  זכויות  שוויון  לחוק  9  סעיף  הוראות
 עובדים. 25מעל 

  והוא  ובמידה,  אותן  מקיים  והוא  המציע  על  חלות  יותזכו  שוויון   לחוק  9  סעיף   הוראות 
  מצהיר   המציע ,  ההצעות  להגשת  האחרון   למועד   נכון,  עובדים  100  -מ  יותר  מעסיק 

 : כדלקמן גםומתחייב 

(i) בחינת   לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  כי  
 הנחיות   קבלת   לשם  -  הצורך   ידת ובמ   זכויות   שוויון  לחוק   9  סעיף   לפי   חובותיו  יישום 
   לחילופין  או; ליישומן בקשר

(ii) לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  בעבר  פנה   כי 
( ii)  סעיף  להוראות  בהתאם  זכויות   שוויון  לחוק  9  סעיף  לפי  חובותיו  יישום  בחינת

 .  ליישומן ופעל  בעניין הנחיות  ממנו קיבל, לעיל

 .כמשמעותו בחוק שיווין זכויות -" מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

זה לעיל, למנכ"ל    3.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  להגשת    30משרד  האחרון  מהמועד  ימים 

 בהליך זה. ההצעות 

 : הרלוונטי( במקום √ע יסמן המצי)נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .4

   מתן   ם,ר עם עבירות של מרמה והפרת אמונילא הורשע או אף אינו מצוי בהליכי חקירה בקש
 ו/או קבלת שוחד ו/או רשלנות מקצועית 

      הורשע ו/או מצוי בהליכי חקירה בקשר עם עבירות של מרמה והפרת אמונים, מתן ו/או קבלת
 .שוחד ו/או רשלנות מקצועית 

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
 

 אישור חתימה 
 

עו"ד  ____________________ הח"מ  מאשר  אני  בפני,  ,  הופיע   _________ ביום  כי  בזאת 
ו לומר את האמת  ולאחר שהזהרתיו כי עלי  ____________________  ____________________ ת.ז.

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.      
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה - 7טופס מספר  

 מונוסון -עיריית יהוד
 _בנק _________________ 

 
 22/2022מס' מכרז 

 לכבוד 
 מונוסון -עיריית יהוד

 
 א.נ.,ג.
 

 כתב ערבות מס' ____________ הנדון:  
 

 
"( בקשר עם  החייב____________ )להלן: "_________ _______________על פי בקשת _____ .1

ית  הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטמימון,  ביצוע עבודות תכנון,  בנושא    22/2022מס'  מכרז  
פסולת "  לאיסוף  ביהודמערב-יהודבשכונת  כל מונוסון-"  לכם  לשלם  כלפיכם  בזאת  ערבים  הננו   ,

לסכום   השווה  כולל  לסך  עד  דרישתכם  שקלים  מיליון    שלושה )במילים:    ש"ח  000,0003,  -לפי 
"(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן,  הסכום היסודי)להלן: "   ( בלבד חדשים

שמ "כפי  )להלן:  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  ידוע  המדד תפרסם  שהיה  המדד  בין   ,)"
לבין ההצעות  להגשת  האחרון  שסכום    במועד  ובלבד  הערבות  חילוט  במועד  ידוע  שיהיה  המדד 

  במועד חילוט הערבות לא יפחת מהסכום היסודי. הערבות 
 
תוך   .2 ידנו  על  לכם  ישולם  הערבות  מעעשרה)  10סכום  ימים  הראשונה  (  דרישתכם  אלינו  שהגיעה  ת 

בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב  
כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 תחילה את סכום הערבות מאת החייב. 
 
ספק  .     3 הסר  לשיעורין  למען  שתהיה  יכול  הנ"ל,  הערבות  סכום  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר 

זה לא   ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות  יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור  והתשלום 
 יעלה על סכום הערבות. 

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 
לתאריך   .5 עד  בתוקפה  תישאר  זו  לא    09.02.2023ערבותנו  לנו  להימסר  צריכה  פיה  על  דרישה  וכל 

 יאוחר מהמועד הנ"ל.  
 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6
 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________.  .7

 ____________________________________.______________תו: __שכתוב 
ולא    זו,  ערבותנו  תנאי  פי  על  כדרישה  תחשב  לא  הפקסימיליה,  באמצעות  לסניפנו  שתגיע  דרישה 

 תענה. 
 

 בכבוד   רב,          
 

 בנק ______________ 
 סניף _____________ 
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 אישור בדבר סטטוס המציע - 8טופס מספר  
 

 
 כדלקמן:  ה בזמאשר  ____________________  .ת.ז _____________ _______  אני הח"מ

 
ביצוע עבודות בנושא  22/2022מס' ההזמנה לקבלת הצעות זה כחלק ממסמכי   אישור הנני עושה  א. .1

פסולתמימון,  תכנון,   לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  תפעול  "  הקמת,  -יהודבשכונת 
ביהודמערב מו,  מונוסון-"  עאשר  יד גשים  ___ל                               ___________ __ __________ ____ י 

 .מונוסון-עיריית יהודלידי "( המציע" :_______________ )להלן. ח.פ
 

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעבתפקיד ________________ אצל הנני משמש  ב. 

 ( להלן פרטיו: JVידי  ההצעה על הגשתה של  קרבמ במקרה של הסתמכות על "גורם פיננסי" ) .ג 

   שם מלא )באותיות דפוס( 

   : מספר תאגיד

   מקום ייסוד: 

 
כי   .2 מאשר,  של  הריני  המבוקרים  הכספיים  בדוחות  נכללה  הדיווח  2021לשנת  המציע  לא    ]שנת 

[  [המיותרמחק את  ]"  הגורם הפיננסי"של  /    של המציע  מבוקריםכספיים  חות  "דונחתמו  האחרונה בה  
עסק  'א 'הזהרת  או  הדו חי'  על  החתימה  וממועד  חי'  עסק  האחרון  "ערת  למועד  ועד  הכספיים  חות 

ההצעות   של    לאלהגשת  העסקי  במצב  לרעה  מהותי  שינוי  הפיננסי "של    /המציע  חל               " הגורם 
             " נסיהפינ  הגורם"   /המציע  של    ועד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומ  [מחק את המיותר]
המיותר] את  חי"  [מחק  כי    ובנוסף,  "כעסק  מאשר  הפיננסי "  /המציע  הריני  המיותר]"  הגורם  את     [ מחק 

במסגרת  ולרבות  פירוק  הליכי  במסגרת  ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל             אינו 
 . צווים זמניים כאמור לעיל

 
 רת הליכי המכרז.י זה במסגעל אישור  מסתמכתוסון מונ -עיריית יהודידוע לי, כי   .3
 
 

 אמת. אישורי זה שמי זו חתימתי ותוכן  .4
 
 

 
 
 
 
 

 
 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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 אישור הבנת תנאי המכרז - 9טופס מספר  

 
 כדלקמן:  ה בזמאשר  ____________________  .ת.ז אני הח"מ ____________________

 
תצהננ  א. .1 עושה  ממסמכי  י  כחלק  זה  הצעות  היר  לקבלת  ביצוע בנושא    22/2022מס'  ההזמנה 

תכנון,   פסולתמימון,  עבודות  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  תפעול  בשכונת    הקמת, 
                    ___________ _______ _________אשר מוגשים על  ידי ___ ,  מונוסון-" ביהודמערב-יהוד"

 . "(המזמין)להלן: " מונוסון -עיריית יהודלידי "( המציע" :___________ )להלן_______ . ח.פ
 

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעבתפקיד ________________ אצל הנני משמש  ב. 
 
  אים התנ  לכל  בזאת  מסכימים,  המכרז  מסמכי  כל  את   בקפידה  ובחנו   בעיון  שקראנו   לאחר ,  מ"הח  אנו .2

  כל   את,  ובמועדן  במלואן,  לקיים  עצמנו  על  מקבלים  ואנו,  המכרז  במסמכי  םהמפורטי  תוההוראו
 . המכרז במסמכי  המפורטים ולהוראות   לתנאים בהתאם עלינו המוטלות  ההתחייבויות

 

                ,  ונספחיו  טפסיו  כל  על  דרישותיו  כל  על  ועונה,  המכרז  למסמכי  בהתאם   מוגשת  זו  הצעתנו .3
האינטרנט של    באתרם  פרסשהמזמין    מידע  לרבות  שהתקבל  המידע  כל  את  בחשבון  והבאנו  וקנבד

  רלוונטי  מידע   כל   בדקנו  כן.  בזה  וכיוצא  הבהרות   מסמכים  , כגון  ,המכרז  הוצאת   לאחר המזמין  
  הצעתנו  של  הכלכלית  הכדאיות  לרבות  המכרז  תנאי  פי  על  זו  הצעתנו  הגשת  לצורך  לנו  הנדרש

  או /ו  טענה  כל  על,  חוזר  ובלתי   מוחלט,  מלא  באופן  תבזא  ותרים מו   אנו,  רהקמ  בכל   וכי   הכספית 
 . האמור עם  בקשר דרישה או/ו  תביעה

 
  ההוצאות   לרבות,  במכרז  בהשתתפות  הכרוכות  ההוצאות  כל  כי,  לכך  מסכימים  ואנו  לנו  ידוע .4

           , םאיזכ  נהיה  לא  וכי ,  בלבד  עלינו  תחולנה,  והגשתה  ההצעה  מהכנת  הנובעות  או/ו  הכרוכות
 . כאמור הוצאותינו בגין פיצוי או/ו השבה  לכל,  שהוא מקרה בשום

 
               עם   בקשר  ידינו  על  יועסקו  אשר  העובדים  לכל  בהתייחס,  נקיים,  העבודות  את  ליתן  נבחר  אם .5

,  הרלוונטיות  הדין  הוראות  כל  את(,  זמניים  ובין  קבע  דרך  המועסקים  עובדים  בין)העבודות    מתן
  דין  פי  על  כמעסיקם  עלינו  החלים  החובה  תשלומי  כל  את,  בגינם  או  אלה  ים לעובד  שלםנ  זאת  ובכלל

(,  באלה  וכיוצא  ממלכתי   בריאות  ביטוח,  לאומי  ביטוח)  הסוציאלי  הביטוח  דיני,  המס  חוקי  לרבות)
 (.באלה וכיוצא הרחבה צווי, פיהם על שהותקנו תקנות, העבודה  חוקי

 
  בו  ואין  בלבד  המחשה  לצרכי  נועד  המכרז  במסגרת   לנו  יסופקש  או/ו  ופק ס ש  מידע  שכל  לנו  ידוע .6

  במסירת  יהיה  לא  מקרה  בכל   וכי,  ועניין  דבר  לכל,  המזמין  מצד  כלשהו  מצג   או/ו   התחייבות  משום
  לגרוע  מנת  על  או /ו   כלשהי   אחריותהמזמין    על   להטיל  מנת  על  בתוכנו  או /ו  האמור  המידע 

 . המכרז יבמסמכ  המפורטות  מהתחייבויותינו

 
נשוא המכרז  הקשור   בכל   ומיומנות  מומחיות,  ידע,  ניסיון  י בעל  אנו .7   ברשותנו  ויש,  לביצוע העבודות 

              ,  הכספיים  האמצעים,  הציוד,  ההתקשרות  תקופת  משך  עת  בכל  ברשותנו  להיות  וימשיכו
 ם לש  הנדרשים  והאמצעים  הכלים   וכל  והמנוסה   המיומן   האדם  כוח,  הנדרשים  וההיתרים  האישורים

ה    מקצועית  ברמה,  ובמועדן  במלואן,  המכרז  מסמכי   פי   על  התחייבויותינו  כל  וקיוםעבודות  ביצוע 
  המכרז   במסמכי  הכלולים   והדרישות   התנאים  יתר  לכל  ובהתאם,  גבוהים  ובסטנדרטים   מעולה 

 . דין כל ובהוראות

 
,  הםידי  על  רששייד  מידע  וא /ו  מסמך  כל,  מטעמה  למי  או  המכרזים  לוועדת  להמציא  מתחייבים  אנו .8

  מלא  באופן  פעולה   ולשתף  ולסייע,  זו  נו הצעת  לגבי  נוספים   פרטים  או/ו  הבהרות  קבלת   לצורך  לרבות
 . כאמור בירורים לביצוע הנוגע  בכל, מטעמה מי או , המכרזים  ועדת עם
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  במועד   ההתקשרות  הסכם  על  לחתום  מתחייבים  אנו,  הצעתנו  תתקבל  אם  -  התקשרות  מסמכי .9

  כי ,  בזאת  מסכימים  אנו.  ולהצעתנו  המכרז  לתנאי   בהתאם  ולבצעו  מיןהמז  ידי-לע  שייקבע  וםובמק
  וייראו   ההתקשרות  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  למכרז  המצורפים  והנספחים  המסמכים  כל

 . כנדרש ביטוחים קיום אישור להמציא מתחייבים  אנו כן. זה את זה משלימים
 

 
 אמת.  נורי שואיותוכן  נוזו חתימת נוזה שמ . 10
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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 הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והיעדר ניגוד עניינים  - 10טופס מספר  

 

 לכבוד 

 "( המזמין: "להלן)  מונוסון-עיריית יהוד

 

 עניינים ניגוד והעדר פסלות תנאי בדבר והתחייבות הצהרה

 
לומר    ____________________  .ת.ז  ______________ ______   הח"מאני   עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 
 
ממסמכי   א. .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  הצעות  הנני  לקבלת  ביצוע בנושא    22/2022מס'  ההזמנה 

תכנון,   תפעו  מימון,עבודות  ותחזוקתהקמת,  פנ  ל  פסולתמערכת  לאיסוף  בשכונת    יאומטית 
ביהודמערב-יהוד" ___ ,  מונוסון-"  ידי  על   מוגשים                             ___________ _____________ אשר 

 .מונוסון-עיריית יהודלידי "( המציע" :_______________ )להלן. ח.פ

 . זו בשם המציע יתן הצהרהומוסמך ל  המציע_ אצל בתפקיד _______________הנני משמש  ב. 
 

  ה /מצהיר  אני,  יכולתי  כמיטב  וחקירה  בדיקה  שערכתי   לאחר,  המציע  מטעם  החתימה   מורשה  הנני 1.1
  ידי   על   למועסק   או/ו  למציע   או/ ו  מהעובדים  למי  או/ו  משפחתי  לבני  או/ו  עצמי  לי  אין  כי,  ת/ומתחייב

  בניגוד   לעמוד  העלול  אחר  או  כלכלי  ,אישי  עניין  כל  המציע  מטעםהעבודות    אתלבצע    עתיד  אשר
"( ו/או  העירייה)להלן: "  מונוסון-יהודעיריית    של  אינטרסים  עם  עניינים  לניגוד  בחשש  או/ו  עניינים

"( )העירייה והחברה יכונו ביחד ולחוד  החברה)להלן: "  ( בע"מ 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
 . כזה עניינים לניגוד  שחש ליצור או,  המזמין פעילות  או"( המזמיןלהלן: " 

 1.1לא מאשר האמור בסעיף       1.1מאשר האמור בסעיף      

 

  עבירה   שעבר   קבע  המשפט  שבית  או,  קלון  עמה  שיש  בעבירה   הורשע  מטעמו  מי  או/ו   המציע 1.1.1
  סיום  מיום  בפועל  מאסר  נגזר  או,  הדין  שנגזר  מיום  שנים  חמש  חלפו  וטרם  קלון  עמה  שיש

 ;המאוחר לפי  ,העונש ריצוי

 לא        כן    

 

  מיום   שנים  3  חלפו  וטרם,  בעירייה  העיר   כראש  או  מועצה  כחבר  כיהן  מטעמו  מי  או/ ו  המציע 1.1.2
או  המאוחר  לפי ,  כיהן  בה  במועצה  הכהונה   תקופת   שנסתיימה   מיום  או   הכהונה   סיום  ,

,  רהכנושא משרה במסגרת החב  דירקטוריון החברה או  כחבר  כיהן  מטעמו  מי  או/שהמציע ו
בדירקטוריון או    הכהונה  תקופת   שנסתיימה  מיום  או  הכהונה  סיום  מיום  שנים  3  פוחל  וטרם

 ;המאוחר לפי, בחברה )בהתאם למקרה(

 לא        כן    

 

העיר   במועצ  לחברות   או  העירייה  לראשות  בבחירות  מועמד   היה   מטעמו  מי   או /ו  המציע 1.1.3 ת 
 ; דותהמועמ גשההו  בהן תירוהבח מיום חודשים עשר שמונה חלפו וטרם העירייה  של

 לא        כן    
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  ליצור   העלולות   פעולותהמזמין    פעולות  לבין  מטעמו  מי  או/ו  המציע  פעולות  בין  מתקיימים 1.1.4
 ;עניינים ניגוד 

 לא        כן    

 

  או ,  המקומית  הרשות   לראש   העירייה  במסגרת  שלא  שירותים  העניק  מטעמו   מי  או /ו  המציע 1.1.5
  שבשליטת   לתאגיד  או,  מאלה  אחד  כל   של  הזוג  לבן  או,  קומיתמה   הרשות  ל"למנכ  או,  לסגנו
 ; השירות סיום ממועד שנתיים חלפו וטרם, החברה , לרבותזוגו בן או העירייה ראש

 לא        כן    

 

  מן   אחד  כל  של  בת  או  בן,  להורה  משמעותי  בהיקף  שירותים  העניק  מטעמו  מי  או/ו  המציע 1.1.6
או לחבר    המקומית  ברשות  ירכב  לעובד  וא  מועצה   ברחל  או,  לעיל  1.1.5  קטן   בסעיף   המנויים

 ;השירות סיום ממועד שנתיים  חלפו וטרם,  דירקטוריון החברה או לעובד בכיר בחברה

 לא        כן    

 

החברה    המקומית  הרשות  לעובד  שירות  העניק  מטעמו  מי  או/ ו  המציע 1.1.7 לעובד    העוסק או 
 ; השירות וםסי מועד יים שנת חלפו  וטרםהעבודות   / השירות מבוקש בו בתחום

 לא        כן    

 

 ; הופטר וטרם רגל  כפושט הוכרז מטעמו מי או/ו  המציע 1.1.8

 לא        כן    

 

  יצרף   לעיל  כאמור.(  1.1.1-1.1.8)  סעיפיו  תתי  על  1.1  בסעיף  המפורטים  מהתנאים  מי  ומתקיימים  ככל 1.2
  מי  או/ו  ובעניינ  ימיםהמתקי  הפסלות  תנאי  את  יפרט  בו  (1)9  מספר  כטופס  יסומן  מסמך  המציע
 . כאמור מטעמו

 

  עם   ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך  כי,  ת/ ומתחייב  ה/מצהיר  אני  במכרז  לזוכה  ואבחר  במידה 1.3
 :  כדלקמן אפעל   המזמין

 

 מי   עם  עסקי  או/ו  משפחתי  קשר  מטעמי   למי  או/ו  לי  שיהיה  ככל  לאלתרלמזמין    אודיע 1.3.1
  בתחומים  יםעסקי  ינים עני   קידום  לע   להשפיע   שעלול   אחר   גורם  כל   עם   או/והמזמין    מעובדי 
 . למזמין שירותים לספק  אדרש לגביהם

 

  זה   במסמך  כמפורט  עניינים  לניגוד   חשש  של   מקרה  בכל,  במכרז  כזוכה  ואוכרז  במידה 1.3.2
  הסיבות   הצגת  תוך,  כך  עללמזמין    מידית  אודיע  כי  מתחייב  אני,  ההתקשרות  ובהסכם

  מול   עילותפב  להמשיך  ת/רשאי   אהיה,  שיינתן  ככל,  המזמין  אישור  קבלת  לאחר  רק.  לחשש
 . המזמין
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  על   אודיע, עניינים  לניגוד  בחשש מטעמי מי או/ו  אותי להעמיד  שעשוי במצב אהיה  בו במקרה 1.3.3
 .הנחיותיה   לפי  ואפעל בכתב הרלבנטי המידע את  לה אמסור, דיחוי כל ללא למזמין  כך

 

 אחזקות/לקוחות -עניינים   ניגוד .2

 הרלוונטית   במשבצת  לסמן יש 2.1

   המציע   של  הלקוחות  ברשימת  אין  כי ,  ת/ומתחייב   ה /מצהיר  אני,  עניינים  דלניגו  חשש  קיים  לא    
 . למזמין  ידנו  על המוענקים השירותים מתן עם עניינים ניגוד  להוות כדי, ידנו  על השירותים ובמתן

 . ללקוחות ידנו על הניתנים  לשירותים באשר עניינים  לניגוד חשש  קיים       

 

  את   המפרטת  רשימה  (2)9  מספר  כטופס  ידו  על  יסומן   אשר  נפרד  במסמך  פרטל  המציע  על  זה  במקרה)
 (. כאמור עניינים לניגוד חשש בגדר להיות  העלולים   ידו  על המוענקים  השירותים או/ו לקוחותיו 

 

  או/ו  ההתקשרות  הסכם  במסגרת  מטעמו  מי  או/ו  המציע  מהתחייבות  לגרוע  בכדי   זה  בטופס  באמור  אין .3
 . יןד  כל פי על  מחובותיו

 

 ו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.מי זזה ש .4
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
 
 

 אישור חתימה 
 

עו"ד  ____________________ הח"מ  מאשר  אני  בפני,  ,  הופיע   _________ ביום  כי  בזאת 
מת  ומר את האכי עליו ל זהרתיו  ר שהולאח  ____________________  ____________________ ת.ז.

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.      
 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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  רייהעיה לנבחרילמזמין, תצהיר היעדר זיקה לעירייה,  - 11טופס מספר  
 מכרז זה היעדר זיקה ליועצי   וסףובנ םבדיהולעו

 
כדלקמן:   הבזמאשר  ת.ז ____________________  אני הח"מ ____________________  

 
ממסמכי   א. .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  הצעות  הנני  לקבלת  ביצוע בנושא    22/2022מס'  ההזמנה 

תכנון,   פניאומימון,  עבודות  מערכת  ותחזוקת  תפעול  לאיסוףהקמת,  ת  כונבש  פסולת  מטית 
___________  ____ ______ __ ______אשר מוגשים על  ידי _,  מונוסון-" ביהודמערב-יהוד"

 מונוסון.-עיריית יהודלידי "( המציע" :__________________ )להלן. ח.פ
 

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעבתפקיד ________________ אצל הנני משמש  ב. 
 
 : מאלה אחד על נמנה  נואי המציע  ר, כיי מצהיהננ  .2
 

ו/או  מונוסון  -יהוד  העיר  מועצת  ת/חבר  של(  אחות  או  אח,  בת  או  בן,  הורה,  זוג  בן)  משפחה  קרוב א. 
ו/או של מי מבין יועצי המכרז    ( בע"מ 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )חבר/ת דירקטוריון  

 . )כהגדרתם להלן(
דירקטוריון    וסוןמונ-יהודהעיר    מועצת  ר/תבח  של  שותפו  ו/או  סוכנו  ב.  של חבר/ת  החברה  ו/או 

 . ו/או של מי מבין יועצי המכרז )כהגדרתם להלן( ( בע"מ1996הכלכלית לפיתוח יהוד )
ו/או עובד  מונוסון  -יהוד  עיריית  עובד  של(  אחות  או  אח,  בת  או  בן,  הורה,  זוג  בן)  משפחה  קרוב  ג. 

 . ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )
עובד  מונוסון  -יהוד  עיריית  עובד   של  שותפו  ו/או  סוכנו  ד.  יהוד  ו/או  לפיתוח  הכלכלית  החברה 

 . ( בע"מ1996)
  10%  על   העולה  חלק   זה לעיל   2של סעיף    המשנה   בסעיפי  מבין המנויים  לאחד   יש   שבו  תאגיד  ה. 

  ל זה לעי  2  של סעיף  השנהמ  בסעיפי  מבין המנויים  אחד  ואף,  ברווחיו  ו/או  בהונו  (אחוזים  עשרה)
 .במסגרת המציע  אחראי עובד ו/או אינו מנהל

 
המכרז" מבין  יועצי  מי  משמע,  זה,  לעניין  להלן:  "  בע"מ  המפורטים  הנדסה  שירותי  מלמן  ו/או  י. 

E.S.D  ו/או עו"ד בועז נוהו/או יוסי לסטר  פיתוח סביבה וקיימות  . 
 

חד  ותהעירי  פקודת  הוראות  לי  ידועים  כי  מצהיר  הנני .3 האוסרו]נוסח    ו/או  בחוזה  התקשרות  תש[ 
בסעיף  חבר  לבין  העירייה  בין  בעסקה כמפורט  המקומית,  הרשות    ההוראות   וכן   לעיל,   2  מועצת 

לגבי  העיריות  בפקודת  הקבועות   אחד  לבין  העירייה  שבין  בחוזה  התקשרות  על  איסור   ]נוסח חדש[ 
  הוראות  על  שעובר  למי  הצפויה  יתהפליל   ציהנקלס  בנוסף  כי  לי  ידוע  וכן,  לעיל  2  בסעיף  מבין המנויים

]נוסח חדש[    העיריות  פקודת  להוראות   בניגוד   חוזה  כריתת   של  במקרה ,  ]נוסח חדש[   העיריות   פקודת
השר  החלטת  פי  על  ו/או  החלטתה  פי  על  העירייה  ידי  על  לביטול  החוזה  ניתן,  לעיל  כאמור   כבוד 

  לשלם   ולא  החוזה  פי  על  קיבלהש  מה  את  זירלהח  חייבת  העירייה  תהיה  החוזה כאמור לא  ומשבוטל
 . שקיבלה מה של שוויו את

 
,  לעיל  2  בסעיף  כאמור   להצהרתי  הקשור  בכל  כלשהו   שינוי  יחול  אם  כי  ומתחייב  מצהיר  הנני,  כן  כמו .4

 .השינוי  קרות  עם מייד למזמין כך על  להודיע מתחייב הנני
 
כי    ידוע .5 ילי  לפסול את הצעתי אם  היה  המזמין  קרב   נהישרשאי  ללי  או אה כאמור  ם מסרתי  עיל, 

 הצהרה לא נכונה. 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .6
 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.  .7
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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   ותעות משפטיבדבר תבי הצהרה - 21  טופס מספר
 

____________________ הח"מ  לומר    ____________________  .ת.ז  אני  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
ממסמכי   א. .1 כחלק  זה  תצהיר  עושה  הצעות  הנני  לקבלת  ביצוע   בנושא  22/2022מס'  ההזמנה 

תכנעב פסולתמימון,  ון,  ודות  לאיסוף  פניאומטית  מערכת  ותחזוקת  תפעול  בשכונת    הקמת, 
___________  ____ _____ _______ אשר מוגשים על  ידי ___ ,  מונוסון-" ביהודמערב-יהוד"

 .מונוסון-עיריית יהודלידי "( המציע" :__________________ )להלן. ח.פ

 . ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע  המציעאצל ________ _______ יד _ בתפק הנני משמש  ב. 
 
  ,במועד הגשת ההצעה במכרז  ,משפט-התלויות ועומדות בבתילהלן פירוט כל התביעות האזרחיות   .2

צד להם, וכן בוררויות שבהן    ואה שהמציע  ו/או כאלה  המציע  ו/או מטעם  המציע  כנגד    ,בארץ ובחו"ל
ו/או ו/או  המציע  המש  בעליו  ורנושאי  במציע  ו/או  מנהליאו  /ה  צד    ו עובדיו  הם  תפקידם(,  )בתוקף 

כתובעים   של  כנתבעיםאו  להן,  סך  על  העולה  כספי  בהיקף  וזאת  אלף    )  ש"ח  500,000,  מאות  חמש 
כל הליך כאמור אשר הינו מהותי לפעילותו של המציע )מובהר, כי יש לפרט    ובנוסף(,  שקלים חדשים

צורך בפירוט עתירות מנהליות בהן מעורב    אולם, אין הביטוח,    ל ידי חברותגם הליכים המטופלים ע
 המציע, בין כעותר ובין כמשיב(:

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 __________________________________ ____________________________________ 
 
ה  .3 כל  פירוט  ומוסדות ממשלתיים  ה הליכים  להלן  גופים  של  וחקירות  כתבי אישום  לרבות  פליליים, 

ובחו"ל,   ו/אוכנגד    ,במועד הגשת ההצעה,  מתנהליםר  שאבארץ  נושאי המשרה    המציע  ו/או  בעליו 
 :( במציעידם )בתוקף תפק ועובדיו ו/או מנהלי במציע ו/או 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 
 
 .צהירי אמתמתי ותוכן תזה שמי זו חתי .4
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
 

 אישור חתימה 
 

עו"ד  ____________________ הח"מ  מאשר  אני  בפני,  ,  הופיע   _________ ביום  כי  בזאת 
  ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת   ____________________  ____________________ ת.ז.

 ם בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.      ים הקבועיפוי לעונשוכי יהיה צ 
 
 

 _ ___________________________ מלאה:   החתימ תאריך: __________ 
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 הצעת המחיר - 13טופס מספר  
 

 כללי 

 . וןמונוס -" ביהודמערב-יהודשכונת " כניות והצעת המחיר הינה לכל תחום ת

קה של  ו חזהתתפעול ו ה שירותי  כן למתן  ו  ה הקמל  , לרכש, לאספקה, תכנוןל הנדרש לכלול את כההצעה ת
 .  פסולתלפינוי הפניאומטית מערכת ה

זה    13טופס מספר  כפוף ליתר הוראות  ב)  מכרזמסגרת ההמציע רשאי להוסיף פרטים לסעיפים המוצעים ב
ומבלי להגדיל את    הר במכרז זכפי שמוגד  ,וד המערכת, בתנאי שיתאים לתנאי תפקביחס למחירי הסעיפים(

 . העלות הנדרשת באותו הפרק

 (. תחזוקה /ההצעה תכלול מענה סופי לכל מרכיבי המערכת )תכנון/ביצוע/תפעול מלא

המגורים הבניה  למגרשי  כניסות  יכללו  והאורכים  ה  /  תעסוקה ה  /  מסחרה  /  היחידות    /   ציבוריהמרחב 
 אחר.   / מלונאות

 מע"מ. לפני ו  ח("שמקומי ) מטבעיהיה ב המחירים

  . (מסמך ב'להסכם ) 28כמפורט בסעיף המחירים כוללים אחריות 

תהיינה   הזוכה  ההצעה  לשקלול  המחיר  בסעיף  הצעות  לקבוע  וזאת    79.4בהתאם  הצעות  לקבלת  להזמנה 
 פורט להלן: ביחס לכל המרכיבים כמ

ואספקה,  תכנון,  י  מרכיב .1 וביצוע  רכש  ה הקמה  הציבורי   פניאומטיותה תשתיות  של                 במרחב 
הציבור   לעבודות  )ובמבני  ביחס  הצנרת  העלות  והקמת  ההשלכה תכנון  עמדות                      ולרבות 

 (.במרחב הציבורי )כהגדרת מונח זה במסגרת ההסכם(

אספק תכנוןמרכיבי   .2 רכש,  והקמת  )ראשי  המבנה  ה  לשהקמה  ו  ה,  התכנון  לעבודות  ביחס  עלות 
 (. המבנה הראשי )כהגדרת מונח זה במסגרת ההסכם(

3. ( הפרטיים  למבנים  חיבור  ביחס  מחירון  )כהגדרת  עלות  השכונה  במסגרת  המבנים  חיבור  לביצוע 
ההסכם( במסגרת  זה  כי    -(  מונח  ורכ  לאמובהר,  זה  סכום  על  הנחה  זה  תחול  לשקלול     אינויב 

   ביעת ההצעה הזוכה(.בקשר עם ק)

ואחזקה   .4 תפעול  והתחזוקה)עלות  התפעול  שירותי  ההסכם(  תמורת  במסגרת  זה  מונח  ( )כהגדרת 
   נדרי.א חודש קלכל  סכום קבוע לל

 )בקשר עם קביעת ההצעה הזוכה(. לא לשקלול   -עלות מחירון פריטים  .5

   כמפורט להלן: הינה "(,תמורה )"יה נספח   כולל  ,עותהצנה לקבלת נשוא ההזמ לביצוע הפרויקט   הצעתנו
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ואספקה,    תכנון,מרכיבי    -  1פרק   וביצוע  הרכש  ה קמה                   פניאומטיות התשתיות  של 
   במרחב הציבורי ובמבני הציבור

 

מחיר )בש"ח   כמות יחידת מידה  תיאור הסעיף  מס"ד
 מע"מ(  פניול

סה"כ )בש"ח  
 מע"מ(  פניול

 מטה לה על כל הסעיפים המופיעים ח -כללית  הערה  -ה  תיאור מנח -

לרישוי,   לתכנון,  הנדרשים  המרכיבים  כל  את  כוללים  היחידה  להתקנה,  לרכש,  מחירי  להקמה,  לאספקה, 
למסירה,   איכות,  בקרת  אל לבדיקות  השכונה  ברחבי  השונים  לסוגיהם  מהמבנים  פסולת  לשינוע     להפעלה, 

 . המבנה הראשי

עובי)מינ  צנרת:  לרבות הצנ  ימום  יהיה  דופן  של   ″5/16רת  פנימי  ובקרה,    500ובקוטר  פיקוד  תשתית  מ"מ(, 
)השוחות הזמניות יותקנו    בכל גודל ועומק/ שוחות קבועות וזמניות    תאי בקרה  , Yחיבורי  אביזרים,  מגופים,  

טי  מפרמידה ורים שונים בו/או במיקום של חיבורי אביז  Yבמידת הצורך בקצה קו ו/או במקומות של חיבורי  
האביזרים   ו/או  זמינים  הצנרת  יהיו  הנחת  להתקנה  לא  שיידרשבשלב  ככל  ו/או,  ספחים  כולל    ,(התשתית 

 וכו' כל מרכיבי מערכת התשתית.   מערכות שליטה ובקרה, ואביזרי חיבור שונים, מובילי אוויר דחוס

תכלול   הצורךהעבודה  סתימ  במידת  צינורוזמני  ותגם   קצות  של  .  וואקום  מיאמותים  פקק  באמצעות  ותת 
וכולל בין היתר גם מ וות  דידת הקצהעבודה כוללת ביצוע מדידות ותיעוד לאחר ביצוע על ידי מודד מוסמך 

 .  מודד מוסמךעל ידי   םוסימונ הזמניים

ביחס למקרקעי השכונה   עבודות העפר לחפירת התוואי, התעלות והשוחות ועבודות הריפוד ומילוי התעלות 
ידי    נה עתבוצ הראעל  עבוהקבלן  של  הפיתוחשי  אולם,    דות  התשתיות"(,  בקשר  )"קבלן  התשלום  מלוא 

ידי ועל חשבון הקבלן במישרין לידי "קבלן התשתיות" ובנוסף  הזוכה במכרז זה    לעבודות כאמור ישולם על 
דות הנ"ל  לוות את העבולבאחריותו המקצועית המלאה של הקבלן הזוכה במכרז זה    תהיינה העבודות כאמור 

התשתית )צנרת, אביזרים ושוחות( של  רכיבי עבודות הקבלן הראשי לעבודות הנחת  תאמת כל מוודא את הלו
 ועל חשבונו.   במכרז זההפניאומטית, אשר תבוצע על ידי הקבלן הזוכה   המערכת 

של   הבלעדית  באחריותו  כי  הזוכה  מובהר  של  תהא  הקבלן  והשוחות  האביזרים  הצנרת,  והנחת  אספקת 
לעניין ביצוע העבודות נשוא    הצנרת, האביזרים והשוחות המתאימיםת  בות, בחירומטית, לרהפניא  מערכתה

 . הסכם זה; ריתוך הצנרת; בדיקות; וכדומה

כן מובהר לקבלן הזוכה, כי חתך החפירה אותו יקבל מאת הקבלן הראשי הינו  ברוחב ובעומק על פי התוכנית  
ידי המזמין. בכוונת המזמין לאפשר  תאושר על  זה( ואשר  וכה )במכרז  המפורטת לביצוע, אשר יכין הקבלן הז 

באופן   המזמין,  של  והבטיחות  הקרקע  יועץ  הנחיות  פי  על  והכל  מתאימים  בשיפועים  החפירה  של  ביצוע 
הניתן ככל  בדיפון,  צורך  ללא  העבודות  ביצוע  את  הקבלן    .שיאפשר  באחריות  זאת,  את  הזוכה  עם  ללוות 

 ועל חשבונו.ות מטעמו  יועץ בטיח ל, באמצעות התהליך, כמתואר לעי 

ככל שהקבלן הזוכה )במכרז זה( לא יעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים לביצוע הנחת הצנרת הפניאומטית ו/או  
או  / יחל בביצוע העבודות להנחת התשתית הפניאומטית לאחר ביצוע עבודות תשתית של קבלן התשתיות, ולא 

רכיבי תשתיות שכבר בוצעו או מיצירת  לפגיעה בממים מחשש ועי צד מתאי לא ניתן יהיה לבצע חפירות בשיפש
התשתיות קבלן  עבודת  למהלך  שעתידות    הפרעה  ו/או  בוצעו  אשר  קיימות  בתשתיות  לפגיעה  מחשש  ו/או 

ידי אחרים על  של  להתבצע  ברוחב  של תעלה  חפירה  יבצע קבלן התשתיות  פי    1.5,  על  ובעומק הנדרש  מטר 
לב המפורטת  שיכיהתוכנית  היצוע,   הקבלן  )במכן  לגרוע  זוכה  מבלי  המזמין,  ידי  על  תאושר  ואשר  זה(  רז 

כנית כאמור. במקרה הנ"ל, ככל ויידרש, יקים הקבלן הראשי  ומאחריות הקבלן הזוכה )במכרז זה( בקשר לת
קלה תמיכה  כבדה    מערכת  דיפוןו/או  הגנה  /ו  לעבודות  מערכת  ו/או  זמניות  שוחות  ו/או  דיפון  כלובי  על  או 

ה מכ יציבות  שייחפירות  סוג  הפניאומטי, ל  )הזוכה(  הקבלן  הנחיות  לפי  )להלן:   דרש  המזמין                     באישור 
 ."(עבודות הדיפון"
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כמתואר לעיל  הקבלן הזוכה במכרז זה ו(( על  מאה אחוזים)  100%כאמור תחול במלואה )עלות עבודות הדיפון  
 . ת"קבלן התשתיותבוצענה בפועל על ידי " עבודות הדיפון

 .  מזמין סוברני לאשר אמצעים חלופיים לעבודות הדיפון על פי שיקול דעתו המקצועיכי ה יובהר

של   וביצוע  לאספקה  אחראי  הזוכה  הפניאומטית  הנחת  הקבלן  המערכת  שיחפור    ות מוכנ  ותבחפירתשתית 
תבוצענה    כולן  העבודות  הראשי.  שוניםהקבלן  הב,  בשלבים  עם  השווושימתאם  לא  במקטעי,  ניםקים  ם 

עד  יםרציפ ובהדרגה,  אזורים במקביל,  והפעלתה  , במספר  .   יםאכלוס ה  גמר    עדהשלמת המערכת, מסירתה 
לחץ ובדיקות מעבדה וכל הנדרש לצורך  ריתוכים, בדיקות    הנדרשות, לרבות בדיקות  בדיקותביצוע כל ה  כולל  

המערכת של  ומושלמת  לביצוע מערכת הת  .בקיים הנדרש  פעולה מלאה  חייב  בבישתית  עבודוהשתלב  ת  צוע 
בהתאם   הפניאומטית  התשתית  עבודות  לביצוע  שיוקצו  הזמנים  ובחלונות  הראשי  העבודהולתהקבלן    כנית 

 .ולוחות הזמנים לביצוע של הקבלן הראשי )קבלן התשתיות(

מחיר )בש"ח   כמות יחידת מידה  תיאור הסעיף  מס"ד
 מע"מ(  פניול

סה"כ )בש"ח  
 מע"מ( פני ול

עבונכ .1 אך  פ"ל,  מערכת                 ניאומטית  ר 
 במרחב הציבורי. 

מבנה בעתיד הכולל    י לחיבור  ות כולל הכנ
המנחה(  בתיאור  למפורט                    )מעבר 
המגרש  תוך  אל  קרובה  משוחה              צינור 

של   1-2) בנסיגה  או  המגרש  בתוך      מטר 
בפקק    1-2 הצינור  קצה  סתימת  מטר(, 

  רזל זווית על ידי ב וסימון  אקום מותאם וו
מספר   כתובית  עם  פח  מרותך  עליו 
והכל   הצינור,  ועומק  פניאומטי  המגרש, 

   . על ידי ועל חשבון הקבלן )הזוכה במכרז(
כי המגרש    מודגש,  בשטח  הצנרת  אורך 

האורכים הפרטי   בחישוב  כלול  אינו 
הקבלן   לידי  ישולם  לא  ובהתאם  הכללי, 

 .בעבור הצנרת כאמור

האוריצוין,   שכים  כי  הצנרת  הסופיים  ל 
המזמין  י אישור  עם  את בכתב  יקבעו 

הקבלן   יגיש  אשר  המפורט,  התכנון 
פי   על  ייקבע  והתשלום  במכרז(  )הזוכה 

בפועל של    הביצוע  לאישורו  )כפוף 
 . המזמין את התכנון כאמור לעיל(

 ש"ח  21,290,925 ש"ח  3,345 6,365 מ"א 

עבור   .2 אך  במרחב  כנ"ל,  השלכה  עמדות 
כולליבוריהצ המ  ,  את  חברת  הצנרת 

במרחב   ההשלכה  לעמדת  המערכת 
תחום  הציבורי   בתוך  כנדרש  ולרבות 

הקבלן   חשבון  ועל  ידי  על  והכל  המגרש 
 . )הזוכה במכרז(

 

 ש"ח  2,550,000 ש"ח  170,000 15 יח' 
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מחיר )בש"ח   כמות יחידת מידה  תיאור הסעיף  מס"ד
 מע"מ(  פניול

סה"כ )בש"ח  
 מע"מ(  פניול

אך כנ"ל .3 מרכיביכעבור    ,  המערכת    לל 
הצנרת  ה מרכיבי  זה  ובכלל  פניאומטית 

המבנה    לשוט  חיבור  ועד  המגרש  מגבול 
ציבורי   במבנה  /    -ההשלכה  ספר  בית 

אחר  / גנים   / הצנרת  אשכול  כולל   ,
ההשלכה   לעמדת  המערכת  את  המחברת 
בתוך   כנדרש  ולרבות  הציבורי  במרחב 
חשבון   ועל  ידי  על  והכל  המגרש  תחום 

 . מכרז(לן )הזוכה בהקב

 

 ש"ח  2,250,000 ש"ח  150,000 15 מפלט וק

 ש"ח  26,090,925 מע"מ(   פניסה"כ עלות לכלל הסעיפים לפני הנחה )ל

 
 לתשומת לב הקבלן:

המוחלט             ה דעתו  שיקול  ולפי  בלבדי  באופן  מסורה  הסופיים  ומיקומיהם  המתקנים  כמות  לגבי  קביעה 
 רישה ו/או תביעה בקשר לכך. נה ו/או דתהא כל טעבמכרז( לא   בידי המזמין ולקבלן )הזוכה

כי   מודגש,  כן,  התעלות  כמו  ומילוי  הריפוד  ועבודות  והשוחות  התעלות  התוואי,  לחפירת  העפר  עבודות 
)"קבלן התשתיות"(, אולם,    על ידי הקבלן הראשי של עבודות הפיתוח   נהתבוצעביחס למקרקעי השכונה  

לעבודו  מלוא בקשר  ישוהתשלום  כאמור  ידית  על  חשבו  לם  דלעיל,          ועל  היחידה  במחירי  וכלול  ני 
 . ובהתאם הובהר ואני מסכים כי לא אקבל כל שיפוי ו/או פיצוי ו/או החזר תשלום כלשהוא בקשר לכך

 

   - 1הצעה כספית עבור פרק  

 

 לעיל:זה   1במסגרת פרק  יםם הנקובמילהלן שיעור הצעתי להנחה באחוזים על הסכו

 

 

 ____ ____ _ . ___    %  -במספרים 

 

 

______________________________________________________________ אחוזים    -במילים  

 האחוז  ריות יעש___ _________________________________________________________ -ו
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 ראשי ה  המבנשל ההקמה תכנון ומרכיבי  - 2פרק 

על כל מרכיביו  ,  מונוסון-מערב" ביהוד -שכונת "יהודכנית  ובתראשי  הנה  ה של המב יש למלא את עלות הקמ 
ת צנרת ראשית מגבול המגרש ועד לחיבור לציקלונים באופן  תכנון, רישוי, הקמ  ,המגרש ובכלל זהבתחום  

המבנה הראשי  של    כולל כל הנדרש לתפעול מושלם  שתוקם מלוא הצנרת המחברת בתחום המגרש עצמו,
,  המכרזהמצורפים למסמכי    יםמפרטה ועל פי  המבנה הראשי    ישה אלביש הגת כ הקמולרבות    ("התחנה)"

 . והכל על ידי ועל חשבון הקבלן )הזוכה במכרז(

 

  בש"ח   מחיר כמות יחידת מידה  הסעיפים כוללים חומרים הספקה ועבודה   –הערה   מס"ד
 מע"מ(  פני)ל

  10,000,000 1 קומפ'  פיתוח המגרש ומבנה ראשי  .1
   ש"ח

 
ש  :ערהה יימסר להמבנה  ל  המגרש  במכרז  הראשי  הזוכה  וזאת    כניתוכחלק מעבודות הפיתוח של הת ידי 

לגובה   עד  מילוי  עם  המגרש  את  יקבל  במכרז(  )הזוכה  שהקבלן  מ  50  -+/באופן               00  -ה מפלס  ס"מ 
 .)המפלס המתוכנן מינוס  מטר אחד(

 

 - 2הצעה כספית עבור פרק  

 

 לעיל:זה   2במסגרת פרק  יםם הנקובמיועל הסכחוזים בא  נחההצעתי להלהלן שיעור 

 

 

 ____ ____ _ . ___   %  -במספרים 

 

 

______________________________________________________________ אחוזים    -במילים  

 האחוז  עשיריות  ____________________________________________________________ -ו
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 למערכת  מבניםל יבור  מחירון ח - 3רק פ

המבנים   יזמי/קבלני  לבין  במכרז  הזוכה  בין  בהתקשרות  קובע  כמחיר  ישמש  זו  בטבלה  הניתן  המחיר 
הת  בתחום  הרישויכנית  והפרטיים  במסמכי  הרשות    ויעוגן   / המזמין  מאת  לתשלום  הקובע  במחיר  וכן 

יוקמו   הציבור אשר  ביחס למבני  לידי הזוכה  א למערכת מושלמת  הו  חירנה. המת השכו במסגרהמקומית 
 אשר תשמש את כלל צרכני הפסולת בכל מבנה כאמור.  

הפסולת  שינוע  של  מושלם  לתפעול  הנדרש  כל  את  יכסה  במחירון  המופיעים  המרכיבים  כלל              מחיר 
 . מכלל המבנים הנ"ל למבנה הראשי

 
 להלן שיעור הצעתי להנחה באחוזים על הסכומים הנקובים לעיל:  - 3הצעה 

 ____ ____ _ . % ___  -במספרים 

______________________________________________________________ אחוזים    -במילים  
 האחוז  ריות יעש ____________________ ________________________________________ -ו

 
 

 :הקבלןלתשומת לב  

ההשלכה דלתות  )כולל  המבנה  בפיר  הצינור  הקומתיים  הקמת  הפסולת             היזם. באחריות  יהיו  (  וחדרי 
 הקמת הצינור בחדר המגופים שמתחת לפני הקרקע יהיו ע"י הקבלן וכלולים בהצעה.  

שירותי תפעלעיל  דהמחיר   כנקוב  משך תקופלותחזוקה  ל  ויכלול  )  28בסעיף  ה  ב'להסכם  כלל   ,(מסמך  על 
   .)כהגדרת מונח זה בהסכם(פת" מסירה שוט "מרכיבי המערכת מיום התקנתה במבנה וקבלת אישור  

שימושים בעירוב  במבנים  כי  המרכז שטחי    יחוברו  ,יובהר  האשפה  לפיר  הציבור  מבני  ו/או                       י המסחר 
המבנה   של    ללאבאותו  הלובי  לשטחי  גישה  ללא  יבוצע  החיבור  נוספת.             .במבנה  המגוריםשטחי  עלות 

יבקש   הבנייה  ויזם  הציבור    ת(נפרד )ו  פתנוסחיבור  יחידת  ככל  למבני  ו/או  המסחר  לכך    -לשטחי  העלות 
   דיור מוגן.במסגרתו יוקם ש רמגהם של ורים נוספיב . כנ"ל לעניין חי)לפני מע"מ( ש"ח 150,000סך של תהיה 

 תיאור מנחה ההערה כללית:  מס"ד 

לת יאפשר  כהמחירון  מבנהמחר  י בתחומ  ל 
של תוכה מושלם  תפעול  ישקף  המחיר  ניות. 

המערכת הפניאומטית במבנה מול המבנה הראשי  
ובכלל זה התקנת מגופים / צנרת / מערכות, תכנון 
הראשי  המבנה  מול  הפעלה  ובדיקות    ורישוי 

מטר בתוך    2)ובכלל זה, הנחת הצנרת למרחק של  
את  ובנוסף  המגרש((,  )מגבול  הפרטי             המגרש 

האלמכ הנטיל  לתכנון ם  ביחס  במגרשים  נדרשים 
והכל    רישוי,  השגת  לצורך  ולרבות  הפסולת  חדר 

הקבלן              של  חשבונו  ועל  ובאחריות  ידי  על 
)הזוכה במכרז(. למען הסר ספק וכחלק מאחריותו 
את   יאשר  הקבלן  במכרז(,  )הזוכה  הקבלן  של 

   .כניות היזם בכתבות

ת  חידלות ליע ותמכ יחידה לחישוב 
בש"ח   בחישו

 מע"מ(  פני)ל

בש"ח  עלות 
 מע"מ(  פני)ל

 ש"ח  32,904,000 ש"ח  8,000 4,113 יח"ד  תכנון/רישוי/רכישה/התקנה והפעלה  .1

תעסוקה   .2  / מסחרי  מוגן    /מרכז                           -דיור 
 הם על כלל מרכיבי 

 ש"ח  4,500,000 ש"ח  150,000 30 ת חיבור יחיד

 ש"ח  37,404,000 מע"מ(  נילפ)עיפים  כלל הסלות לסה"כ ע



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

89 

   ן(מזמיידי הוהמערכות להראשי מסירת המבנה מועד מ)קה  וחזת תפעול ועלות  - 4פרק 

   ,שבר לכל המבנים והתשתית  /  ובכלל זה מתן אחריות ותחזוקה מונעת)הפניאומטית(  הפעלת המערכת  
   .התוכניתעל כל מרכיביה בשטח 

 . בעמוד הבאזה  ביחס לפרק פר הערות מסו  לתשומת לב המציעים צוינ

 אשי   ה רמבנ כמות    יחידה תיאור  מס"ד

 לא למילוי  -------- 'קומ  מסירת תיק מתקן מושלם לתפעול המבנה   1

לתפעול    תהדרכ 2 העירייה  גורמי  והכשרת 
 . ןהמערכת, עד לשביעות רצון המזמי

 לא למילוי  ------- 'קומ 

הרצה   3 ו   -תקופת  של  וחזתתפעול  מלאים  קה 
בכלל המבנים והשטחים    (הפניאומטית)המערכת  

כולל  בהצי              800עד    -  שיראהמבנה  ה ורים 
למערכת דיור  יחידות  של  קיבלו    חיבורים  אשר 

 . , וזאת למשך תקופה של חודשיים"4"טופס 

המקצועות   בכל  הנדרשות  העבודות  כל  כולל 
ת ביצוע,  י)תכנון,  היתרים,  אישורים,  אומים, 

 (. צא באלהויהחזרת המצב לקדמותו, מסירות וכ 

     הינו       סכום אשר  1 חודש 
מסכום     0.4פי 

הצעת המציע ביחס  
        לעיל 4לסעיף  

 )קרי, לאחר ההנחה( 

המערכת   4 של  מלאים  ותחזוקה  תפעול 
והשטחים   המבנים  בכלל  )הפניאומטית( 

וזאת מהחיבור      -הציבורים כולל המבנה הראשי  
   למערכת     יחידות דיור  חיבורי  2,000עד  ו  801  -ה

 ."4אשר קיבלו "טופס 

העבווכ כל  הנדרשלל  המקצועות  ות  דות  בכל 
ביצוע,   היתרים,  אישורים,  תיאומים,  )תכנון, 

 החזרת המצב לקדמותו, מסירות וכיוצא באלה(. 

ש"ח                83,333 1 חודש 
מע"מ( בניכוי  לפני  )

 המציע  הנחת  

המערכת   5 של  מלאים  ותחזוקה  תפעול 
והשטחים   המבנים  בכלל  )הפניאומטית( 

ת מהחיבור  זאו    -  ראשיל המבנה הולכ  הציבורים
דיור   חיבורי  3,000עד  ו  2,001  -ה    יחידות 

 ."4אשר קיבלו "טופס   למערכת

המקצועות   בכל  הנדרשות  העבודות  כל  כולל 
ביצוע,   היתרים,  אישורים,  תיאומים,  )תכנון, 

 החזרת המצב לקדמותו, מסירות וכיוצא באלה(. 

סכום אשר הינו             1 חודש 
מסכום     1.2פי 
חס  המציע בי הצעת

       לעיל 4סעיף  ל
 )קרי, לאחר ההנחה( 

המערכת   6 של  מלאים  ותחזוקה  תפעול 
והשטחים   המבנים  בכלל  )הפניאומטית( 

וזאת מהחיבור      -י  הציבורים כולל המבנה הראש
דיורחיבורי  של    ואילך  3,001  -ה   יחידות 

 ."4אשר קיבלו "טופס   למערכת

הנדרש העבודות  כל  המקצועב  ותכולל  ות  כל 
תי)תכנון ביצוע,  ,  היתרים,  אישורים,  אומים, 

 החזרת המצב לקדמותו, מסירות וכיוצא באלה(. 

סכום אשר הינו             1 חודש  
מסכום     1.4פי 

הצעת המציע ביחס  
      לעיל 4לסעיף  

 )קרי, לאחר ההנחה( 

 לא למילוי  סה"כ עלות לכלל הסעיפים   -
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  :לתשומת לב הקבלן

תשלום הארנונה, אשר יבוצע על ידי הקבלן בהתאם למנגנון  כולל את    אינובטבלה בעמוד הקודם  האמור  
  הקבוע במסגרת ההסכם.

האמור בפרק זה הינו אך ורק לצורך קביעת הזוכה במכרז, ואילו התשלום בפועל יהא בהתאם להוראות  
 ההסכם.ת במסגרת  טוורהמפ

 תהא מבוססת על הנוסחה שלהלן: ת הצעת המחיר ביחס לפרק זה יעקב

 ש"ח  X 12,000,000(   1 - "תים בקשר לשירולהנחה באחוזים הצעת המציע ") 

" כאמור בנוסחה משמע הצעת המציע  בקשר לשירותיםלהנחה באחוזים  הצעת המציע  מובהר, כי המונח " 
 הלן.  )עמוד זה( ללהנחה באחוזים במסגרת פרק זה 

 

 

 - 4עה כספית עבור פרק  צה

 

 :לעיל זה   4במסגרת פרק  יםם הנקובמילהלן שיעור הצעתי להנחה באחוזים על הסכו

 

 

 ____ ____ _ . ___ %  -במספרים 

 

 

______________________________________________________________ אחוזים    -במילים  

 האחוזעשיריות ________ _________________________________ ____________________ -ו
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   (ראשי ולמרחב הציבורי הלמבנה )מחירון פריטים עלות  - 5פרק 

 .  בהסכםקה כמוגדר וחז תאחריות והתקופת הישמש לתקופה שמעבר לשלהלן המחירון מובהר, כי  

 

 מבנה ראשי 

     עלות ליחידה כמות יחידות מידה  תיאור מס"ד
 מע"מ( ני  פלבש"ח )

1 

בנפ של  מכולה  למערכת  מ  20ח  מותאמת  "ק 
ולדרישות             מקומית הרשות  ה וואקום 

 (. )היכולות להשתנות מעת לעת

 ש"ח  100,000 1 יחי'  1

2 
של   בנפח  למערכת    30מכולה  מותאמת  מ"ק 

המקומית            הרשות  ולדרישות  וואקום 
 )היכולות להשתנות מעת לעת(.

 ש"ח  150,000 1 יח'  2

 ש"ח  250,000 1 קומ'  להחלפת מכולות   טון 20מנוף גשר   3

 ש"ח  200,000 1 יחי'  1 מגוף מפלג לשני זרמי פסולת  4

 ש"ח   35,000 1 יחי'  1 מגופי הפרדה   5

6 
או   הצמדה  זרועות  עם  וואקום  מותאם  דחסן 

 שווה ערך  
 ש"ח  200,000 1 יחי'  1

7 
לא פנימי  מפריד  כולל    בק/וחלקיקים ציקלון 

   וחיבור למערכות שטיפה.
 ש"ח  150,000 1 יחי'  1

8 

מסנן תלת/ארבע שלבי הכולל יחידת סינון אבק  
פ  ומסנן  מקסימלית  פעיל           לדרגה  חם 

 ומשתיק קול  

 ש"ח  200,000 1 קומ' 

9 
וואקום   אביזריו              110מפוח  על  ע"א  ק"ו 

 ובקר תדר  
 ש"ח  150,000 1 יחי'  1

 ש"ח  100,000 1 מ' קו מל    חש לוח 10

 ש"ח   30,000 1 קומ'  רי מהירות וטורי    קב 11

 ח ש" 85,000 1 קומ'  מדחס אוויר כולל מערכות ייבוש  12

 ש"ח  150,000 1 קומ'  לוח בקרה למתקן   13

 ש"ח   75,000 1 קומ'  החלפה   -תוכנת בקרה למערכת  14

 ש"ח   10,000 1 קומ'  עדכון גרסה   -תוכנת בקרה למערכת  15

 ש"ח   10,000 1 קומ'  חזרה לכשירות    ה  -הגנות קטודיות  16

17 
מכונות   חדרי  וחיווט  התקנה             -עבודות 

 כשירות   החזרה ל
 ש"ח    5,000 1 קומ' 

18 
למשאיות   והתשתית    -משקל  מרכיביו  כל  על 

 הנדרשת לשקילת משאיות הפסולת.  
 ש"ח   75,000 1 קומ' 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

92 

 

 מרחב ציבורי 

ל כמות ידות מידה חי תיאור "דסמ      יחידה עלות 
 מע"מ( לפני  בש"ח )

19 

פנימי   בקוטר  "  500צנרת  מינ'  ועובי      5/16מ"מ 
ט  8) ציפוי  כולל  מ"מ(  ערך  שווה  או  מובילי  ריו 

 . אוויר דחוס ומערכות שליטה ובקרה

 ש"ח   2,300 1 מ"א 

20 
בקרה   תא  ברזל,    -הוספת  מיצקת  מכסה  כולל 
 ת. רשות המקומיעם כיתוב וסמל ה

 ש"ח   6,000 1 קומ' 

21 
למפרט                        בהתאם  מכסה  החלפת 

 לשוחה קיימת   -הרשות המקומית באותה עת 
 ש"ח    1,000 1 קומ' 

22 
מ"מ קוטר פנים  עובי מינימום    500חיבור קשת  

 וכל עובי נדרש מעבר לעובי זה.   5/16"
 ש"ח   5,000 1 קומ' 

23 
"   Yחיבור   מעבר      עובוכל    5/16עובי  נדרש  י 

 זה  דל לגו
 ש"ח    7,000 1 קומ' 

 ש"ח  35,000 1 יחי'  1 מ"מ.  500מגוף הפרדה על צנרת ראשית בקוטר  24

25 
הציבורי   במרחב  חיצוניות  השלכה      -עמדת 

מאושר  ובעיצוב  ותאים  מערכות  מגוף            כולל 
 י המזמינה.  ל יד ע

 1 יחי'  1

 ש"ח   90,000

 

 ציבורי/אחרדים/דיור מוגן/ורים/משרמבני מג –י מגרש פרט

ליחידה  כמות יחידות מידה  תיאור מס"ד      עלות 
 מע"מ( לפני  בש"ח )

25 

כו אצירה  לצינור  מגוף  לחיבור  הנדרש  כל  לל 
היוצא לשטח הציבורי וחיבור לשוט האשפה של  
זה   ובכלל  הפסולת  לפינוי  והפעלתו  המבנה 

 . ומהמערכות הידראוליות וכד

 1 י' יח  1

 ש"ח  35,000

26 
או  הכנסת  המגוף  כל  כולל  אביזרים  ויר 

ותפקוד   /אקוסטיקה  חשמל  לנושא  הנדרשים 
   .מושלם של המערכת

 1 יחי'  1
 ש"ח  25,000

 ש"ח    2,500 1 יחי'  1 דלת זריקה לפיר קומתי   27

 ש"ח    2,000 1 יחי'  1 מערכת הפיקוד לפתיחת המגוף   28

29 
פנימי   בקוטר  מינ'  מ"מ    500צנרת      5/16"ועובי 

ציפוי    8) עמ"מ(  שווה  או  מובילי  טריו  כולל  רך 
 אוויר דחוס ומערכות שליטה ובקרה. 

 1 מ"א 
 ש"ח    2,300

 

 . זה 5ליתן הנחה ביחס לפרק  אין, כי ודגש מובהר ומ
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 )הצעת המחיר( עלויות הסיכום  - 6 פרק
 - להזמנה לקבלת הצעות  79.4יף חיבור הסכומים שלהלן וכאמור בסעתחושב לפי הצעת המחיר של המציע 

 

 מציע הת לאחר הנחבש"ח )לפני מע"מ( עלות  שם  פרק

  תשתיות של הביצוע  נון, הקמה ותכ מרכיבי   1 פרק 
 הפניאומטיות  

 ___ ___ . ___ ___ ___, ___ ___ ___ , ___ ש"ח 

________________________________________________  

_____ שקלים חדשים  ________________________________

 _________________________________________ אגורות  -ו

 ש"ח ___ ___ . ___ ___ ___, ___ ___ ___ , ___  הראשי  והקמה של המבנה   תכנוןמרכיבי  2פרק 

  ________________________________________________

_________ שקלים חדשים  ___________ _________________

 ______________________ אגורות ___________________ -ו

 __ ___ ___, ___ ___ ___ , ___ ש"ח ___ ___ . _ חיבור מבנים למערכת  3פרק 

  ________________________________________________

_____________________________________ שקלים חדשים  

 __________ אגורות ______________________ _________  -ו

 ___ ___ . ___ ___ ___, ___ ___ ___ , ___ ש"ח  עלות תפעול ותחזוקה  4פרק 

  ________________________________________________

_____________________________________ שקלים חדשים  

 גורות _________ א ________________________________ -ו

לפרקי עלות  ההצעה  קלש  4  -ו  3,  2,  1ם  סה"כ  לול 
  הזוכה

 ___ ___ . ___ ___ ___, ___ ___ ___ , ___ ___ ש"ח

_____  ___________________________________________

_____________________________________ שקלים חדשים  

 ____ אגורות_____________________________________ -ו
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 ניקוד האיכות  טבלת - 14טופס מספר  
 

 

 .   נקודות 70מודגש, כי סך הכל הניקוד המינימאלי לעמידה בדרישות הגשת ההצעה למכרז הוא  .1

 

 .מענה לשלב התכנון .2

 

 חובת מענה  ניקוד דרישה  סעיף 

פירוט  2.1 תוך  הצפויה,  האשפה  נפח  של  חישובים  יציג  המציע 

 טובה ואריזות. רים, אשפה רלשני  זרמים  עיק

אתהחישוב   תוך   יציג  השנים  לאורך  הצפויים  ההיקפים 

עד   תהתייחסו החיים  ברמת  ולגידול  הפרויקט  להתקדמות 

 . 20%גמר אכלוס מלא של השכונה בתוספת רזרבה של ל

  המשרד להגנת הסביבה   -נתונים  /החישוב יתבסס על מקורות

 . פסולת ארצי נתוני הרשות המקומית ו/או או סקר ו/או 

בטבלא יוצגו  והנתונים  משקל  יסכמו  אשר  לכל ות              נפח 

 סוג פסולת. 

 נקודות   3

 אין חישוב  - 0

 יבש ורטוב  -מים זר 2חישוב ל  - 1

 זרמים בניכוי מחזור  2חישוב ל  - 1

   20%חישוב עם תוספת  - 1

 לא

יפרט   2.2 בטבלה  המציע  מספריים  )במטר(, בנתונים       אורכים 

הצ אורך  כ  נרת,את  משתנה  צנרת  ככל  עובי  מתבקש 

התכנון    הראשילמבנה  ם  שמתקרבי לרמת  ובהתאם 

בקרה, כמות    , כמות תאי תכנון ראשוני    -המתבקשת בהגשה  

   .כניסות למגרשים, כמות  עמדות השלכה במרחב הציבורי

 כנית.  והטבלה תהיה לכל ת

 כן  נקודות   3

ת 2.3 במויוצגו  צנרת  לתוואי  הציבוריכניות   1:500בקנ"מ    רחב 

למסמכי  לתוכנית  ובהתייחס   המצורפת  תשתיות  תיאום 

,  כולל תוואי כניסה  למבנה הראשי )יוצג בצבע שונה(   המכרז

ל הכניסות  הציבורי,    ,מגרשיםכל  במרחב  השלכה  עמדות 

 . שוחות טיפול ובקרה, סימון מגופים בצנרת הראשית

ת המזמין  מאת  לקבל  יבקש  אשר  מציע  ום  תיא  כניתוכל 

בפורמט  תשתי רשDWGות  יהיה  לפנות  ,  רטני  פבאופן  אי 

 . והאמור יועבר לידיו -ובכתב אל המזמין 

 נקודות  8

 כניתואין ת - 0

  מסחר  /  חיבור לכל מגרש ללא ציבורי  יש  -  2

 שצ"פ  /

 יש חיבור לכל מגרש מסחר וציבורי.  -2

במרחב   -  2 השלכה  עמדת  לכל  חיבור  יש 

 הציבורי  

 ת טיפול  סימון שוחו - 1

למבנים      -  1 חיבור  במגרשים סימון 

 הפרטיים.  

 לא

עקרוניתהצגת   2.4 בת  סכימה  הצנרת  שיפוע  ביחס ושל  כנית 

 יש להתחשב בתאום עם  תשתיות נוספות.  לגובה פני הקרקע,

 נקודות   2

 כניתואין ת - 0

 הצגת סכימה ללא קשר לתיאום תשתיות   - 1

 הצגת סכימה עם תיאום תשתיות  - 1

 לא
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 חובת מענה  ניקוד דרישה  סעיף 

התות 2.5 בשטח  המבנה   של  עקרונית  העמדה  כנית  וכנית 

מסמכי   במסגרת  המוצג  הראשוני  לתכנון  גם  בהתייחס 

המכרז לרבות הצנרת )יוצג שיפוע ותוואי עליית הצנרת מתת  

לציקלונים(, לכניסה  ועד  כניסה  ות  הקרקע  תנועה  כנית 

 . 1:100ה ויציאה מהמתחם  הנ"ל יוגש בקנה מיד

 נקודות   3

  כניתואין ת - 0

   1:100כנית העמדה בקנ"מ ומוצגת ת - 3

 לא

 נקודות   5 פרוגראמת שטחים במבנה הראשי   2.6

 אין חישוב   - 0

שטחים  -  3 נתוני  וכתיבת   תיאור 

פניאומטיות    -פונקציונאלית   מערכות 

 ומערכות טכניות  

לחדרי   -  2 שטחים  נתוני  וכתיבת  תיאור 

     מ"ד.בות מ, ישיבקרה

 לא

חישוב    2.7 עהצגת  תואם  תקן  ניקוד  פי     לרמת   9פרק    5281ל 

 1כוכב 

 נקודות   1

 יש חישוב   - 1

 לא

 נקודות   1 ון המוצע בדרישות פיקוד העורףעמידת התכנ 2.8

 הצגת הדרישות  - 1

 לא

בביצוע    2.9 ידי המציע  על  גמר המתוכננים  חומרי  הצגת רשימת 

ה חפני  -  ראשיהמבנה  ופיתום  במפורט   -ח  וץ  בהתחשב 

 ט הטכני  במפר

 נקודות   3

 דוגמאות   3  - חומרי גמר פנים - 1

 דוגמאות  3  - חומרי גמר חוץ - 1

 דוגמאות  3 -רי גמר פיתוח חומ - 1

 לא

ל 2.10 קונספטואלי  תכנון  השלכת   2  -הצגת  עמדות  של  דגמים 

 אשפה במרחב הציבורי כולל הדמיות .

 נקודות   3

 

 כן 

טכנ 2.11 עקרוני  פירוט  הפי  המערכות  שיששל  ולבו  ניאומטיות 

 במבנה הראשי.

 כן  נקודות   3

ב 2.12 מערכת  של  לתכנון  עקרוני  זמנים  לוח  הציבורי יוצג  מרחב 

ראשי   המופיעים  בוהמבנה  השונים  התכנון  שלבי  חתך  

 במפרט הטכני ובהתייחס ללוח הזמנים שהוגדר במכרז. 

 נקודות  4

זמנים  -  2 לוח  ובי  הצגת  מערך לתכנון  צוע 

 הציבורי.  חב הפניאומטי במר

מערך   -  2 וביצוע  לתכנון  זמנים  לוח  הצגת 

 הפניאומטי מבנה ראשי.  

 לא

פרטים עקרוניים למערכת האשפה הפניאומטית  בחדרי   יוצגו 2.13

 אשפה, מגופים, מערך ההשלכה הקומתי במבני המגורים. 

 כן  נקודות   2

מערכת 2.14 מילולית  והב  תתואר  ומועדי  השליטה  אופן  על  קרה 

   .רשיםנוע מהמגהשי

 נקודות   4

 תיאור של המערכת הממוחשבת  - 1

הממוחשבים  -  3 הבקרה  אמצעי  של   תיאור 

 לתפעול שוטף   

 לא
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 חובת מענה  ניקוד דרישה  סעיף 

 נקודות  1    .תצורף רשימת צוות הליבה כפי שפורט במפרט הטכני 2.15

 ת חיים העברת רשימה כולל קורו - 1

 לא

 נקודות   4    .איכותיתואר מערך בקרת  2.16

 תיאור מערך הבקרה איכות  - 4

 

 לא

 נקודות  50 סה"כ לשלב התכנון  2.17

 
כאישור לתכנון עקרוני המוצע    על ידי המזמין,אחר    /  כניותות  /  אין לראות בקבלת המסמכיםגש, כי  מוד

 המציע.  על ידי 
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 . הביצועשלב במענה  .3

 

 חובת מענה  ניקוד דרישה  סעיף 

אתר התארגנות   כנית סכימתית שלותתוצג    -  אתר התארגנות 3.1

ובצמידקבלן  ה הראשי  המבנה  של  המגרש  אליו בשטח  ות 

  .מצורפותהלתוכניות  בהתאםשתשרת את הפעילות וזאת 

האתר, גבולות  סימון  תכלול  וכניסה,    התוכנית  יציאה  דרכי 

ה משרדי  נדרקבלןסימון  שטח  וש,  במ"ר                אחסון    טחש 

 .  תשתיות / רתצנ

 נקודות  4

 תיחום אתר ההתארגנות  - 1

 סימון משרדים - 1

   הגדרת שטח נדרש במ"ר - 1

 מיקום אחסון צנרת  - 1

 לא

של  יצורף   3.2 מילולי  יבוא ההתארגנות  שלבי  תיאור  על  )הסבר 

מקומי(    וציוד  האספקה  צנרת    -ומשך  כאורך  ציוד  היקף 

 .להתחלת הביצועהנדרשים כמות שוחות ו

 נקודות  4

 תיאור מילולי  לשלבים  - 2

 ציון כמויות  - 2

 לא

הצנ 3.3 הנחת  שיטות  מילולית  כולל תתואר  הביצוע  במהלך  רת 

יהיה   בהם  הכלים  מקטע,  ביצוע  לאחר  נדרש  בדיקות  מערך 

  .שימוש לצורך הנחת הצנרת, פרט התארגנות

לביצוע   ממוצע  זמנים  הנחה    100לוח  מרכיבי מ"א  וחיבור 

 חץ ותקינות למקטע הנ"ל.ית עד לבדיקת לצנרת ראש

 נקודות  5

 תיאור שיטת הנחת הצנרת  - 2

 הבדיקות  תיאור מערך  - 1

 מ"א 100-לוח זמנים ל   - 2

 לא

פרט הצינור בתוואי כולל ריבודו ודיפונו מתחת ומעל לתוואי   3.4

 צינור ראשי. פרט שוחת בקרה. 
 כן  0

פרטי 3.5 נקודתיוצגו  של  למ  ם  הפרטי ההתחברות                 גרש 

 כניסה למגרש הפרטי סימון עילי(.   )איטום הצנרת /

 

 נקודות   3

 חיבור צנרת למגרש   פרט - 1

 פרט איטום צנרת  - 1

 פרט סימון עילי   - 1

 לא 

 נקודות  16 הביצוע סה"כ לשלב  3.6
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 . לשלב התפעולימענה  .4

 

 מענה חובת  ניקוד דרישה  סעיף 

)אישור תקינות   תהליך אישור הפעלה ראשוני תאהמציע יציג  4.1

ראשי(   לביצוע,  מבנה  הביצוע,    /  שיטהתנאים  אופן 

 מערכות, מחשוב.  , טריונים לתקינות ההפעלהקרי

 נקודות  4

 הצגת שיטת הבדיקה - 1

 תנאים לביצוע   - 2

 קריטריון לתקינות  - 1

 לא

פינו 4.2 הליך  עליתואר  המכולה  מרג  י  הפינוי,  משאית  ע גבי 

ממנה.כנ יציאתו  ועד  התחנה  לשטח  הרכב  טווח   יסת  יוגדר 

ע הדחסנית  להעמסת  העבודה  ט)  המשאית  ביגל  עבודה  ווח 

לחלקה  ועד  הנהג  תא  המשאית  מקצה  יהיה  במטרים 

 .(המרוחק של הדחסנית טרם העמסה

 נקודות  4

 תיאור מילולי הליך הפינוי   - 2

 כימתי  תיאור ס - 2

 לא

כמות אשפה לסוגיה המוערכת   ,ני פינוי  תיאור מילולי של זמ 4.3

פינוי  ליום,   קלנדרי  תדירויות  שבוע          הכולל  במבנה    -למשך 

  מ"ר   1,000ובמבנה משרדים של  קומות(     8)יחידות דיור    32

 למבנה הראשי. 

 נקודות  4

 יח"ד  32תיאור פינוי  - 3

 מבנה משרדים - 1

 לא

דאור  ית 4.4 הראשיחסנית  מפרט  במבנה  משקלים    מוצע  כולל 

 . ןהשינוע של המזמי רכבינפח גודל והתאמתה ל
 נקודות  4

 מפרט דחסנית  - 3

 ה לרכבי המזמינה התאמ - 1

 לא

רעש  4.5 מפגעי  למניעת  המתוכננים  האמצעים  כלל        יפורטו 

 במבנה הראשי ובמבנים במגרשים הפרטיים.  
 נקודות 2

   הרעשיםידוד אופן בתיאור  - 2

 

 לא

כיפור 4.6 למניעת ואחזקה    בתפעוללל האמצעים המתוכננים  טו 

   .מפגעי איכות אוויר במהלך התפעול השוטף
 ן כ 0

סכימה 4.7 שתפרט    /  תפורט  יומית  ברמה  עבודה             -הליך  

הפניאומטית,  המערכת  על   בקרה  יום,   פתיחת             פעילות 

היו הבדיקות  שיידרשמערך  יומיים, מיות  דיווחים               ו, 

 עיבוד ושמירת  נתונים.

 נקודות 4

 תיאור מילולי  - 1

 הצגת סכימה  - 1

 בדיקות /  סוגי דיווח - 2

 לא

לכות  תפורט 4.8 עקרונית  עובדי נית  הכשרת  לצורך  הכשרה 

שתכלול  ןהמזמי הפניאומטית,   -,  המערכת              הכרת 

 .ומהקה מונעת וכדובקרה ,אחז טיפול בתקלות, שליטה

 דות נקו 2

 כנית להכשרה  ות - 2

 

 לא

מסכנות  4.9 תקלות  למניעת  הנדרשים  הניטור  אמצעי  פירוט 

וכד)סיכחיים   אש  ובמרכיבי ומהוני  הראשי  במבנה   )          

   .המערכת הפניאומטית בשטחים ציבוריים/פרטיים

 נקודות  4

 הצגת אמצעי ניטור במבנה הראשי  - 2

אמצע  -  2 בהצגת  ניטור  /י  הציבורי   שטח 

 פרטי 

 לא
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 חובת מענה  ניקוד דרישה  סעיף 

ל 4.10 קרקעית:  הצגה  תת  בצנרת  בתקלה  לטיפול              דוגמא 

לתיקון,   זמנים  לוח  התקלה,  סוג  בתוכנית,                    מיקום 

 ובדיקת תקינות.  ןדיווח למזמי

 נקודות  4

 הצגת דוגמא  - 4

 לא

הנדרשת לתפעול    ם והשכלתו  כח האדהיקף    ע יפרט אתציהמ 4.11

 . לאורך כל תקופת התפעולהמערכת בכללותה 
 נקודות  2

 שכלתם פירוט בעלי התפקידים וה - 2

 לא

   נקודות 34 הביצוע סה"כ לשלב  4.12
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 תכולת מעטפת המציע - 51טופס מספר  
 
 

את כל    לול במסגרת מעטפת המציעעל המציע לכלנוחיות המציעים ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז,  
 ם להלן: המסמכים המפורטי

 

 מצורף / לא מצורף   מס' סעיף במכרז  פרטי המסמך

     

זהות המציע  טופס ה  1  מספר  טופס  -צהרה בדבר 
 כנדרש המציע  ידי על  וחתום מלא

  - 1טופס  ,27.1,  24.1 -

ועדכני  אישור   היותו  תקף  רשום  בדבר  המציע  של 
 " עוסק מורשה " -כ

- 24.1  ,27.1 -  

מ התאגיד,  ההתאגדות  תעודת  העתק  כשהיא  של 
בידי    תמאושר למקור"  או  -רךעוכ"נאמן  הדין 

 של התאגיד החשבון -ואהר

- 24.1  ,27.1 -  

המוסמכיםבדבר  אישור   בשם   האנשים  לחתום 
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי  

 המכרזהצעת המציע במסגרת  

- 24.1  ,27.1 -  

עדכנ רישום  התאגידיתמצית  מרשות              ם ית 
 המציע אודות )רשם החברות / רשם השותפויות( 

- 24.1  ,27.1 -  

מסמכים לגבי כל אחד מבין    -  JVככל שהמציע הינו  
 JV -"חברי הצוות" המרכיבים את ה

- 24.1  ,27.1 -  

הינו   שהמציע  לגבי    -  JVככל  בכתב  התחייבות 
 ה למטרה מיוחדת"הקמת "חבר 

- 24.1  ,27.1 , 
 )א( 1טופס 

-  

  עים במכרז תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף הקבו 
  ידי   על  וחתום  מלא  אכשהו  2  מספר  טופסגבי  ל  ע

 כנדרש  המציע

  - 2טופס  ,27.2,  24.2 -

ביחס    )א(3טופס מספר  פירוט ניסיון המציע על גבי  
הוכחת   לצורך  המציע  מציג  אותו  הקודם  לניסיון 

 נה לקבלת הצעות זמלה  24.2עיף תנאי סעמידתו ב 

- 24.2  ,27.2 ,               
 )א( 3טופס 

-  

, או  למכרז  )ב( 3טופס מספר  אישורי ביצוע בנוסח  
שמוכחת במסגרתם    ובלבד  , אחר או בעבריתבנוסח  

הע מבין  אחת  לכל  הקודמביחס                  ות, בודות 
מאות בתנאי  ן  עמידתו  הוכחת  לצורך  המציע  ציג 

 הצעות   להזמנה לקבלת 24.2עיף ס

- 24.2  ,27.2 ,            
 )ב( 3טופס 

-  

טכנו "גורם  עם  התקשר  והמציע  לוגי", היה 
בסעיף  כהגד זה  מונח  לקבלת    24.2רת  להזמנה 

בנוסח  האישורי    -הצעות   ,  )ב(3ס מספר  טופביצוע 
בסעיף   הצעות,   24.2כאמור  לקבלת             להזמנה 

של  עמידתו  את  מאשרים  כשהם                יצורפו 
הטכ במ"הגורם  תנאי  נולוגי"   24.2ף  עיסלוא 

 להזמנה לקבלת הצעות 

- 24.2  ,27.2,               ,
 )ב( 3טופס 

-  
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 מצורף / לא מצורף   מס' סעיף במכרז  פרטי המסמך

     

התקש והמציע  "גורם  היה  עם  טכנולוגי", ר 
מונח לקבלת    24.2בסעיף  זה    כהגדרת  להזמנה 

התחי  -הצעות   ידי כתב  על  החתום                 יבות 
והמציע   היה  הטכנולוגי",  בעצמו    אינו"הגורם 

התחייב   ובמסגרתו  טכנולוגי",                   "גורם 
הטכנו  לביצו"הגורם  הע  לוגי"  מערכת  תכנון 

מכרזהפניאומ נשוא  הליכי  זה  טית  וליווי  פיקוח   ,
לתהליך   בקשר  איכות  בקרת  ביצוע  הקמתה, 

ל וכן  הנ"ל  המערכת  ההקמה  תפעול  כל  יווי  למשך 
והכל תקופת   האמורה,  המערכת  של    ההפעלה 

בביצוע    בעצמו תזכה  המציע  והצעת  במקרה 
בנוסח   המכרז,  נשוא  מספר  הפרויקט    )ג( 3טופס 

 הצעות   לקבלת להזמנה 

- 24.2  ,27.2 ,           
 )ג( 3טופס 

-  

  היר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים במכרז תצ
 כנדרש  המציע ידי על  וחתום מלא 2 מספר טופס -

  - 2טופס , 27.3,  24.3 -

ביחס    )א(4טופס מספר  רוט ניסיון המציע על גבי  יפ
הוכחת   לצורך  המציע  מציג  אותו  הקודם  לניסיון 

 להזמנה לקבלת הצעות  24.3עיף תנאי סידתו ב עמ

- 324.  ,27.3           ,  
 )א( 4טופס 

-  

בנוסח   ביצוע  מספר  אישורי  למכרז,    )ב( 4טופס 
הקודמו העבודות  מבין  אחת  לכל  אותן  ביחס  ת, 

בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך  המציע                       מציג 
 להזמנה לקבלת הצעות  24.3.1עיף ס

- 24.3  ,27.3              ,
 )ב( 4טופס 

-  

בנוסח   ביצוע  מספר  אישורי  למכרז,    (ג)4טופס 
אותן   הקודמות,  העבודות  מבין  אחת  לכל  ביחס 
בתנאי  עמידתו  הוכחת  לצורך  המציע            מציג 

 לת הצעות להזמנה לקב  24.3.2עיף ס

- 24.3  ,27.3 ,          
 )ג( 4טופס 

-  

  עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים במכרז תצהיר  
גבי     ידי   על  וחתום  מלא  כשהוא  2  מספר  טופסעל 
 כנדרש  המציע

- 24.4  ,24.5  ,24.6  ,
 2טופס , 27.4

-  

הח רואה  חתומה  הודעת  כשהיא  המציע  של  שבון 
 5טופס מספר בנוסח 

- 24.4  ,24.5  ,24.6  ,
 5טופס , 27.4

-  

  - 27.5,  24.7 - אישור בר תוקף מרשם הקבלנים 

הקבוע   התנאי  קיום  את  המאמתים  תצהירים 
ו/או אישורים    להזמנה לקבלת הצעות   24.8בסעיף  

האמור,   התנאי  קיום  בדבר  אחרים  מתאימים 
פקיד שומה או  את  מועדכני  תקף  אישור  ובכלל זה  

   רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוקאת מ

- 24.8  ,27.6 -  

על  המציע  אצל  המוסמך  הגורם              חתימת 
במסגרת   הקבוע  מספר  התצהיר  להזמנה    6טופס 

 בלת הצעות לק

  - 6טופס , 27.6,  24.8 -
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 צורף מצורף / לא מ  רזיף במכמס' סע  סמךפרטי המ

     

  - 27.7,  24.9 - קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז

המציע במפגש    ו שלבדבר השתתפותמתאים  אישור  
 המציעים 

- 24.10 ,27.8 -  

        , 27.9,  24.11 - 7 מספר  טופס בנוסח ערבות בנקאית
 7טופס 

-  

נכללה    הולפי   8  מספר  טופס  בנוסח  הצהרה לא 
של   המבוקרים  הכספיים  לשנת  המציע  בדוחות 

י' וממועד  'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק ח  2019
ועד האחרון  ים ועד למ חות הכספי"חתימה על הדו ה

ההצעות   במצב    לאלהגשת  לרעה  מהותי  שינוי  חל 
של   העלאתהמציע  העסקי  לכדי  ספקות    עד 

 "כעסק חי" המציע  של   וממשיים לגבי המשך קיומ 

- 24.5  ,27.10 ,              
 8טופס 

-  

תחת צו כינוס ו/או  נו פועל  המציע איהצהרה ולפיה  
הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות  

לאישור  והכל  ,  כאמור לעיל  במסגרת צווים זמניים
 להזמנה לקבלת הצעות  24.5התנאי בסעיף 

- 24.5  ,27.10 ,          
 8טופס 

-  

טכנולוגי",  "גורם  עם  התקשר  והמציע  היה 
הצעות    24.2בסעיף  כהגדרתו   לקבלת    -להזמנה 

של  הקודם  המקצועי  ניסיונו                   פרטי 
זה ובכלל  המציע,  מטעם  הטכנולוגי"  ,  "הגורם 

להזמנה לקבלת    24.2בסעיף  מפורטים  המסמכים ה
שהצעות   על  ניתנו  הנ"ל  המסמכים  ם  כאשר 

 "הגורם הטכנולוגי" 

- 24.2  ,27.11 -  

"ג עם  התקשר  והמציע  טכנולוגהיה  י", ורם 
הצעות    24.2בסעיף  כהגדרתו   לקבלת   -להזמנה 

על   החתום  התחייבות                              ידי כתב 
הטכנולוגי" מותנה  "הגורם  שיהיה  יכול  אשר   ,

בזכיית הצעת המציע בביצוע הפרויקט נשוא מכרז  
המדו  אם  בין  וזאת  "זה,  בהעסקת  הגורם  בר 

המציע  י המציע כקבלן משנה של  הטכנולוגי" על יד 
)כהגדרת    JVובין אם המדובר במערכת יחסים של  

 (. להזמנה לקבלת הצעות 24.2בסעיף מונח זה 

- 24.2  ,27.11 -  

והמצי עהיה  התקשר  טכנולוגי", ע  "גורם  ם 
הצעות    24.2בסעיף  כהגדרתו   לקבלת  להזמנה 

בישראלשהינו   הרשום  תאגיד                    -  הינו 
 . העתק תעודת ההתאגדות של "הגורם הטכנולוגי"

- 24.2  ,27.11 -  

טכנולוגי",  "גורם  עם  התקשר  והמציע  היה 
הצעות    24.2בסעיף  כהגדרתו   לקבלת  להזמנה 

בישראלשהינו   הרשום  תאגיד                  -  הינו 
 טכנולוגי". של "הגורם ההעתק מסמכי ההתאגדות 

- 24.2  ,27.11 -  
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 מצורף / לא מצורף   מס' סעיף במכרז  מךפרטי המס

     

טכנולוגי",  "גורם  עם  התקשר  והמציע  היה 
בסעיף   הצעות    24.2כהגדרתו  לקבלת  להזמנה 

בישראלנו  שהי הרשום  תאגיד  אישורים    -  הינו 
חוק  הנדרשים   להוראות  גופים  בהתאם  עסקאות 

 . 1976 -ל"ו ציבוריים, התש

- 24.2  ,27.11 -  

טכנו "גורם  עם  התקשר  והמציע  לוגי", היה 
להזמנה לקבלת הצעות אשר    24.2בסעיף  רתו  כהגד
בישראלאינו   הרשום  מסמכי  הע  -  תאגיד  תק 

בשפת   כשהם  הטכנולוגי"  "הגורם  של  ההתאגדות 
 המקור 

- 24.2  ,27.11 -  

עם   התקשר  והמציע  טכנולוגי", היה  "גורם 
קבלת הצעות אשר  להזמנה ל  24.2בסעיף  דרתו  כהג

ככל ששפת המקור    -  תאגיד הרשום בישראלאינו  
הטכנולוגי"   "הגורם  של  ההתאגדות  מסמכי  של 

האנגלית   השפה  המסמך    -הינה  תרגום  יצורף 
לשפה  ה אישורמקורי  יצורף  וכן  י  נוטריונ  העברית 

 המאמת תרגום כאמור 

- 24.2  ,27.11 -  

טכנולוגי",  "גורם  עם  התקשר  והמציע  היה 
הצעות אשר  נה לקבלת  זמלה  24.2בסעיף  כהגדרתו  

ככל ששפת המקור    -  שראלרשום בי תאגיד הו  אינ
הטכנולוגי"   "הגורם  של  ההתאגדות  מסמכי  של 

האנגלית   השפה  המסמך  י   -אינה  תרגום  צורף 
והן  המקורי   וכן  הן לשפה האנגלית  לשפה העברית 

 ם כאמור מייצורף אישור נוטריוני המאמת תרגו

- 24.2  ,27.11 -  

והמציע   על  היה  האם" מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
זה   הצעות    24.2בסעיף  מונח  לקבלת    -להזמנה 

 מלאים אודות "חברת האם"  םפרטי

- 24.2  ,27.12 -  

והמציע   על  היה  האם" מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
להזמנה לקבלת הצעות שהינו    24.2בסעיף  מונח זה  

בישראל הרשום  תאגיד  תעודת    -  הינו  העתק 
 ההתאגדות של "חברת האם".

- 24.2,  27.12 -  

והמציע   על  היה  האם" מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
להזמנה לקבלת הצעות שהינו    24.2עיף  בסמונח זה  

בישראל הרשום  תאגיד  מסמכי    -  הינו  העתק 
 האם".ההתאגדות של "חברת 

- 24.2  ,27.12 -  

והמציע   על  היה  האםחבר" מסתמך  כהגדרת ת   ,"  
להזמנה לקבלת הצעות שהינו    24.2בסעיף  מונח זה  

  הנדרשים רים  אישו  -  הינו תאגיד הרשום בישראל
האם  "חברת                       אות  להור  בהתאם"  לגבי 

 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  חוק 

 

- 24.2  ,27.12 -  
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 מצורף / לא מצורף   מס' סעיף במכרז  פרטי המסמך

     

והמצ עליע  היה  האם"   מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
להזמנה לקבלת הצעות  אשר   24.2בסעיף  זה  נח  מו

בישראלו  אינ הרשום  מסמכי    -  תאגיד  העתק 
 ההתאגדות של "חברת האם" כשהם בשפת המקור 

- 24.2  ,27.12 -  

על  והמציע  ה  הי האם" מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
להזמנה לקבלת הצעות  אשר   24.2בסעיף  מונח זה  

ככל ששפת המקור    -  תאגיד הרשום בישראלאינו  
הינה   האם"  "חברת  של  ההתאגדות  מסמכי  של 

האנגלית   המסמתרגו  יצורף  -השפה  המקורי  ם  ך 
הע ולשפה  יצוברית  המאמת  כן  נוטריוני  אישור  רף 

 תרגום כאמור 

- 24.2  ,27.12 -  

והמציע   על  היה  האם" מסתמך  כהגדרת חברת   ,"  
אשר   להזמנה לקבלת הצעות    24.2בסעיף  מונח זה  

ככל ששפת המקור    -  תאגיד הרשום בישראלאינו  
אינה   הם"  "חברת  של  ההתאגדות  מסמכי  של 

הא  המקורי    -נגלית  השפה  המסמך  תרגום       יצורף 
והן   האנגלית  לשפה  וכן הן  העברית                לשפה 

 . ם כאמורמייצורף אישור נוטריוני המאמת תרגו

- 24.2  ,27.12 -  

והמציע   על  היה  האם" מסתמך  כהגדחברת    רת ", 
זה   הצעות     24.2בסעיף  מונח  לקבלת    -להזמנה 

האם"   "חברת  בין  הקשר  אודות  מלאים  פרטים 
המ לבין לבין  או  הטכנולוגי"   ציע              "הגורם 

שיעור   בדבר  אישורים  ולרבות  המקרה(,  )לפי 
או  במציע  האם"  "חברת  של                   האחזקה 

 ב"גורם הטכנולוגי" )לפי המקרה(.

- 24.2  ,27.12 -  

  - 14טופס , 27.13 - ות רך קבלת ניקוד האיכלצו הנדרשיםמסמכים 

חוב )דהיינו,  נספחיו  כולל  המכרז,  מסמכי  רת  כל 
הנדרשים   במקומות  מלאים  כשהם  זו(,  מכרז 

 וחתומים על ידי המציע על גבי כל עמוד ועמוד 

- 28.1   -  

  והודעות   ההבהרה  לשאלות   מיןהמז  תשובות
יועלו  העדכון, אם  לאתר   אשר    וככל   האינטרנט, 

  לאישור   המציע  על ידי  חתומות   כשהן  כאלה,  שיהיו
התקב  כי המציע  לו אלו  ידי  ונלקחו ,  על    הובנו 

 ההצעה  הכנת  על ידי המציע בעת בחשבון

- 28.2 -  

  - 9טופס , 28.3 - 9טופס מספר  אישור הבנת תנאי המכרז על גבי

והיעדר   פסלות  תנאי  בדבר  והתחייבות  הצהרה 
 10ופס מספר טניגוד עניינים על גבי 

  -   10טופס , 28.4 -

לעירייה,   זיקה  היעדר    לנבחרי למזמין,  תצהיר 
ל היעדר  ובנוסף    םולעובדיה  העירייה    יועצי זיקה 
 11טופס מספר נוסח , והכל בהתאם ל מכרז זה

  - 11טופס , 28.5 -
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 מצורף / לא מצורף   מכרזמס' סעיף ב  פרטי המסמך

     

בנוסח   מספר  הצהרה  את  12טופס  המפרטת  כל  , 
האזרחיות ועומדות   התביעות                , התלויות 

במ ההצעה  הגשת  זהבמועד  שפט  מ-יבבת,  כרז 
כ ובחו"ל(  מטעם  המציע  נגד  )בארץ  המציע  ו/או 

כאלה   בוררויות    והינשהמציע  ו/או  וכן  להם,  צד 
ו ו/או נושאי המשרה במציע  בעלי   המציע ו/אושבהן  
ו/או  מנהליו/או   (,  במציע)בתוקף תפקידם    ועובדי ו 

כנתבעים ובין  כתובעים  בין  להן,  צד  וזאת  הם   ,
ס על  העולה  כספי  של  בהיקף             ש"ח   0500,00ך 

מ) א חמש  חדשיםאות  שקלים                    ובנוסף(,  לף 
 כל הליך כאמור שהינו מהותי לפעילות המציע 

  - 12טופס , 28.6 -

  - 31טופס , 28.7 - 51טופס מספר הצעת המחיר על גבי 

שמדוב המ ככל  בעסק  אישה,  צור  בשליטת  י 
המכרזים, 2סעיף  ב   תוכהגדר חובת  לחוק    ב 

רואה  1992-התשנ"ב   של  אישור  המציע  יצרף   ,
 םחשבון ותצהיר כנדרש ש

- 28.8 -  
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 ' מסמך ב
 

 הסכם 
 ________ ביום _____ לחודש ___________ שנת   יהודשנערך ונחתם ב

 סוןמונו-דת יהועיריי  ב י ן:

 6ם מרבד הקסמיוב מרח  

 מונוסון -יהוד  

  ( "העירייה" :)להלן  

 512301961, ח.פ. ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 10זאב וינהויז וב מרח  

 מונוסון -יהוד  

  ( "החברה הכלכלית" :)להלן  

 מצד אחד         ("המזמין: " ביחד ולחוד להלןהעירייה והחברה הכלכלית יכונו )  
 

 ____ _____________ ל ב י ן: 

 ____________, __________ ____________  ובמרח  

 מצד שני               ( "קבלןה " :)להלן  
 

בבעלות ובשליטה    ,עירוניתה  והחברה הכלכלית שהינה חברמונסון  -עיריית יהודו  הינ מזמין  וה הואיל 
 ; העירייהמלאה של  

לבצע    והמזמין הואילו ומימון,  ,  תכנון  ודותבעהחליט  תפעול  מערכת  הקמת,  פניאומטית  תחזוקת 
 ; "(העבודות" או "העבודה)להלן: " מונוסון-" ביהודמערב-יהודבשכונת " לאיסוף פסולת

, הכל  )ובכלל זה, התכנון(    העבודות   צועיבלהזמנה להגשת הצעות  העירייה    הולצורך כך הוציא  והואיל
במפרטים   בתנאים,  וכמפורט  הקבכפוף  במכרז  ובדרישות  המזמין   22/2022מס'  בועים    של 

 (; , בהתאמה"הפרויקט" -" והמכרז")להלן: 

הגיש   והואיל לביצועלעירייה  והקבלן  הניסיון,    הצעה  הידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר,  והוא  הפרויקט, 
 המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים והאמצעים הדרושים לביצועו;

יש  ,ההחליט והעירייה   והואיל המכרזים  יבת  במסגרת  הקבלן  את  לאשר    ,ייהירהע של  ועדת  הצעת 
 ; ולהתקשר עמו בהסכם זה

והקבן  מעוניי והמזמין   והואיל לקבלן,  בכפוף  למסור  הפרויקט,  ביצוע  את  עצמו,  על  לקבל  מעוניין  לן 
 לתנאי הסכם זה להלן;

 ;וזה זהרת הוראות חוהצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסג והואיל

 
 :והותנה בין הצדדים כדלקמן הוצהר  ,לפיכך הוסכם
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 מוקדמות –פרק א' 

 ונספחים מבוא .1

ו .1.1 המסמכים  להסכם,  אינם  חינספההמבוא  אם  ובין  מצורפים  אם  )בין  להלן  המפורטים  ם 
  (."ההסכם"מהווים חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:   מצורפים להסכם(

 מסמכי המכרז  - מסמך א' 

ומןהקבל צהרות  ה - - אישורים  תצהירים,  שהו,  כפי  נוספים,  גשו  סמכים 
 על ידי הקבלן בהצעתו במכרז 

 סמכים שהוגשו על ידי הקבלן עם הצעתו( )לרבות מ  מפרט טכני מיוחד  (1נספח ב') 

 תוכנית הבינוי   (2נספח ב') 

 ביטוחי הקבלן   (3נספח ב') 

 אישור ביטוחי הקבלן    ()א(3) ב'נספח 

 מתן פטור מאחריות  ה על הצהר  (ב()3) ב'נספח 

 נספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום   (ג()3) ב'נספח 

 כתב ערבות ביצוע   (4נספח ב') 

 כתב ערבות בדק   (5נספח ב') 

 רשימת חוקי עבודה   (6נספח ב') 

 הוראות רלוונטיות מתוך חוק הנוער   (7נספח ב') 

להתקשר עמם בקשר    ן אינו יכולרשימת "יועצים מנועים" )אשר הקבל  (8נספח ב') 
 כם(צוע העבודות נשוא ההסעם בי

 אבני דרך לתשלום   (9נספח ב') 

 נספח פיצויים מוסכמים   ( 10נספח ב') 

 כניות עקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבודה  ות  ( 11) 'נספח ב

 תקנים ישראלים   ( 12) 'נספח ב

ה  ( 13) 'נספח ב הועדה  של  בניה  לעבודות  הכללי  הפרקים  משרדית  -בין המפרט  )כל 
 חרונה והמאושרת(במהדורתם הא 

 ( ןעל ידי המזמי לאחר אישור   פומפרט משלים ותוכניות משלימות )יצור  ( 14) 'נספח ב

 ( על ידי המזמיןכניות הביצוע של הקבלן )תצורפנה לאחר אישורן ות  ( 15) 'נספח ב

 פרוטוקול מסירה   ( 61) 'נספח ב

 נוסח תעודת גמר   ( 71) 'נספח ב

 עות תבי היעדרהצהרה על   ( 81) 'נספח ב

 ת היעדר ניגוד ענייניםהצהר  ( 19) 'נספח ב

 כתב ערבות להפעלה   ( 02) 'נספח ב

 מחירון מקסימאלי לתקלות בבניינים הפרטיים  ( 12) 'נספח ב
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הבינמשרדית   .1.2 הועדה  של  הכללי  הטכני  המפרט  בין  התאמה  אי  קיימת  הפרקים  אם  )כל 
, ((1')במסמך  )  ני המיוחדלבין המפרט הטכ(  (11')במסמך  )שרת(  במהדורתם האחרונה והמאו
  .יכריע המפרט הטכני המיוחד

בין מסמכי ההסכם    של איבכל מקרה   .1.3 , תינתן  לעיל  1.1המפורטים בסעיף  אחרים  ההתאמה 
בין המסמכים בהתאם לאמור להלן  1.3בסעיף    העדיפות  , אלא אם נקבע במפורש אחרת  זה 

 .  בכתב בכל מקרה תכריע הוראת המהנדס האחרונה שתינתן. בהסכם זה

 .רכי ביצועועדיפות לצ .1.3.1

מעות בין ההוראה שבמסמכים  משאו דו  ו/או אי התאמה  ו/בכל מקרה של סתירה  
זה,  השונים   הסכם  עם  במכחייב  בקשר  תשרז,  הקבלן  לבלהסב  לכך   המזמין  ומת 

 כיצד לנהוג. מאת המזמין ל עבודה כלשהי ולקבל הוראות  ביצועה ש לפני 

המוקדם    -, ייחשב הסדר כדלקמן  לצרכי ביצועת  עדר ציון אחר של סדר עדיפויויבה
 עדיף על המאוחר. 

 ;)המאושרות על ידי המזמין( כניותוהת .1.3.1.1

 ;מיוחדהטכני המפרט ה .1.3.1.2

 ; כמויותהכתב  .1.3.1.3

 ; לילכ המפרט ה .1.3.1.4

 ;הסכםה .1.3.1.5

 ;"(המכרז עות )"מסמכי ההזמנה לקבלת הצ .1.3.1.6

 ; תקנים ישראלים .1.3.1.7

 .רכי תשלוםועדיפות לצ .1.3.2

העבודות פרטי  של  מובא  ,התיאורים  שהם  ההסכם  כפי  מסמכי  וביתר  במפרט  ים 
משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה 

יף  ואופן ביצועה בין סע  ותאור העבודיתאו אי התאמה בין  ו/יתה סתירה  יביניהם. ה
ובין   הכמויות  בתכתב  הכלולים  היחידה  והפרטים  מחיר  את  יראו  ובמפרט,  כניות 

ה כתב  בסעיף  העבוד המוצע  לתיאור  מתייחס  ביצוע  ותכמויות  שמובא ןואופן  כפי   ,
 בסעיף כתב הכמויות בכפיפות לאמור באופני המדידה. 

 ן: יהיה כדלקמ בכל מקרה סדר עדיפויות לצורכי תשלום

 ;וגדרים במסגרת ההסכםאבני הדרך לתשלום המ .1.3.2.1

 ; כמויותהכתב  .1.3.2.2

 ;)המאושרות על ידי המזמין( כניותוהת .1.3.2.3

 ;מיוחדההטכני  מפרט ה .1.3.2.4

 ; כלליהמפרט ה .1.3.2.5

 ;ההסכם .1.3.2.6

 מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות )"המכרז"(; .1.3.2.7

 ;תקנים ישראליים .1.3.2.8
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או אי התאמה  ו/בכל מקרה של סתירה  לעיל,    1.3.2  -ו  1.3.1על אף האמור בסעיפים   .1.3.3
דו  ו/ בין  משאו  השונים  מעות  שבמסמכים  תיחשב ההוראה  זה,  הסכם  עם  בקשר 

מהנדס ו/או  ה  מקצועית שלה  קביעבהתאם ל  ,לקבלןההוראה המחמירה יותר ביחס  
שלקבלן  וק ומבלי  ללא צורך במתן נימ בלן  קהתחייב את    מי מטעמו, אשר החלטתו

 תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר לכך. 

בסעיף  מבל מהאמור  לגרוע  תשובות,   1.3.3י  הודעות,  תוכן  כי  ומודגש  מובהר  זה, 
ושינויים )אם   להזמנה לקבלת הצעות    52  -ו  49,  48ר בסעיפים  יהיו(, כאמוהבהרות 

 . שאר מסמכי המכרז, יגברו על )"המכרז"(

 פרשנות והגדרות  .2

ואין לעשות בהן שימוש לצורך  ות, שם הנוחות והקלת ההתמצאסכם נועדו לכותרות סעיפי הה .2.1
 פרשות ההסכם או כל תכלית אחרת. 

מונחים הבאים המשמעות הרשומה בצדם, זולת אם עולה  לצורך הסכם זה תהיה למילים ול .2.2
  כוונה אחרת מהקשר הדברים:

או   "אתרה"
 " אתר העבודה"

מעל - או  מתחתם  דרכם,  בהם,  אשר                          יהם, המקרקעין 
, לרבות  , בהתאם ליתר הוראות הסכם זה ונספחיונה העבודותבוצעת

)כהגדר הראשי  המבנה  יוקם  בהם  להלן(  המקרקעין  זה  מונח    וכן ת 
)כהגדרת מונח זה להלן(   ו/או תותקן הצנרת  המקרקעין בהם תוקם 

אחרים    וכן לצורך  ר  שאמקרקעין  הקבלן  של  לרשותו  ביצוע  יעמדו 

נשואעה המשממקרקעי לרבות  ,  זה  הסכם  בודות  גישה  ן  כדרכי  שים 
 . של הקבלן בלעדית ורי העבודה אף אם לא נמסרו לרשות לאז

 נטי. וורצות הברית, לפי שערו היציג במועד הרל דולר א - " דולר"

חקיקת   - " דין" לרבות  ישראל,  מדינת  של  והמשנית  הראשית  החקיקה 
וח התברואה  חקיקת  והבנייה,  הבטיחוהתכנון  תקנים  קיקת  ת, 

של הטריבונלים השיפוטיים  בלים, פסקי דין וצווים  וסטנדרטים מקו
הו כל  וכן  ישראל,  מדינת  רשותשל  של  והנחיה  כפי    ראה  מוסמכת, 

 שיהיו בתוקף מעת לעת.

 מלחמה מוכרזת, פלישת אויב או אסון טבע.    - " כוח עליון"

ים,  גיוס למילואלמען הסר ספק, מובהר כי ימי גשם, רוחות חזקות,  
ומח והשבתות  נחשבשביתות  אינם  אדם  בכוח  עליו סור  ככוח  ן  ים 

הנובע אירועים  גם  וכך  זה  הסכם  הקשור  יםלצורך  עם    יםו/או 
או   האוטונומיה,  שטחי  ו/או  צה"ל  ידי  על  המוחזקים  השטחים 

 ה. אלכ  יםתוצאה של אירוע  םשהינ

המבנה  "
 "  הראשי

לפ - המרכזית  האיסוף  כתחנת  המשמש  המועברמבנה  מכל  סולת  ת 
המחוברים למערכת  בני הציבור וכל יתר המבנים  מום  המגורי  בנייני

ב הציבורי,  במרחב  הממוקמות  הפסולת  השלכת  מסגרתו  ומעמדות 
ועבר  ת, ממנו  נמצא מוקד התפעול והבקרה על המערכת הפניאומטית

 . 1041תמ"ל ואשר יוקם בשטח  ,הפסולת לאתר/י מעבר / הטמנה

ל  שלם ש צעים הנדרשים לתפעול מונו מלוא האמבמבנה הראשי יותק 
 המערכת הפניאומטית.
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חד  , לרבות כל אכל שטח אשר מיועד להתחבר למערכת הפניאומטית - " מגרש"
ואשר   המתוכננים  ציבור,  מבני  ובין  פרטיים  מבנים  בין  מהמבנים, 
הממוקמות   הפסולת  השלכת  עמדות  וכל  השכונה,  במסגרת  יוקמו 

 . במרחב הציבורי

למגוריםומתשמדד   - "  מדד" הבנייה  ידי  פכ,  ות  על  חודש  מידי  שמתפרסם  י 
לסטטיסטיקה המרכזית  ב  ,הלשכה  ידי  אם  או  על  פרסום             יחדל 

המדד   או  באופיו  זהה  מדד  אחר,  במדד  יוחלף  או  כאמור  גוף 
 . שיפורסם על ידי גוף אחר

 . החברה הכלכליתמנכ"ל מונה על ידי  יר  שאמהנדס  - "  מהנדס"

נהל  מ"
 "טהפרויק

ל - מזמן  שנתמנה,  המזמימי  ידי  על  אופן  זמן,  על  באתר  לפיקוח  ן, 
ל הימנה,  חלק  כל  או  זה,  בהסכם  כמפורט  העבודה,  מי  ביצוע  רבות 

שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה או כל חלק הימנו, בין מראש 
 ובין בדיעבד.  

מסירת המבנה  "
 " הראשי

לי - המזמין  מאת  יינתן  שבו  איהמועד  הקבלן  ולפיו  די  בכתב  שור 
לידי המזמין את  הקבלן מ הראשיסר  מועד  המבנה  ובלבד שבאותו   ,

 להלן.  26.6.1התנאים הקבועים בסעיף  מלואמתקיימים 

מסירה  "
 "שוטפת

ולפיו   - בכתב  אישור  הקבלן  לידי  המזמין  מאת  יינתן  שבו  המועד 
לכל  ע הפעלה תקי הקבלן ביצ ביחס  של המערכת  אחד מהמבנים,  נה 
מבנים מבני  בין  ובין  יוקמו  ציבור  פרטיים  ואשר  המתוכננים   ,

יינתן    מובהר,  במסגרת השכונה. כי אישור "מסירה שוטפת" כאמור 
ציבורי(  מבנה  ובין  פרטי  מבנה  בין  )כאמור,  מבנה  לכל                   ביחס 

 באופן נפרד. 

שבו   - " מסירה סופית" מאת  המועד  לידי  יינתן  אישור  המזמין  ולפיו  הקבלן  בכתב 
הקבלן מסר לידי המזמין את המערכת הפניאומטית, על כל רכיביה,  

לאח ציבור( וזאת  מבנה  או  פרטי  )מבנה  האחרון  המבנה  חיבור     ר 
למערכת   השכונה  במסגרת  יוקמו  ואשר  המתוכננים  המבנים  מבין 

פועלת הפניאומטית  שהמערכת  מלא,  ובאופן  ותקין,    באופן  שלם 
 פחיו. הוראות ההסכם, כולל נס בהתאמה לכל

מערך המגוף  "

 " במבנה

הנדרשים   - הפניאומטית  השינוע  מערכת  ותקין  מרכיבי  מלא  לתפעול 

רק,   לא  אך  כולל  המסוים,  במבנה  מהקומות  הפסולת  העברת  של 
פניאומטית,   צנרת  אקוסטית,  השתקה  עשן,  שחרור  מערך  מגוף, 

   נה הראשי.רומכנית ותקשורת עם המב מערכת אלקט  הידראוליקה,

ואשר   מתוכננים  אשר  המבנים  לכלל  תתייחס  זו  הגדרה  כי  מובהר, 
 ה הראשי. המבנ למעטיוקמו בשכונה 

" או  המערכת"
המערכת  "

 " הפניאומטית

כלל מרכיבי המערכת הפניאומטית נשוא הסכם זה, כולל אך לא רק,   -
בקרה, מרכיבי  הצנרת,  הראשי,  דיפו  המבנה  ריבוד  הנחה,  ו/או  ן 

בק לשנושוחות  בכדי  הנדרש  וכל  מהמבנים        רה,  הפסולת  את  ע 
ומבני פרטיים  ואשציבור  )מבנים  המתוכננים  במסגרת  (,  יוקמו  ר 

 השכונה אל המבנה הראשי. 
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בנ - " המפרט הכללי " לעבודות  הכללי  משרדית    ,יןיהמפרט  הבין  הועדה  בהוצאת 
  ים מופיעשהם  כפי  ים  כל הפרק  ,"צמע  /  טחוןיבהשתתפות משרד הב 

 והמאושרת.  ו האחרונהדורתבמה

מ - " מרחב ציבורי" חלק  או  כל  את  המשרתת  הצנרת  תשתית  עוברת  בו  בין  המרחב 
מגוננים,   בשטחים  הדרכים,  )בתחום  בשכונה  המתוכננים  המבנים 

 במתחמים ציבוריים, באזורי חנייה וכיוצא באלה(. 

 לחתום בשמה.המורשים  , באמצעותוןמונוס -יהודעיריית  - " העירייה"

צו התחלת  "
 "עבודה

הפרויקט - ביצוע  עם  בקשר  המזמין  ידי  על  יוצא  אשר  ואשר    צו 
להלן יוצא על ידי המזמין בנפרד ביחס    15.1ף  בהתאם להוראות סעי

ל  -ל ביחס  בנפרד  וכן  לתכנון"  עבודה  התחלת  התחלת  "צ  -"צו  ו 
 דה לביצוע". עבו

מערכת הצנרת הפניאומטית, ובכלל זה קטעים אשר עוברים בשטחי   - " הצנרת"
סוגים שונים, במרחב הציבורי,  מבנים פרטיים, בשטחי מבני ציבור מ

 בשטחי שב"צים ו/או שצ"פים וכיוצא באלה בתחומי השכונה. 

המשפטי - " הקבלן" הגוף  או  ביצוע  ,האדם  את  עצמו  על    , העבודה  המקבל 
הסכם   תאםבה כמוזה  לתנאי  ב,  הסכםגדר  נציגיו,  זה  גוף  לרבות   ,

משנ קבלני  ולרבות  עובדיו,  המוסמכים,  שליחיו  מורשיו,  ה  יורשיו, 
ועובדים של קבלני משנה  עבודות  או עבורו בביצוע הו/הפועלים בשמו  

בדרך חוקית ובהסכמה  במקומו של הקבלן  כאמור ו/או כל מי שיבוא  

 ן. המזמי בכתב של 

"  הראשי הקבלן "
קבלן  או "

 "  תהתשתיו

הקבלן/ים, אשר ייבחר/ו לבצע את עבודות התשתיות בשטח השכונה   -
אשר   התשתיות,  למכרז  ו/או  ובהתאם  העירייה  החברה  יפרסמו 

 . הכלכלית

רשות "
 "מוסמכת

ועדות  אך מבלי למעט  שלטונית, לרבות  -כל רשות שלטונית או מעין -
ניות,  , רשויות מקומיות ועירותכנון ובניהמקומיות וועדות מחוזיות ל 

 אגיד אחר הנוגעים לעניין. וכל רשות או ת

פרטית   - " שטח פרטי" בבעלות  הינו  אשר  מגרש  ציבורית         שטח  ו/או  עירונית  ו/או 
במבנים   או  זה,  בהסכם  המונח  כהגדרת  במבנה,  המגוף  למערך  ועד 

 )לפי המקרה(. 

"יהוד - " השכונה" בי -שכונת  עתידמונוסון-הוד מערב"  אשר  מוק  ה ,    תמלהיות 
 . 1041תמ"ל בשטחי 

במכרז  והת - " כניותות" ידי הקבלן במסגרת הגשת ההצעה  על  הוכנו  אשר  כניות 
או אשר יוכנו על ידי הקבלן לאחר חתימת הסכם זה, ואשר כוללות  /ו

זה,  להסכם  בקשר  אחר  נושא  וכל  הפניאומטית  המערכת  תכנון  את 
פרטי החישובים,  דוח   לרבות  באלה,הציוד,  וכיוצא  התכנון     ות 

כנית נוספת, אשר תתווסף מזמן לזמן, ואשר תאושרנה  וולרבות כל ת
 על ידי המזמין מראש ובכתב.  

 

 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

112 

הפניאומטית,   - "תכנון" המערכת  להקמת  ביחס  הביצוע  שלבי  כל  של  תכנון 
בשכונה,                   הציבורי  במרחב  הצנרת  תוואי  רק,  לא  אך      לרבות 

התח לכאופן  הצנרת   / המערכת  הפרטייםברות  במגרשים  מגרש  ,  ל 
מיקום שוחות הבקרה, אופן הקמת המערכות וחיבור כל המבנים אל  

אשי, תכנון ואופן הקמת המבנה הראשי, מדידות, ובנוסף  המבנה הר
הדיסציפלינו המערכת,    תכל  והפעלת  הקמת  למטרת  הנדרשות 

 ת. יות המוסמכו בהתאם להוראות הדין והנחיות כל הרשו

כתמורה לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת שתיווסף  הנקוב  הסכום   - " התמורה"
א כל פחת שיופחת  בהתאם להוראות ההסכם ולהוצי,  לסכום הנקוב

 . מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

תקופת התכנון "
 " וההקמה

זה,  - בהסכם  כהגדרתו  הביצוע,  תחילת  במועד  שתחילתה  התקופה 
מסי  וסיומה המבנרבביצוע  וביצוע  ה  ת  שוטפת  הראשי  מסירה 

 בהסכם זה, מאת הקבלן לידי המזמין.   ים, כהגדרת המונח אשונהר

תקופת התפעול "
 " קהוהתחזו

הראשי וביצוע מסירה  ה  ת המבנהתקופה המתחילה עם ביצוע מסיר -
ראשונה המונח שוטפת  כהגדרת  לידי    ים,  הקבלן  מאת  זה,  בהסכם 

דרתה  ת התפעול והתחזוקה, כהגד סיום תקופהמזמין, וסיומה במוע
מזמין, בהתאם לשיקול  , וזאת ככל שיוחלט על ידי הלהלן  29בסעיף  

 .   דעתו המוחלט, לממש את התפעול והתחזוקה על ידי הקבלן

א החסר  ל פיו, ימול עדר הוראה מפורשת בהסכם זה או עיבמקרה של ההצדדים מסכימים, כי   .2.3

  עבודות   ולבין קבלנים המבצעים עבור המזמין  על פי התנאים המקובלים בין    ,או יפורש הספק
 . המזמיןל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו בעניין זה כלפי  והקבלן מוותר על כדומות  

לה  " המוגדר במבוא להסכם זה מורכב מיותר מגורם אחד, ייחשבו גורמים אהקבלןמקום ש" .2.4
 חד ולחוד.  כחבים בי

"  הקבלןור, מסירת הודעה או הוראה לאחד מאלה המהווים את "מכלליות האממבלי לגרוע  
 כמחייבת או מזכה בהתאמה את האחרים.   או פעולה עם אחד מהם תראה

אותו,  .2.5 המהווים  המסמכים  כל  על  ההסכם,  של  ונקי  מעודכן  עותק  באתר  יחזיק    הקבלן 
 , בכל עת. ווכל מי מטעמ מזמין לשימוש ה 

 לןהקבוהתחייבויות הצהרות  .3

 ומאשר בזאת:   , מתחייבהקבלן מצהיר

ולמיטב ידיעתו גם לא    -ננקטה נגדו  לא  כי  וישראל,    כי הוא מאוגד ופועל כדין לפי דיני מדינת .3.1
נגדו   להינקט  עסקיו,    -עתידה  חיסול  פירוקו,  האפשרית  תוצאתה  או  שמטרתה  פעולה  כל 

 ה אחרת. פשיטת רגל שלו או תוצאה דומ

לרבות האמצעים העומדים  הנתונים לגבי הקבלן,  כל יתר  ידע וכל ההצהרות, המצגים, המכי   .3.2
וניסיונו בכתבלרשותו  במסמך  הכלולים  ו/או  ר  שאכלשהו,    ,  המכרז  שלב  במסגרת  נמסרו 

 . זההסכם זה הינם נכונים ומדויקים במועד חתימת  הסכם בטרם חתימה על 

איסור .3.3 כל  אין  מכוח    הי,כלש  מניעה  וא ו/הגבלה    ו/או  כי  הסכם, ו/דין  ההוראות  לרבות  או 

זה   בהסכם  המזמין  להתקשרותו  הקבלן  התחייבויותיו  כל  ולביצוע  עם  וכי  של  פיו  על 
דין  כל  התקשרותו בהסכם זה וביצוע   פיו אינם מהווים הפרה של כל  על  או  ו/התחייבויותיו 
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ו פוגעים בזכויותיו  עניינים ו/א ו/או מעמידים את הקבלן ו/או מי מטעמו בניגוד    הסכם כאמור
 .  כויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהואובמפורש בז צד שלישי כלשהוא, לרבותשל 

 אותו ואכיף כלפיו, וכי אושר על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים.  כי הסכם זה מחייב  .3.4

הר .3.5 ו/או  האישורים  כל  בעל  הוא  ההיתריםיכי  ו/או  פי    ,שיונות  על  דין ות  ראהוהנדרשים    כל 
הכלליתלניהו פעילותו  וביצוע  ל  בכלל,  זהכל  ,  הסכם  פי  על  לרבות    ,התחייבויותיו  בפרט, 

 כמפורט בהזמנה להציע הצעות.  

תשכ"ט  הוא  כי   .3.6 בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי    ים בסיווג  1969  -רשום 
 לו את ביצוע העבודות על פי הסכם זה.  יםהמאפשר

בעל   .3.7 הוא  הניסיויהמלוא  כי  המיומנות  דע,  האדם היכולותהכישורים,  המקצועית,  ן,  כוח   ,  

 מקצועית מעולה.   התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמהכל והאמצעים כנדרש לצורך ביצוע 

להתעדכן,                .3.8 מתחייב  ובנוסף  העבודות,  ביצוע  לאופן  בנוגע  הדין  מגבלות  בכל  בקיא  הוא  כי 
ו/או חידוש  כל  לגבי  העת,  בדין  כל  מ  תיקון  אליהם.  לגרהקשור  מהאמבלי  לעיל, וע               ור 

מטעמו  הקבלן   מי  ע   העבודותאת  לבצע    מתחייבו/או  קפדנית  שמירה  כללי  מלוא  ל  תוך 
הדרושים   זהירות  אמצעי  כל  לנקוט  בעבודה,  העבודותהבטיחות  מכל  לביצוע  להימנע  וכן   ,

  ה להנחות את כל העובדים וש, ובכלל זאו מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכ ו/מעשה  
ידי   על  עם  הקבלן  המועסקים  העבודותבקשר  בדבר  ביצוע  וברור,  מפורט  באופן  ביצוע  , 

 .מירה והקפדה עם כל כללי הבטיחות הנדרשיםתוך ש העבודות

כי עיין בקפידה יתרה ותוך היוועצות ביועצים מקצועיים מטעמו במלוא מסמכי המכרז ו/או   .3.9
צועיים,  או התפעוליים ו/או המק/לוא המסמכים ההנדסיים וובמפורש במ  הסכם זה, לרבות 

ב האמור  וכי  בהצעתו,  היחידות  ומחירי  הכמויות  כתבי  מלרבות  ו/או  מלוא  המכרז  סמכי 
לו ונהיר  ומובן  ידוע  נספחיו,  מלוא  כולל  זה,  תמורה ;  הסכם  כל  יקבל  לא  כי  לו  ידוע                 וכי 

מחיריהן   שאת  עבודות  מכתב  בגין  רשומות    עבודותו/או    והמחירים  הכמויותהשמיט  שאינן 
מקצועמסגרת  ב באופן  בהן  וכרוכות  בו  אחרות  בעבודות  כלולות  אך  הכמויות             , יכתב 

 להלן.  להסכם 23.1.2כמפורט בסעיף 

בנהו,  מו, דרכי הגישה אליו, משטחו, מיקו  כי ביקר באתר ובסביבותיו, בדק את טיבו, צורתו, .3.10
הת בו,  הקרקע  לביצועטיב  וציוד,   אמתו  חומרים  להחסנת  פנוי  הוא  כי  וידא                הפרויקט, 

ובנוסף לכך  קרקעיים הקיימים באתר,  -בדק ובחן את כל המבנים והמתקנים העיליים והתת 
ביחס אליהן ואת    לות הקיימותהעבודות והמגבשל  הייחודיים    םתנאיכל ה את  בחן בדקדקנות  

בנוסף  וות אליהן יידרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה,  צאכל ההו

הנתוני יתר  כל  והמשפטייםאת  הפיזיים  הפרויקט    ,ם  ביצוע  על  להשפיע  בהתאם  העשויים 
זהל הנדוןהסכם  בתחום  המוסמכות  הרשויות  כל  ודרישות  תנאי  לרבות  על ,  בהתבסס  וכי   ;  

אלה ה  בדיקות  ביצוע  כי  מעריך,  לפרויהוא  בהתאם  עמידה הוראות  קט  לרבות  זה,    הסכם 
הסכם זה היא תמורה הוגנת עבור ביצוע    בלוח הזמנים, הוא אפשרי ומעשי, וכי התמורה על פי

 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

והנתונים  כי   .3.11 שהמדידות  יודע  ידי  ר  שאהוא  על  היהמזמין  סופקו  לאתר                   נם בקשר 
 .  בקשר לאתרו לבצע את כל הבדיקות והמדידות הדרושים ד, וכי באחריותבגדר הערכה בלב

ו/א .3.12 מידע  כל  כי  לו  ידוע  מסמך  כי  ידי  ר  שאו  על  בפניו  מטעמו           ו/או  המזמין  הוצג  מי  כל 
  ללי, ראשוני הסכם זה, בין בכתב ובין בעל פה, הינו בבחינת מידע עזר כעל גבי  עובר לחתימה  

דייקנותו  ל כל התחייבות ו/או אחריות ביחס למהימנותו ו/או  ן  מזמיוחלקי בלבד, אשר אין ל
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כובנוסף  שלמותו,  לו/או   בו  התחייבויות  אין  ממלוא  לגרוע  כמפורט  די  ולהלן,  הקבלן      לעיל 
 ן ו/או מי מטעמו. ואין בו כדי להקים כל התחייבות ו/או אחריות של המזמי

 סכם זה:ר לחתימתו של ההוצג בפניו עובר שאמצג מכות על כל  כי ללא כל הסת .3.13

ובאמצעות מומחים   .3.13.1  הבדיקות מלוא  מטעמו, את  מקצועיים  ערך בעצמו, באחריותו 
 בהסכם זה. ן הנחוצות להתקשרותו עם המזמי

מטעמו את כל ההיבטים ו/או התנאים הפיזיים  מקצועיים  בדק באמצעות מומחים   .3.13.2
אחרים הו/או  ניים ו/או הסטטוטוריים  ו/או התכנו  ו/או המשפטיים ו/או ההנדסיים

 של הפרויקט ו/או מקרקעי השכונה ו/או המערכת ו/או כל היבט אחר.  

מקצ .3.13.3 ביועצים  הנדסיים, נועץ  יועצים  פיננסיים,  יועצים  לרבות  מטעמו,           ועיים 

פניאומטיות,  מערכות  ובהקמת  בתכנון  המתמחים  טכנולוגיים                   יועצים 
 יועצים משפטיים.בו  בהאיכות הסבי, ביועצי חותבטייועצי ב

שיקול   .3.13.4 כל  בקפידה  המזמיר  שאשקל  עם  התקשרותו  על  להשפיע  כדי  בו          ן      יש 
 בהסכם זה, לרבות ובמפורש שיקולי כדאיות כלכלית.  

ערך כאמור היו לשביעות רצונו  ר  שאחתם על הסכם זה לאחר שתוצאות הבדיקות   .3.13.5
 ין ובקשר עם כך.או דרישה ו/או תביעה בג כל טענה ו/  והוא לא יעלה

כי .3.14 ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  מרצון(  פירוק  )לרבות  פירוק  צו  בעניינו  ניתן  לא  נכסים  כי  נוס 
כל  בעניינו  מונה  לא  וכי  צו כאמור,  כל בקשה למתן  בעניינו  הוגשה  לא  כי  רגל,  פשיטת    ו/או 

 ו/או מפרק.  ו/או נאמן   בעל תפקיד ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד

מכיכי   .3.15 ומביןהוא  תנאי    ר  כל  את  הרגולטוריות,  העבודותהיטב  הדרישות  כל  לרבות   ,
ב וכי  והטכניות,  לתכנן  התכנוניות,  את  ו כוונתו  הראשי  להקים  המבנה  לרבות  המערכת, 

 .  המוסמכותת יורשוהדרישות הדין, לרבות לבהתאם והצנרת וכל הנלווה אליהם,  

מתחייב    כי .3.16 העבובלהוא  את  ומיטדות  צע  מקצועית  ובצורה  מעולה,  ברמה  להשתמש בית, 
ה, במסירות ובנאמנות  במיטב כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקיד 

 על נספחיו.    ההסכםולביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי לביצוע העבודות 

של    היאהקבלן  ההתקשרות עם    . מובהר, כיההסכם אינו הסכם לטובת צד ג'  כילקבלן    ידוע .3.17
או התחייבות כלשהי  ו/ בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי  המזמין  

הקבלן  על ידי  והעבודות יבוצעו  . כמו כן ככל  המזמיןאינו  ר  שאלבין כל גורם אחר  קבלן  ה בין  
מטעמו מי            שעשה/ביצע   הפעולותכל    בגיןהמזמין  כלפי    מחויב  יהאשהקבלן    הרי  ,באמצעות 

 . המזמיןאת כל הנהלים של   ידו על  למועסקיםמחויב לעדכן ולהבהיר הקבלן וכי  ,מטעמו מי

העיריות  לקבלן    ידוע  .3.18 ותקנות  חדש(  )נוסח  העיריות  פקודת  הוראות  יחולו  זה  הסכם  על  כי 
 .בשינוים המחויבים , הנוגעות לעניין1987-)מכרזים(, תשמ"ח

הוא    וכישך כל תקופת ההתקשרות,  כן במיעשה  ל את ספריו כדין וא מנהכי הו  מתחייבהקבלן   .3.19
לרבות    ,ורים בניהול עסקיומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל תשלומי החובה הקש

לתשלום   תנאי  כי  בזאת  מובהר  ידו.  על  המועסקים  לעובדים  הקשור  הוא  התמורהבכל   ,
 .ורועל פטור מניכוי מס במק ספרים כחוק אישור על ניהול למזמין ימציא   שהקבלן 

הקבלן,  כי   .3.20 ומהתחייבויות  מהצהרות  זה  ובכלל  זה  הסכם  הוראות  מיתר  לגרוע      הוא מבלי 
למ  ובטיחותיים,  מודע  תפעוליים  מאפיינים  לרבות  והעבודות,  האתר  של  הייחודיים  אפיינים 

יבצע את הפרויקט בצורה   וסבירוכי לאור האמור במהלך כל תקופת ההתקשרות,  ה,  זהירה 
 . או בחלקו באתר המזמין  םילות אותה מקייבאופן המשתלב עם הפע 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

115 

כי  הקבלן   .3.21 סעיף  ימתחייב  הוראות  את  שוויון    9קיים  מוגבלות,  לחוק  עם  לאנשים  זכויות 
"(  1998-התשנ"ח  זכויותלהלן:  שוויון  במהלך ו  ככל"(  חוק  עליו  ויחולו  ו/או  עליו              חלות 

במהלך    עובדים לפחות  100יק  והוא מעסיק ו/או יעס רה  במקבנוסף,    תקופת ההתקשרות, וכן
והשירותי הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  ההתקשרות,  החברתיים  תקופת  ם 

לפי סעיף   יישום חובותיו  והנחיות,    9לשם בחינת  ויפעל ליישום הוראות  לחוק שוויון זכויות 
 .ככל שיינתנו

טיחות  הוראות הב  יע ולקיים, בעצמו את כלבלעדית להטמנושא באחריות המלאה וההקבלן   .3.22
חתימת    הדין  פי  על  הקיימותוהגהות   למועד  נכון  לעת,  מעת  שיעודכנו,  זהכפי             וכן   הסכם 

ידי   על  בכתב,  ההתקשרות,  תקופת  כל  תקנות המזמין  במשך  פי  על  לרבות  דין,  כל  פי    ועל 
בעבו הבטיחות  פקודת  העבודה,  על  הפקוח  חדארגון  )נוסח  בטיחות  דה  הנחיות  ו/או  ש( 

 כפי שיינתנו מעת לעת. המזמין ובהתאם להנחיות  

כי    מתחייב ו/או כל מי מטעמו  הקבלן  ,  זה והאמור על פי כל דין  הסכם מבלי לגרוע מהוראות   .3.23
 . זה להסכםאת הוראות הנספחים המצורפים   יקיים הסכםבמהלך כל תקופת ה

את חתימת  במהלך המכרז ו/או לקר  ןלמזמי ו מסר  מתחייב כי כל המידע אות הקבלן מצהיר ו .3.24
א  ומלא ונכון באופן הדרוש לביצוע מלמידע  נו  ילרבות המידע המפורט בהצעתו, ההסכם זה,  

הוראות  וכי אין במסירת המידע כאמור בכדי לגרוע מאחריותו על פי  הקבלן  התחייבויותיו של  
 . זה הסכם

הזמניםה  חשיבותלקבלן    ה ידוע .3.25 בלוחות  בהסכשנק  כפי   עמידה  נספבע  לרבות  זה,  וכ חיום  י  , 
ולהשלמת  הקבלן   לביצוע  שנקבעו  ביעדים  לעמוד  מנת  על  הנדרש  ככל  העבודות              יפעל 

 ובהתאם להוראות הסכם זה. המזמין יקבעו על ידי  י כפי שלל זה, אבני הדרך לביצוע(, )ובכ

כי   .3.26 לקבלן  הנלווהידוע  וכל  והצנרת  הראשי  המבנה  לרבות  תהפ  המערכת,  להיות  אליהם,  וך 
מלאה   כהלכה    לשבבעלות  פועלת  כשהמערכת  המזמין  לידי  מסירתה  ממועד  המזמין 

זה   הסכם  להוראות  מלאה  לובהתאמה  לא  וכי  על  תהיינה  קבלן  זכויות  בגין  כלשהן  תביעות 
   ו/או ביחס למערכת הנ"ל.

רום  רויקט לא יגהקבלן מתחייב כי ביצוע הפמבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן,   .3.27
למזמין ו/או לקבלנים המבצעים עבודות בשטח האתר ו/או  מכל סוג שהוא  ,או הפסדו/כל נזק 

ו/א לבעלי  ו/או  אליו  האתר  בסמכות  בשטח  מצויים  שיהיו  ו/או  המצויים  נכסים  למחזיקי  ו 
שהוא, וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על  שלישי כלו/או לכל צד  או בחלקו  ו/
בטיחות  ת ו/אונאי  העובדים  של  ב  נאותים  וזאת  שלישיים,  די צדדים  כל  להוראות  ן,  התאם 

והרווחה העבודה  משרד  של  הנחיות  ו/או  תקנים  הנחיות    לרבות  ו/או  התמ"ת  משרד  ו/או 
 .  המזמיןו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות נטיות של וובטיחות הרל

הינו   .3.28 וכ מלוא  בעל  כי  הפטנטים  היוצרים,  הזכויות  הזכויות  החוזיות  ל  ו/או  ו/או  קנייניות 
הן  הגלומות    ,האחרות וזאת  אליהם,  הנלווה  וכל  והצנרת  הראשי  המבנה  לרבות  במערכת, 

 . הן בכל חלק, רכיב ומרכיב של המערכתבכללותה ו

הקניין   זכות  בהם  אליהם,              במקרים  הנלווה  וכל  והצנרת  הראשי  המבנה  לרבות  במערכת, 
לצה  או בחלקים ממנ  שלישי,  שייכות  בהצ ד  המכרז  עהפורט הדבר  הקבלן במסגרת  , שהגיש 

זכות  מקור  הסבר  הקבלן  בתוספת  של  לרבואת  למזמין  להציע  ו  הראשי  המערכת,  המבנה  ת 
 הזכות לאמור.   י/ בעלמאת בתוספת אישור והצנרת וכל הנלווה אליהם ו 

כן לעיל  כמו  מהאמור  לגרוע  מניעהקבלן  , מצהיר ומבלי  כל  אין  כי  הגבלו/ה  ,  על הצאו  עת  ה 

לרבו הראשהמערכת,  המבנה  כאמור  ת  המזמין,  לשימוש  אליהם  הנלווה  וכל  והצנרת  י 
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ו זה,  הסכם  בהתקשרבמסגרת  אין  משום    וות כי  זה,  בהסכם  המזמין  זכויות  עם  בכל  פגיעה 
 זכויות קניין כלשהן.  ו/או סודות מסחר ו/או יוצרים

  ו/או מותקנות  הנלווה אליהם    והצנרת וכל  כי היה ובמסגרת המערכת, לרבות המבנה הראשי .3.29
  שיונות מתאימים לצורך ירו למזמין  הוענקו ו/או יוענק הרי שבגין תוכנות אלו    ,תוכנות  יותקנו
או כל זכות קניינית אחרת הקיימת ו/או  ו/השימוש בתוכנות כדין ו/או זכויות היוצרים    עשיית

כאמור   מהתוכנות  המערהנובעת  במסגרת  בהן  שימוש  הלצורך  לרבות  הראשי  כת,  מבנה 
וכל   ולצוהצנרת  אליהם  כאמור הנלווה  הזכויות  בגין  תשלום  וכי  זה,  הסכם  של  ביצועו  ורך 

ידי על  ששולם  או  הקבלן    ישולם  של  הצעתו  במחיר  וגלום  במישרין,  הזכויות  לבעלי  הקבלן 
עבר  במסגרת המכרז, והכל מבלי שלמזמין יהיו עלויות ו/או הוצאות ו/או תשלומים נוספים מ

 צעתו של הקבלן במכרז.למחיר ה

הוע התוכנות,  של  עותק  למזמין  ימסור  הקבלן  כי  מוסכם,  ו/אוד    יותקנו אשר    מותקנות 
המערכת,   גבי  במסגרת  על  אליהם,  הנלווה  וכל  והצנרת  הראשי  המבנה  נייד  לרבות  החסן 

ע בכל  , לצרכי גיבוי ובאופן שיאפשר למזמין לבצולפי החלטת המזמין(  DISKONKEY)כדוגמת  
ורך אחר )והיה ולצורך כך, כל צ  נות במקרה של תקלה ו/אועלה ו/או התקנה של התוכעת הפ 

ת  של  עותק  גם  הקבלן  מאת  לקבל  המזמין  )ועל  המקור  הנ"ל  Sourceכניות  התוכנות  של   )-  
מתאים  אישור  למזמין  ימציא  וכן  כאמור(,  עותקים  גם  המזמין  לידי  הקבלן                         ימסור 

 .  השימוש כאמור לידי המזמיןת להקניית  יות בתוכנומאת בעל הזכווללא תנאי( )

כנ .3.30 ו/או  בעליו  כנגד  ו/או  כנגדו  עומדות  ו/או  עמדו  לא  ו/או                  כי  יצרן  כנגד  ו/או  מנהליו  גד 
ביחס   הקנייניות  הזכויות  אליהם  בעל  הנלווה  וכל  והצנרת  הראשי  המבנה  לרבות  למערכת, 

מכל מ)לרבות,  וחלקי  וולי  חלקים  רכיבים,  השונים(                 תקנים,  חלקיהם  על  חומרים 

ו/או  תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים אחרים, אשר עני  רגל  פירוק ו/או פשיטת  ינם 
כינוס נכסים ו/או פעולות חריגות לגביית חובות ו/או תביעות באשר לזכויות קנייניות ביחס  

ה לרבות המבנה  והצנרתלמערכת,  אליהם  ראשי  הנלווה  ב  , אשרוכל  על  יש  להשפיע  כדי  הם 
ו/או יצרן ו/או בעל הזכויות הקנייניות   או אשר יש בהם /וכאמור  תפקוד הקבלן ו/או בעליו 

 כדי להשפיע על יכולת הקבלן לעמוד בהתחייבויות הקבועות בהסכם זה )על נספחיו(. 

של .3.31 צדדים  של  במקביל  עבודות  ביצוע  על  לו  ידוע  לרבוכי  וכ ישיים,  והביוב  המים  תאגיד  ן  ת 
   ייה במתחם העבודות ו/או בסביבתו.ים עבודות בנקבלניים פרטיים המבצע 

ולקבלן  ידוע   .3.32 בשהצהרותיו  הוא  הסכםהתחייבויותיו  וכי  עמו,  להתקשרות  תנאי  מהוות   ,
 ., בכתב, על כל שינוי שיחול בהןלמזמיןמתחייב להודיע מידית  

 מהותה של ההתקשרות   .4

בזאת ן  המזמי .4.1 ו  מוסר  בזלקבלן,  מקבל  אהקבלן  עצמו,  על  ביצוע  את  הכוללות,  ,  העבודותת 
א לאחר  העבודות  וביצוע  מפורט  תכנון  היתר,  בין  מי מטעמו את  כאמור,  ו/או  ישור המזמין 

מטעמו                מי  ו/או  המזמין  על  להטיל  ומבלי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הנ"ל,  המפורט  התכנון 
בנו אחריות  לכך,  כל  ול  לוהכ גע  ההסכם  לתנאי  לעת,  ,  המזמיןשל    והנחיותיבהתאם  מעת 

 .  המזמיןהמלאה של  ולשביעות רצונ 

הקבלן כי  מובהר,  ספק  הסר  ביצוע    למען  לצורך  הדרושות  המטלות  כל  את              , העבודותיבצע 
מלכתחילה   ככלולות  תיחשבנה  אלה  ומטלות  זה,  בהסכם  במפורש  מפורטות  אינן  אם  גם 

 סכם זה.  יותיו של הקבלן על פי הגרת התחייבובמס
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 .המערכת תכנוןהוראות נוספות לגבי אופן ביצוע  .4.2

המערכתהקבלן   .4.2.1 את  ומפורט,  רכיבי כלל  על    , יתכנן  מלא  תכנון  וחלקיה,  וזאת  ה 
 .  ((1נספח ב')בהרחבה במפרט הטכני המיוחד )כמפורט 

ידי   .4.2.2 על  יבוצע  ביותר,הקבלן  התכנון  הגבוהה  המקצועית  ובכפ   ברמה  וף בהתאם 
וכןהוראות  ל דין,  ובכפ  כל  המפורטות  בהתאם  להנחיות  המיוחד  וף  הטכני  במפרט 
 , ככתבן וכלשונן. ((1נספח ב'))

יכלול גם כל עבודה ו/או רכיב ו/או פריט  כאמור  ספק מובהר, כי התכנון  למען הסר   .4.2.3
הנחוצים להשלמתו המלאה והמקצועית של הפרויקט, גם אם אינם נזכרים במפורש  

 .  ((1נספח ב')המיוחד ) במפרט הטכני

בהיקף גידול האוכלוסייה הצפוי    ,בין השאר  ,יתחשבהקבלן  התכנון שיבוצע על ידי   .4.2.4
הב ומסגרת  שהמערכת  שכונה  בכך  הכרוכים  השונים  הפניאומטית  בהיבטים 

 .   )לעתיד( תקופה של עשרות שניםבמהלך שתתוכנן מיועדת לשמש את השכונה 

ידי   .4.2.5 על  יוגש  לאישור  בל הקהתכנון  יהמזמיןן  כאמור  התכנון  על  היה  .  מבוסס 
  רשאי היה  המזמין י   (.(11)'בנספח  כניות העקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבודה )והת

שינוי ו/או תיקון לפי שיקול דעתו המוחלט ובפרט בכדי להתאימו    לדרוש ביצוע כל
או תיקון ו/וע  ביצ ן  . דרש המזמיכניות העקרוניות לתכנון כאמור לעילולדרישות הת 
ן וזאת  המזמיעל ידי  קבע  ייאת התיקון הנדרש במועד שהקבלן  יבצע    -  שינוי כאמור

את   ויגיש  והצורך,  העניין  נסיבות  לאישור לפי  המתוקן  המזמין  התכנון  של                  -ו 
 .    ו הסופי של התכנון על ידי המזמיןעד לאישור  -וכך חוזר חלילה 

   .המערכתביצוע הקמת הוראות נוספות לגבי אופן  .4.3

ובמלואהצמו  עביקים,    הקבלן .4.3.1 בשלמותה  הפניאומטית  המערכת  את    ובאחריותו, 
 . "(עבודות ההקמה)לעיל ולהלן: "

 העבודות הבאות: כל , בין השאר ומבלי למצות, את וכללת ההקמה יעבודו .4.3.2

 והשגת מלוא האישורים הנחוצים להפעלתו.  הראשי  מבנה הבניית   .4.3.2.1

  ם הנחוצים או המכונות ו/או המתקניהחומרים ו/  התקנת כלל הציוד ו/או .4.3.2.2
 להפעלת המערכת.  

 פריֹשת הצנרת במקרקעי השכונה.  .4.3.2.3

התווא  לחפירת  העפר  עבודות  כי  ועבודות  מובהר,  והשוחות  התעלות  י, 
ידי              על  תבוצענה  השכונה  למקרקעי  ביחס  התעלה  ומילוי  הריפוד 

עבור הקבלן,  קבלן התשתיות" לעיל(  )כהגדרתו  ר  ם בקשהתשלואולם,  " 
י כאמור  חלעבודות  ועל  ידי  על  "קבלן  שולם  לידי  במישרין  הקבלן  שבון 

המקצועית  באחר   כאמורהעבודות    תהיינהובנוסף    התשתיות", יותו 
לוודא את  ללוות את העבודות הנ"ל ואשר יהא חייב  המלאה של הקבלן,  

לעבודות הנחת התשתית   כל מרכיבי עבודות "קבלן התשתיות"  התאמת 
ידי  פניאומטית, אשר תבוצע עים ושוחות( של המערכת הצנרת, אביזר) ל 

 הקבלן ועל חשבונו.  

תהא  הקבלן  של  הבלעדית  באחריותו  כי  בזה  והנחת    מובהר  אספקת 

הצנרת, האביזרים והשוחות של המערכת הפניאומטית, ובכלל זה, בחירת  
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נשוא   העבודות  ביצוע  לעניין  המתאימים  והשוחות  האביזרים  הצנרת, 
 ומה. תוך הצנרת; בדיקות; וכד הסכם זה; רי

הקבלן,   של  הבלעדית  באחריותו  כי  בזה,  מובהר  כן  חתך  לוודא  כמו  כי 
"ק מאת  יקבל  אותו  פי  החפירה  על  ובעומק  ברוחב  הינו  התשתיות"  בלן 

ידי   על  תאושר  ואשר  הקבלן  יכין  אשר  לביצוע,  המפורטת  התוכנית 
ם מתאימים  ירה בשיפועיהמזמין. בכוונת המזמין לאפשר ביצוע של החפ

יועץ הקרקע והבטיוהכל על פי ה חות של המזמין, באופן שיאפשר  נחיות 
 . ניתןאת ביצוע העבודות ללא צורך בדיפון, ככל ה 

באמצעות   לעיל,  כמתואר  התהליך,  את  ללוות  הקלן  באחריות  זאת,  עם 
 . יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו

הנדרש בלוחות הזמנים  יעמוד  לא  לביצוע הככל שהקבלן  הצנרת  ים  נחת 
ו התשתית  שלא  או  /הפניאומטית  להנחת  העבודות  בביצוע  יחל 

התשתי "קבלן  של  תשתית  עבודות  ביצוע  לאחר  והפניאומטית  או  /ות", 
לפגיעה  ש מחשש  מתאימים  צד  בשיפועי  חפירות  לבצע  יהיה  ניתן  לא 

תשתיות   עבודת  ר  שאבמרכיבי  למהלך  הפרעה  מיצירת  או  בוצעו  כבר 
או  /מות אשר בוצעו ויעה בתשתיות קייחשש לפג ו/או מ  יות" "קבלן התשת

אחרים ידי  על  להתבצע  של  שעתידות  חפירה  התשתיות"  "קבלן  יבצע   ,
ש ברוחב  המפורטת    1.5ל  תעלה  התוכנית  פי  על  הנדרש  ובעומק  מטר 

לגרוע   מבלי  המזמין,  ידי  על  תאושר  ואשר  הקבלן  יכין  אשר  לביצוע,  
לת בקשר  הקבלן  כומאחריות  ויידרש  במקרהאמור.  כנית  ככל  , הנ"ל, 

"קביקי התשתיות"  ם  קלהלן  תמיכה  כבדה    מערכת  דיפון ו/או    לעבודות 
זמני שוחות  ו/או  דיפון  כלובי  יציבות  ו/או  על  הגנה  מערכת  ו/או  ות 

הקבלן,  של  הקרקע  יועץ  הנחיות  לפי  שיידרש  סוג  מכל                החפירות 
 ."(עבודות הדיפוןבאישור המזמין )להלן: "

 . לשיבוצעו בפוע בהתאם לכמויותצוע תהיה עלות הבי 

 ( אחוזים)  100%מלוא  הדיפון  ((  מאה  עבודות  הקבלן,    על תחול  עלות 
 . "קבלן התשתיות"בפועל על ידי  וכאמור תבוצענה 

יובהר כי המזמין סוברני לאשר אמצעים חלופיים לעבודות הדיפון על פי  
 שיקול דעתו המקצועי.

ן  בין הקבל   כל עבודות התיאום והקשראמור לעיל,  מבלי לגרוע מכלליות ה
זה,   הסכם  נשוא  העבודות  במסגרת  כלולות  התשתיות"  "קבלן  לבין 

שולמו לידי הקבלן תשלומים כלשהם בקשר עם  ובמפורש מוסכם, כי לא י
 אחריותו של הקבלן לתיאומים כאמור.  

  ככל שעבודות אלו   -מבנים פרטיים  בבמבנים )הן  מגופים  מערך ההתקנת   .4.3.2.4
על )וזאת בהתאם  תבוצענה  להלן(  ליתר    ידי הקבלן  זה  הסכם    -הוראות 

ציבור  ןוה במסגרת  במבני  יוקמו  ואשר  המתוכננים   בנוסףושכונה  ה( 
   הציבורי.במרחב עמדות השלכת הפסולת ב

( המתוכננים ואשר  ציבור  מבני  ןכלל המבנים )הן מבנים פרטיים וה חיבור   .4.3.2.5
   מערכת.ה ל א יוקמו במסגרת השטחים הפרטיים בשכונה
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,  מזמיןידי העל  אושרו  שכניות "לביצוע"  ובהתאם ובכפוף לתעבודות ההקמה יבוצעו   .4.3.3
המפורטות   להנחיות  ובכפוף  )במפרט  בהתאם  המיוחד  ב')הטכני  וזאת  ,  ((1נספח 

המזמי להנחיות  ובכפוף  הפרויקטו/או  ן  בהתאם  לפעם,  מנהל  מפעם  שיינתנו  כפי   ,
 כל דין.  הוראות ובכפוף ל

לגר .4.3.4 מיתר  מבלי  זה,  הורוע  הסכם  הה אות  יבוצעעבודות  ידי  קמה  על  , הקבלןו 
שימוש ותוך  מטעמו,  ומיומנים  מנוסים  בעלי מקצוע  ו/או  עובדים  בציוד    באמצעות 

 ו/או בחומרים ו/או בכלים מהסוג הטוב ביותר.  

במועדים המפורטים   .4.3.5 ויושלמו  יבוצעו  ההקמה  ידוע  להלן  15  בסעיףעבודות  לקבלן  . 
התקינה    להשלמתןוהכרחית  חיונית  הינה  ומוסכם עליו, כי העמידה בלוחות הזמנים  

בוצעות במקרקעי השכונה, לרבות על ידי קבלנים אחרים, וכי  של יתר העבודות המ

 לא תינתנה אורכות לביצוע עבודות ההקמה.  

לגרוע   .4.3.6 הקבלן  מבלי  זה,  הסכם  הוראות  חשבונו, באחריות  וט,ינק מיתר  ועל             ו 
לבמלוא   הנדרשים  הזהירות  ובסביבתו  שם  אמצעי  באתר  אדם  וחיי  רכוש  הבטחת 

ה, ויספק ויתקין שמירה,  אורות, שלטי אזהרה, פיגומים,  בעת ביצוע עבודות ההקמ 
גידור   בטיחות,  זמניות    -מעקות  גדרות  לביטחונו    -לרבות  זהירות  אמצעי  ושאר 

של בכ   ולנוחיותו  פהציבור,  על  דרוש  שיהיה  מקום  הי  ל  או  הוראות  בהתאם  דין 
 הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. ל

הקבל .4.3.7 זה,  הסכם  הוראות  מיתר  לגרוע  ביצוען  מבלי  כדי  שתוך  של מתחייב              ן 
לא תהיה כל  בנוסף  לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור וההקמה  עבודות  

שביל  ברכה,  דמבשל כל אדם בכביש,  בר  המעאו  /וש ופגיעה שלא לצורך בזכות השימ

 או, בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.   א באלה,וכיוצ

יתקין   כך  בפנסים,  לן  הקב לצורך  מצוידים  והכוונה  אזהרה  שלטי  הוא,  חשבונו  על 
ו זוהרים,  פסים  עם  מתאים  מנת  בנוסף  גידור  על  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט 

 . חיות הציבורשלא לפגוע בנו

של  בטרם   .4.3.8 ביצוען  ההקמה סיום  מבנה                     עבודות  כל  חיבור  סיום  בטרם  ולרבות 
פרטיים   במבנים  שעבו  -)הן  ליתר  ככל  )בהתאם  הקבלן  ידי  על  תבוצענה  אלו  דות 

להלן(   זה  הסכם  ציבור(  -הוראות  במבני  הקבלןוהן  מתחייב  כל   ,  את                  לבצע 
ש ההרצה  הפמבחני  המערכת  רצונ  ,ניאומטיתל  המזמין המלא  םלשביעות  של  ה 

הפרויקט ל ומנהל  בהתאם   ,( המיוחד  הטכני  במפרט  ב')מפורט  בהתאם  ו(  (1נספח 

 .  הקבלןת הצעל

עבודות  הקבלן   .4.3.9 בוצעו  בו  מהמקום  והפסולתההקמה  יסלק  החומרים  עודפי     , את 
יקט  מנהל הפרו ו  ורה לי , כפי שמורשה  אל אתר פסולת ההקמה  יד עם גמר עבודות  ימ

 .אות הסכם זהם לכל יתר הורובהתא

,  הובשלמות ביצועית של כל אלמנט בעבוד ברמה מקצועית מעולה העבודות תבוצענה  כמודגש,  .4.4
דעתו   פי  הפרויקט,המקצועית  על  מנהל  כולן  של  והעבודות  המערכות  על  שלמות              , וכן 

רורים של  י וראות ולב למפרטים, לה כניות, לשרטוטים,  ובהתאם לאמור בנספחים ובהתאם לת 
זה במסגרת הכללית של  ו/  פרויקטל המנה לצורך  ידו  על  כל מי שנתמנה  ה או  נספחים  מלוא 

וכן    לת העבודה ובין במהלך הביצועיבין אם הוראות אלה תינתנה בתח   ,זה  המצורפים להסכם
 בהתאם לסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין. 
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המפורט  להכיןיידרש  הקבלן   התכנון  כולאת  ערי ,  הנדרשים  ל  החישובים  כך         כת  לשם 
לאישו הקבלן  יגיש  אותן  אשר  לביצוע,  מפורטות  מטעמו, ותוכניות  מי  ו/או  המזמין              ר 

 וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות. 

ידו, בהתאם ליתר הוראו על  יידרש לצרף לתכנון המוצע  כי הקבלן  זה  עוד מובהר,  ת הסכם 
ובפרט המפרט הט לו יוענספחיו  גם אישור מאת  לפיו התכנון  כני,  ץ הבטיחות מטעם הקבלן, 

 ות הבטיחות הנדרשות.המוצע על ידי הקבלן עונה על כל דריש 

ו .4.5 כל ההיתרים  וחשבונו, את  על אחריותו  להשיג,  זו מתחייב הקבלן  האישורים  או  /במסגרת 
השונים(  שלביהן  )על כל  העבודות  ביצוע    שים לצורךדרהנו/או הרישיונות, מכל מין וסוג שהם,  

 ויקט.כל דין, וכן את כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לצורך גמר הפרהוראות על פי 

בהשגת   הכרוכות  העלויות  במלוא  יישא  ו/או כלל  הקבלן  האישורים  ו/או      ההיתרים 
ו/או ערבות בגין    ו/או תשלום  הרישיונות כאמור, לרבות עלויות כל אגרה ו/או היטל ו/או מס

    בקשר עם ההוראות דלעיל.ו/או 

מין העתקים מכל  מזידי הלפני תחילת ביצוע עבודות תכנון והקמת המערכת, ימציא הקבלן ל 
 ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים כאמור.

ביטולו ו/או התלי יודיע למזמין, באופן מיידי, אודות פקיעתו ו/או  עייתו  יתו ו/או השהקבלן 
של כל היתר ו/או אישור ו/או רישיון    -דיים ו/או הצפויים  יהמי  -הגבלתו    ו/או צמצומו ו/או

 יצוע הפרויקט.    שניתן בגין ובקשר עם ב 

יהיה זכאי לכל ארכה ו/או דחיה בגין ו/או בקשר עם            למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא 
 למעט ף זה במועד,  נדרש בהתאם להוראות סעיאו רישיון ה אי השגת כל היתר ו/או אישור ו/

 אם נבע הדבר מנסיבות שבשליטתו הבלעדית של המזמין. 

האמו  .4.6 מכלליות  לגרוע  חתימתמבלי  ממועד  החל  של ר,  של                    -זה  הסכם    ו  להוראותיו  ובכפוף 
  הליכי קבלת   יקבל הקבלן על עצמו את לקדם ולהשלים את  -הרלוונטי  "צו התחלת עבודה"  

בהם  והאישורים  אך    החל  ההיתרים  לרבות  כאמור(,  בהליכים  החל  והמזמין  )היה  המזמין 
בניה היתרי  למעט,  הר  מבלי  למבנה  ו/או  אשיביחס  לסילוק קרקע  היתרים  חפירה;  היתרי   ;

זה   ובכלל  הרלוונטיות  המוסמכות  הרשויות  מאת  אישורים  העבודות;  מאתר                פסולת 
ישרא העמשטרת  רשות  לישת ל,  הקיימת  הקרן  לישראל  אר יקות,  החשמל  חברת  )קק"ל(,  ל 

יות תקשורת וכיוצא  החברה הישראלית  לתקשורת בע"מ, חברות תשת  -בע"מ )חח"י(, "בזק"  
. מובהר, כי  באלה, והכל ככל שאישורים כאמור רלוונטיים ונדרשים לפי דין לביצוע העבודות

בעובדה   בהליכים אלה  שהמזמין אין  והמזמ  החל  בהל)היה  כאמור(  ין החל  להטיל  יכים  כדי 

  .זה של הקבלן על פי הסכםהמוחלטת או לגרוע מאחריותו ו/ המזמין אחריות כלשהי על 

   .השכונהבמקרקעי מוגבלת שימוש  תזכו .4.7

הקבלן              .4.7.1 של  התחייבויותיו  מלוא  קיום  ולצורך  הפניאומטית  המערכת  הקמת  לצורך 
כות זמנית, מותנית  יאפשר המזמין לקבלן ז  -רך זה בלבד  בגין ובקשר עם כך ולצו  -

 בלת לכניסה ולשימוש במקרקעי השכונה אשר בשליטת המזמין. ומוג

י המזמי .4.7.2 תינתן  מא  עשהן  כי  להבטיח  בכדי  סביר  ולשימוש  לקבלן  מץ  לכניסה  זכות 
השכונה   במקרקעי  גם  בשליטתר  שאכאמור  ו/או  בבעלות  לרבות מזמיןה  אינם   ,         

דר של  על  ב הכללת  ך  מתאימות  ניתן  הבניה  היתרי  הוראות  שהדבר  ככל  שיינתנו, 
 כל דין.  הוראות ובכפוף ל
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לקבל  .4.7.3 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  במקרקעי   לאן  מבלי  כלשהן  זכויות  תינתנה 
המקרקעין,   חוק  מכוח  זכויות  ובמפורש  לרבות  השכונה,  במקרקעי  ו/או  האתר 

 .  1972-התשל"בסח משולב[,  ו/או חוק הגנת הדייר ]נו  1969-התשכ"ט

ות האמור לעיל, מקום בו ניתנה לקבלן זכות ו/או רשות שימוש, וע מכללי מבלי לגר  .4.7.4
במקרקע שהם,  וסוג  מין  בחלקם,                מכל  ו/או  השכונה  במקרקעי  ו/או  האתר  י 

המינימלית   ולתקופה  המינימלי  בהיקף  ביותר,  המצומצם  באופן  הזכות  תפורש 
 ם זה. תיו של הקבלן על פי הסכ ם התחייבויוהנחוצים לשם קיו

כגון,   .4.7.5 כלשהי,  שימוש  או  הנאה  זכות  לקבל  העבודות  ביצוע  במהלך  צורך  יהיה  אם 
ו/ מעבר  דומה  זכות  זכות  כל  ו/או  וחול  עפר  נטילת  לצורך  זכות  שימוש,  זכות    -או 

יהא הקבלן אחראי לבדו לקבלת הזכות האמורה מבעליה, ולשאת במלוא העלויות  

 ות בכך. הכרוכ

 . ראשימוגבלת במבנה ה שימוש תזכו .4.8

התחייבויותיו    לצורך .4.8.1 הסכם  קיום  להוראות  התחייבויותיו  בהתאם  לרבות  זה, 
ההראשי  מבנההלהקמת   עבודות  הסופית  ,  (המערכת)  ההקמ,  המסירה  ולאחר 

  -  מתן שירותי התפעול והתחזוקה )כהגדרת מונח זה להלן(   -)כהגדרת מונח זה לעיל(  
לקבלן  י המזמבזאת    מקנה זמנית,    ותזכן  ,  במבנה הראשיומוגבלת    תמותני שימוש, 

 .  זההסכם ובכפוף לתנאיו של   בהתאם

הראשהשימוש    של  היחידה  מטרתו .4.8.2 , זה  הסכם  לפי  הפרויקט  ביצוע  הינהי  במבנה 
 במבנה הראשי.  אחר שימוש מכל מנועוהקבלן 

קע מאליה  בלבד, ותפהתפעול והתחזוקה  תקופת    במהלךלקבלן    תינתן  השימוש  זכות .4.8.3
, לרבות ובמפורש  התפעול והתחזוקהסיום תקופת    שלה  אופן אוטומטי בכל מקר וב

 זה.  הסכם במקרה של סיומו המוקדם של 

הראשי  הקבל  מעמד .4.8.4 למבנה  בקשר  ורק   בלבד  רשות  בר  של  מעמד  יהיהן  אך  וזאת 
כאמור המטרות  הראשי    השימוש  זכות.  לצורך           ,  מקנה  אינה  כאמורבמבנה 

אחרות  /וקנייניות    זכויותן  בל לק,  תקנה  לאבמפורש  ו הראשי  או  ו/או  במבנה 
קעין,  חוק המקרהוראות  מכוח    זכויות  ובמפורש , לרבות  והשכונה  במקרקעי האתר

 .  אחר חוק כל אוו/ 1972-]נוסח משולב[, התשל"ב  הדייר, חוק הגנת 1969-התשכ"ט

או  המקרקעין ו/  בפנקסיבמבנה הראשי    זכויותיולא יהיה רשאי לרשום את  הקבלן   .4.8.5
 דין.  על פי כל  אחר המתנהל בכל מרשם 

,  כאמור  הזכויותעל אף האמור לעיל, אם וככל שייקבע כי חלה חובה שבדין לרישום  
כוח בלתי חוזר    ייפוילו,    וכתנאי  הזכויות, במעמד רישום  ןלידי המזמיהקבלן  ימסור  

, הקבלןת  למחוק כל רישום כאמור, ללא צורך בקבלת הסכמן  המסמיך את המזמי
, מכל סיבה שהיא, לרבות  הקבלן  ידי  עלבמבנה הראשי    השימושרה של סיום  ל מקבכ

 .  התפעול והתחזוקהום תקופת ו/או סיהקבלן על ידי הסכם זה  במקרה של הפרת 

  להמחותו  א /ו  להעבירלא יהיה רשאי  הקבלן    ,להלן  34  לגרוע מן האמור בסעיף  מבלי .4.8.6
להסב             ,  לשהוכ  שלישי  לצד  זה  4.8  בסעיף   כהגדרתן  זכויותיו  את  להעביראו  /וו/או 

 . בעקיפין ובין במישרין  בין, בתמורה שלא ובין בתמורה בין

והתחזוקהתקופת    במהלך .4.8.7 יישא  התפעול  והבלעדית  הקבלן  ,  המלאה  באחריות 

ולתקל של  שלמותו  הראשיינותו  שיותקנו ,  המבנה  והציוד  המערכות  המבנים,  על 
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המבקרים   ו/או  המשתמשים  של  לבטיחותם  וכן  בו,  יאוחסנו  הראשיו/או  ,  במבנה 
 וצדדים שלישיים כלשהם.  ן לרבות עובדיו, קבלני משנה מטעמו, נציגי המזמי 

ו/א   6בסעיף    האמור  מכלליות   לגרוע   מבלי .4.8.8 זהו  להלן  הסכם  הוראות                   , ביתר 
שיהקבלן  יישא   וסוג שהוא,  עלות מכל מין  ו/או  נזק  כלי  בכל  ו/או  יגרמו לכל אדם 

ציוד   ו/או  מתקן  ו/או  רכוש  הראשי  ו/או  תקופת  במבנה  במהלך  עמו,  בקשר  ו/או 
 .  התפעול והתחזוקה

   .והמבנה הראשיה כונהש למקרקעי  ומתחת מעלמוגבלות  זכויות .4.9

אין  לקבלן  לעיל, מובהר במפורש כי    4.8  -ו  4.7  לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  לימב .4.9.1
והאתר, השכונה  מקרקעי  שמעל  הרום  בחלל  כלשהן  זכויות  תהיינה              לרבות    ולא 

 או מתחת למקרקעי השכונה והאתר.  אשי המבנה הרלא בגג 

לעשות שימוש  הבלעדי,    ו, על פי שיקול דעתן שומר על מלוא זכויותיו, ורשאיהמזמי .4.9.2
הרום    ובעצמ חלל  עם  בקשר  זכויות  שלישיים  לצדדים  להעניק  מעל  ר  שאו/או 

ומעל   והאתר  השכונה  הראשי  מקרקעי  למר  שאלעומק  או  /והמבנה  קרקעי  מתחת 
 שכונה והאתר.   ה

 .למבנה הראשילכניסה למקרקעי השכונה ון זכויות המזמי .4.10

  ולפי שיקול דעתם המוחלט,   בכל עת  ,יהיו רשאים להיכנס  וו/או מי מטעמן  המזמי .4.10.1
בה לחלקים  ובמפורש  לרבות  השכונה,  מקרקעי  ו/או  האתר  ממקרקעי  חלק    ם לכל 

 שורות לביצוע הפרויקט. קהעבודות  או ו/או מי מטעמו מבצעים פעולות  הקבלן ו/

מי מטעמן  המזמי .4.10.2 כלשהוא    א ל  וו/או  תיאום  לבצע  כניסה  עם  יידרש  לצורך  הקבלן 
 .   ר ו/או מקרקעי השכונהכאמור אל מקרקעי האת

יבצע   .4.11 לא  כי  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  ולהלן,  לעיל  זה  הסכם  הוראות  יתר  מכל  לגרוע  מבלי 
צים  ינם יוע, אשר ה( להסכם8פח ב')ס נים במסגרת  התקשרות עם מי מבין הגורמים המפורט

התקשרות   על  איסור  חל  ומשכך  העבודות,  עם  בקשר  המזמין  יתקשר  ו/או  התקשר  עמם 
ין הקבלן לבין מי מבין היועצים הנ"ל במהלך כל תקופת התקשרות המזמין והקבלן  כאמור ב

 בהסכם זה. 

 המזמין נהלי העבודה מול  .5

 הגורם המוסמך .5.1

שנתייחדה   פעזמין  מלסמכות  חי   שהמזמין ולה  או  או  ע רשאי  לבצעה  ההסכם, יב  פי                   ל 
, באמצעות הגורמים המוסמכים  המזמיןיכול שתיעשה על ידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי  

 (. "הגורם המוסמך", מלכתחילה או בדיעבד )להלן: כך אצל המזמיןצורך ל

  תא  ושמב  להוציא אל הפועלהמהנדס  את    בזאתך  מסמי  המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמור,  
כל הסמכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ולבצע את כל הפעולות שהוא רשאי או חייב לבצען  

 הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.   על פי 

 מנהל הפרויקטפקידיו וסמכויותיו של ת .5.2

האמור,   .5.2.1 מכלליות  לגרוע  ומבלי  את    ךמסמי  המזמין בנוסף,  ה בזאת    פרויקט מנהל 
אלהפע  ולבציל  הסמכויות  כל  אשת  הפעולות  כל  את  מסורות ע  וביצוען  הפעלתן                ר 

 .  בידי מנהל הפרויקטעל פי הסכם זה 
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התוכניות,   את  לפרש  הפרויקט  מנהל  רשאי  לעיל,  האמור  מהוראות  לגרוע  מבלי 
בהירות   אי  ו/או  ביניהם  התאמה  אי  וכל  הכמויות  וכתב  הטכני  בהתאם  המפרט 

   יטב הבנתו.מל

 בנושא זה. פרויקט הפוסק האחרון בכל מקרה יהיה מנהל ה

מסמכות לגרוע  כדי  בכך  אין  כי  מובהר,  ספק  הסר  את    המזמין של    ולמען  להפעיל 
ו/או לבדוק ו/או לתקן את המאושר    והסמכויות ולבצע את הפעולות האמורות בעצמ

 , לרבות באמצעות המהנדס. כאמור על ידי מנהל הפרויקט

ה ובנספחיו, הנתון לטיפולו ו/או  שבהסכם ז  כל עניין   מסכים בזה, כי ן מצהיר ובלהק
של מנהל הפרויקט סופית לשיקולו ו/או להכרעתו של מנהל הפרויקט, תהא החלטתו 

 כאמור לעיל( ותחייב את הצדדים ללא ערעור. המזמין )בכפוף לסמכות 

בין   .5.2.2 תכלולנה,  המזמין  מטעם  הפרויקט  מנהל  של  כל סמכויותיו  את    השאר, 
במפר המנויות  סמכויותהסמכויות  לרבות  הטכני,  ב  ט  בקרה,  פיקוח,  דיקה,             של 

קביע והחלטות,  הנחיות  הוראות,  לגבי  מתן  ואישורים  תעודות  והוצאת  קביעות  ת 
בהתאם   הפרויקט  של  ביצועו  את  להבטיח  מנת  על  והכל  הפרויקט  נשוא  העבודות 

 ני.  לתנאי הסכם זה ולרבות המפרט הטכ

יותיו של מנהל הפרויקט יכללו  ל, מובהר כי סמכוכלליות האמור לעי גרוע ממבלי ל .5.2.3
 באים: בין השאר פיקוח ו/או בקרה ו/או בדיקה בנושאים ה

 השונים.   התכנון המערכת על שלבי .5.2.3.1

 ביצוע והקמת המערכת בהתאם ובכפוף לתכנון שאושר.   .5.2.3.2

 תפעולה השוטף של המערכת.  .5.2.3.3

 השונים.   תחזוקת המערכת, על היבטיה .5.2.3.4

 ורמתו.  ירות לציבור המשתמשים שה .5.2.3.5

 .  הקבלןמערך בקרת האיכות מטעם   .5.2.3.6

 היבטי בטיחות וגהות, לרבות בטיחות בעבודה.   .5.2.3.7

 .   ו של המזמיןחר לפי שיקול דעתכל נושא א  .5.2.3.8

מנהל הפרויקט  זה, יהיה  הסכם  לפי  למנהל הפרויקט  בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת   .5.2.4

ומרים  עה וכן לבדוק את טיב הח גיח על ביצוהעבודה ולהשביצוע  רשאי לבדוק את  
. כן רשאי  ההסכםידי הקבלן בביצוע    שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על

 המזמין , את הוראות  ההסכםוק אם הקבלן מפרש כהלכה את  לבד מנהל הפרויקט  
 ואת הוראותיו הוא. 

לאפשר   .5.2.5 חייב  הפרויקט  הקבלן  עת  ,לבקרלמנהל  וכ ביצוע  במקום    ,בכל               ן העבודה 
ובכל   מלאכה  בית  נעשבכל  בו  אשר  אחר  עלמקום  עבודה  עבורו    ית  או  הקבלן  ידי 

לצורך   וזאת  לפועל  הוצאה  העבודה,    קורתיבביצוע  לשם  טיב  של  העבודה,              של 
הב קצב  ושל  החומרים  טיב  אחרת  ישל  מטרה  כל  ולצורך  הפרויקט,  צוע  שמנהל 

 . לנכוןימצא הבלעדי, קול דעתו ישבהתאם ל

,  , לרבות בשלבי הייצורה או מלאכהלפסול כל עבוד רשאי לאשר או  ויקט  הפר   מנהל .5.2.6

מצד    אשר בכתב  והודעה  הפרויקט  נעשתה  מטעמו    לקבלןמנהל  האחראי                 או 
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כמספקת.   תיחשב  העבודה  הפרויקט  במקום  או מנהל  בעצמו  ולבחון  לבדוק  רשאי 
 ודה. לביצוע העב  בעזרת מישהו אחר, כל חומר שמשתמשים בו

הפרויקטהיה   .5.2.7 שלא    , בדעה  ומנהל  מהן  חלק  כל  או  העבודות  את  מבצע  הקבלן  כי 
יהיה  הסכם  בהתאם להוראות   חייב להעמיד את  ט  מנהל הפרויקזה,  לא  רשאי אך 

פעולות לבצע  ממנו  ולדרוש  כך  על  כל    ,הקבלן  בצירוף  ובין  כללי  באופן                 או ו/ בין 
הקב  שעל  מהאמצעים  כדחלק  לנקוט  והקבלן  לן  המצב  את  לתקן  למי  לא מתחייב 

 במלואן ובמועדן. מנהל הפרויקט אחר דרישות  

הפרויקט   .5.2.8 חומרמנהל  כל  לפסול  לעבודה  אשר    ,רשאי  מתאים  לתו/אינו  כניות ואו 
פסל  ו/ למפרטים.  הפרויקט  או  מסוימת  מנהל  כלשהו  ו/עבודה  חומר                    -או 

הקבלן   ו/חייב  יהיה  ולהחליף  לתקן  וא/או  לשנות  ו/או  להרוס  מחדש  ו  א /ו  לעשות 

שנפסלו   בחומרים  השימוש  את  ו/או  הנדונה  העבודה  את  להפסיק                 או  ו/ו/או 
 הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה ממקום העבודה.  -שלא אושרו  

הפרויקט   .5.2.9 החלטמנהל  על  העבודה  של  שלב  ובכל  עת  בכל  לקבלן  להודיע  תו  רשאי 
  דות האחרות, והקבלןאו חלק הימנה לגבי העבויפות של כל עבודה שהיא  לקבוע עד 

על ידי מנהל הפרויקט  ע  יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שיקב
 וזאת בין אם נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל. 

הפרויקט, אלא  נים במסגרת  על הקבלן חל איסור להיות בקשר ישיר עם מי מהמתכנ .5.2.10
ה הפרויקט. באישורו  מנהל  של  כי    מוקדם  מובהר,  ספק  הסר  לא    המזמיןלמען 

מ י הקבלן  שקיבל  הוראות  פי  על  במסגרת  מתכנן  תחייב  או  הפרויקט  כלשהו 
ל לכך,  הוסמך  גורם  אותו  אם  אלא  ביצועו,  על  העליון  אותו  מהמפקח  עניין  גבי 

וספציפי,   ידי  מראש  על  הפרובכתב  הספציפי ין  זמהמ  מטעם   יקטמנהל    והעניין 
אושרו,  וראמה והכספיות,  הביצועיות  משמעויותיו  כל  על  ו,  ידי מראש  על  בכתב, 

 . מנהל הפרויקט

ו/או  הקבלן   .5.2.11 סיוע  כל  לרשותו  יעמיד  הפרויקט,  מנהל  עם  מלא  באופן  פעולה  ישתף 
אחר  וימלא  הפרויקט,  ביצוע  עם  ובקשר  בגין  מידע  כל  לה  ימסור  נדרש,  ציוד 

 ה את הקבלן. הל הפרויקט, אשר תחייבנטותיו של מנ החל

באיזו            .5.2.12 הפרויקט  מנהל  ידי  על  שימוש  אי  או  שימוש  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 
מהתחייבויות מ יגרע  לא  לקבלן,  הוראות  ליתן  סמכויותיה  לרבות  סמכויותיו,  בין 

אינה    הקבלן בהסכם זה ולא יטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו כל אחריות אשר

 עליהם במפורש.  מוטלת

מקר .5.2.13 חיבכל  של  כלשהי                    ה  עבודה  ו/או  העבודות  לביצוע  בקשר  דעות  לוקי 
לות על הקבלן בהתאם להסכם זה, תחייב את הקבלן החלטת  מתוך העבודות המוט

 מנהל הפרויקט.   

   .הקבלן מטעםבקרת איכות  .5.3

 . מערכת בקרת איכות .5.3.1

ט  הל הפרויק ית אשר תאושר על ידי מנ בקרה חיצונ  יעסיק על חשבונו חברתהקבלן  
(Quality Controlלפי המפורט להלן ): 

כל   בדיקות  על  אחראית  תהיה  האיכות  בקרת  והחומריםמערכת                ,העבודות 

י  ל ידשיוגשו ע  ,זה. המערכת תתואר בתרשימיםנשוא הסכם    בפרויקטאשר ישמשו  
 רטת ולוח הזמנים. ארגנות המפו יחד עם תכנית ההתלמנהל הפרויקט  הקבלן  
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 ת של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:האיכובקרת 

 מעבדה מוסמכת )או מעבדות מוסמכות(.  .5.3.1.1

שנים לפחות  ( עשר)  10של אשות מודד מוסמך בעל ניסיון בר ,מדידה צוותי .5.3.1.2
 בעבודות קבלניות. 

בראשות מהנדס בקרת איכות    ,מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה  צוותי .5.3.1.3
 ם זה. הסכ מסוגת פיקוח על עבודות סיון בעבודו ובעל ני

 , אלא בנוסף להם.  הפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של 

מנהל הפרויקט  כיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור כל אחד ממר
 .  ובכתב מראש

לאישור   יועברו  וניסיונם,  הנ"ל  של  הפרויקט  הפרטים  הטמנהל  גבי  פסים  על 
 . המוחלט של המזמין אם לשיקול דעתואשר ייקבעו בהתים לכך ועדהמיו 

קות מסוימות  רשאי לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדימנהל הפרויקט  
 בלבד ולאשר מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות.

ח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף וכמות כ
המבוצעוהעבו הביצועדות  משלבי  אחד  בכל  טעון  ת  והוא  אישוראת  ,  של קבלת    ו 

 מראש. מנהל הפרויקט 

את הרכב  מנהל הפרויקט  רם אישר  בט  הפרויקטאין להתחיל בביצוע שום חלק של  
 מערך בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו.  

 .תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .5.3.2

  דיקות והמדידות הנדרשות צע את כל הב מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויב
מכרז/ל  ע מפרטי  וע  הסכםפי  השוניםל  זה  התקנים  נפרד    , פי  בלתי  חלק  המהווים 

 .  הסכםמהמכרז/ה

כ של  את  הזמנים  לוח  במסגרת  הקבלן  יבצע  הנ"ל  שמועדי    הפרויקטל  כזה  ובאופן 
העבודה  שלבי  את  יעכבו  לא  והדיווח,  הרישום  הבדיקות,  ביצוע  המדגמים,    נטילת 

)שבי הבדיהבאים  בתוצאות  תלוי  יגרמ צועם  ולא  והמדידות(  כלשהו  קות  לפיגור  ו 
 . הפרויקטבלוח הזמנים של 

בכ  תהיה  שיבוצעו  הבדיקות  המחייבים  כמות  התקנים  לדרישות  זה,  הסכם  פיפות 

, כמות בדיקות  מנהל הפרויקטי  ל ידאו ע  הסכםאלא אם כן נקבעה באחד ממפרטי ה
 שונה מהנ"ל.  

יקיים  מערך בקרת הא כל תהל יכות  ודיווח של  ך בקרת האיכות, במתוכנת  י רישום 
 . פרויקטמנהל הי ל יד שתידרש עעבור של יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל 

כלול   הנ"ל  מהנושאים  אחד  בכל  הנדרשות  והמדידות  הבדיקות  של  מפורט  תיאור 
 . המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנובמפרט המיוחד  

לוסבנ לאמור  מערף  יבצע  האעיל,  בקרת  הך  של  שלבי  יכות  של  שוטף  תיעוד  קבלן, 
מונות( שיתאר את  י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התל ידהעבודה השונים, ע

 מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע. 
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 למנהל הפרויקט. דיווח  .5.3.3

 .  רויקטלמנהל הפא ובצמידות מל  אוםיעבוד בת מערך בקרת האיכות של הקבלן י 

האיכות   בקרת  מערך  של  הפרויקטהדיווח  הדיווח  למנהל  יומני  באמצעות  יהיה   ,
 . המיוחדים הנ"ל

יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ו אישור של  ללאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, 
ביומן ואת  אישר בחתימתו את הרישום  שמנהל הפרויקט  . רק לאחר  מנהל הפרויקט

וה התקנים  לדרישות  ו/או  םהרלוונטייהמפרטים  תאמתו  הבדיקה  שתוצאות  וכן   ,
בלן להמשיך בביצוע העבודות  יוכל הק  -המדידות, מאפשרות המשך ביצוע העבודות  

 . לפרויקטסדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר   יפל הבאות, ע 

ידרוש   הפרויקט  אם  שנדמנהל  מאלו  שונות  נוספות  בדיקות  רשו  לבצע 
 ל חשבון המזמין.  יהיו בדיקות אלה ע   או בתקנים השונים, הסכםבמכרז/ב

עבור   עבודה  שכר  כולל  הבדיקות,  דמי  את  לקבלן  ישלם  המדגמים,  המזמין  נטילת 
פי חשבוניות של המעבדה  ל  ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח, וזאת ע 

 "ל. ניחידה של העל מחירי ה מנהל הפרויקט המוסמכת, ובכפוף לאישור  

 :ידרשו להלן שלבי הבקרה שי 

 .בקרה מוקדמת .5.3.3.1

בתרשים       שיוצג  כפי  שלב  כל  של  העבודה  תחילת  לפני  תבוצע  זו  בקרה 
הקבלן.  העבודו  של  דרישות  הבקרה  ת  של  בחינה           , ההסכםתכלול 

בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים  
איכות בקרת  שטחלביצוע  בדיקת  הסידור,  והבטחת  העבודה  ים  י 

 ודה. המוקדמים לתחילת העב

 מהלך הבדיקה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות.     

 .טףעקב שובקרת מ .5.3.3.2

תיב    אלה  לדרישות  יקורות  בהתאם  שוטף  באופן                 ההסכם ערכנה 
להשלמת  עד  ואחרות,  מעבדה  בדיקות  כוללות  והם  המיוחד                והמפרט 

 שלב של העבודה.   לכ

 דו"חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת האיכות.      

בקרת    דו"חות  יגיש  תקופתיים  הקבלן  לשבוע  ,איכות  אחת            , לפחות 
אשר יכללו רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש  

איכההסכם  במפרטי   בקרת  בתכנית  בתקופת  ולמצוין  נעשו  ואשר  ות, 
 ו. עבודות שבוצע הדיווח לכל ה

 הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:      

זר .5.3.3.2.1 ותרשים  זמנים  ותאור    ,ימהלוח  זיהוי  יכלול  אשר 
אשר  ופעילויות  סיום  תאריך  התחלה,  תאריך  הפעילות, 

 הסתיימו. 

 שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח.  .5.3.3.2.2
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איכות   .5.3.3.2.3 בקרת  בדיקת  מוקדמתשלבי  בדיקות    ,)בדיקה  או 
 מעקב שוטף(, מיקומם וסוגם.

 פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר.  .5.3.3.2.4

של ופעולות תיקון שננקטו או תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כ .5.3.3.2.5
עדיין   התקבלו  לא  בדיקות  תוצאות  כאשר  או            -ינקטו, 

 שוער לקבלתן.  יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך מ

שי  .5.3.3.2.6 לתקתוצאות  מעבר  לדו"ח  תקבלו  יצורפו  הדיווח,  ופת 
 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

ולפני   .5.3.3.2.7 באתר  הופעתם  עם  וציוד  חומרים  בדיקת  תוצאות 

לע נזקים  צירופם  מניעת  נאותה,  מסירה  הבטחת  תוך  בודה 
 ואחסנה נאותה. 

באתר   .5.3.3.2.8 הפרויקט  הוראות שנתקבלו  מנהל  בכל הקשור מאת 
 בבקרת איכות. 

 ה.קיום הוראות בטיחות עבוד  .5.3.3.2.9

ייבדק .5.3.3.2.10 ע   הדו"ח  ידוייחתם  מטעם ל  לכך  המוסמך  האדם  י 
 הקבלן )מהנדס בקרת האיכות(.

 .בקרת האיכותחברת הרכב צוות   .5.3.4

פ יגיש  והכשרתם,  ריהקבלן  מיומנותם  בקרת האיכות,  צוות  של  עובדים  רשימת  וט 

מהנ איכות,  בקרת  מנהל  יעמוד  הצוות  בראש  אחריות.  ושטחי  בעל  סמכויות  דס 
 . מתאיםניסיון מסוג הסכם זה ובעלי וע עבודות כח בפיקוח וביצניסיון מקצועי מו

המתאימים    מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח,
לניהול וביצוע כל סוגי הבדיקות בשלבים השונים של העבודה. מספר אנשי המעבדה  

בודה והתקדמות  אשי יהיה בהתאם להיקף הע הר  מעבדן  שיעבדו בצוות תחת פיקוד  
 השלבים בה. 

יחליט   שצוות בקרת האיכות אינו ממלא את  מנהל הפרויקט,  אם בהמשך העבודה 
כנדרש   לד  -תפקידו  יזמין  אף  הוא  ויוכל  הקבלן  את  ממנו  יון  או  ו/להחליף  לדרוש 

הקבלן  של  חשבונו  על  יתבצעו  אלה  שינויים  הנ"ל.  הצוות  את  ישולם    לתגבר  ולא 

ו/או   כלשהו  תשלום  בקלקבלן  הוצאות  אליהםהחזר  לא  שר  אלה  שינויים  אם   .
רשאי בנוסף להזמין  מנהל הפרויקט  , יהא  מנהל הפרויקטיתבצעו לשביעות רצונו של  

ה יקוזזו  את  הבדיקות  הוצאות  וכל  אחרת,  במעבדה/מבדקה  הדרושות  בדיקות 
 של הקבלן.  תיו מחשבונו

ת האיכות  בקרת  תכנית  את  יגיש  מ(  עשר-חמישה)  15וך  הקבלן                  קבלת  יום 
עבודה " התחלת  אישור    "צו  את  הפרויקט  ויקבל  הקשור מנהל  כל                        לגבי 

טפסים   השיטה,  הנוגע  לפרטי  בכל  השוטפים  והמגעים  הדיווח  תהליך  לשימוש, 
 לבקרת האיכות.  

 העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור זה. 

 :הנושאים הבאיםכל  בתוכנית זו יוצגו

 קרת האיכות. ך הארגוני של בהמער .5.3.4.1
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תופיע   .5.3.4.2 שבה  המשנה,  קבלני  אצל  כולל  האיכות,  בקרת  למימוש  תכנית 
בדיקות   כולל  הבדיקות,  של  מלאה  במהלך  רשימה  שיבוצעו  מעבדה 

שבמפרטי   הדרישות  על  המבוססת  וההסכם העבודה,  יפורטו  ר  שא, 
 בסעיפים המתאימים. 

 . ביצוע בקרת איכות .5.3.5

ה ושעליהן  כל  הנדרשות  לתבדיקות  בהתאם  יגיש  יוחלט  שהקבלן  הבקרה    -כנית 
 . מנהל הפרויקטי ל ידי מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת על ידתעשינה ע

בא  תצויד  באתר.  המעבדה  לבצען  שהוחלט  הבדיקות  כל  את  לבצע  יהיה  שניתן  ופן 
הקבלן.    מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של

ללא התקנה מושלמת של המעבדה או מבדקה לתחילת העבודה  לא תינתן הרשאה  
ומנהל הפרויקט  ,  ההסכםכנ"ל. אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת  

 הקבלן ו/או הפסקת העבודה.  שבוןחל יה רשאי לשקול עריכת הבדיקות ע יה

יוכל   האמור,  ליתן  למרות  הפרויקט  חלקיםמנהל  לבצע  העבודה  אישור     ,של 
בקרת האישלגביהם    בשום  תכנית  יבוצעו  לא  לקבלן  עליו. תשלומים  כות מקובלת 

 מקרה לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה. 

יה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע  יהמנהל הפרויקט  
במטרה לבחון  בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות,  

 ש זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן.  רה שבאתר. שימואת מערך הבק

לנקוט  הקבלן  יהיה על    -אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  

כפי שיורה  בא הי. במקרה של המנהל הפרויקטמצעי תיקון  ענות מהירה מצד יעדר 
נ  -מנהל הפרויקט  הקבלן לתביעות   נוהג  שההחלטה אם הקבלן  והג כאמור או אינו 
יחויב הקבלן להפסיק    -מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי    כאמור תהא בידי

תהיה עילה להארכת משך  את העבודה כולה. הפסקת עבודה, כאמור בסעיף זה, לא  
. הקבלן יודיע  בהסכםביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין  

. שינוי כזה  יקטהפרוהאיכות של  על כל שינוי במערך בקרת  למנהל הפרויקט  בכתב  
ללא   יבוצע  של  קבלת  לא  בכתב  הפרויקט אישור  שינוי  מנהל  כל  ספק,  הסר  למען   .  

זה,   אםוזאת  מעין  אישור    גם  את  הפרויקטיקבל  בכל מנהל  הקבלן  את  יזכה  לא   ,
  תשלום נוסף. 

וע .5.3.6 מטעמו  איכות  אבטחת  על  אחראי  למנות  רשאי  יהא  והקבלן המזמין  חשבונו,  ל 

ב  מתחייב פעולה,  איכות מטעם המזמין  לשתף  על אבטחת  עם האחראי  אופן מלא, 
וזאת ב והעזרה הדרושים לצורך עבודתו,  כל הסיוע  לו את  התאם לשיקול  ולהעניק 

 דעתו המוחלט של האחראי על אבטחת איכות מטעם המזמין.     

 הנחיות   .5.4

שוטפות ה  ות בהסכם זה ולהנחיותי ביצוע הפרויקט יהיה בהתאם להנחיות המפורטו .5.4.1
 מעת לעת.    יןהמזמשל 

התאמה או שאלה לגבי פירושם, משמעותם או  -הקבלן נדרש להביא כל סתירה, אי .5.4.2
ביטויים,   של  הפעלתם  טכניים,  דרך  מסמכים  הנדסיים    םמכאנייהוראות,  או 

 .   המזמיןשל  ו להכרעת

אין בהם כדי לשחרר את  מתן הנחיות כאמור,    למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי  .5.4.3
 או לגרוע ממנה.  ו/  על פי הסכם זהמוחלטת ה בלן מאחריותו הק
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ידי   על  כי הפיקוח המופעל  לגרוע מכלליות האמור מובהר,  ביצוע  על    המזמין מבלי 
לטובת   ביקורת  אמצעי  אלא  אינו  את  המזמיןהפרויקט  לשחרר  כדי  בו  אין  וכי   ,

 ממנה. או לגרוע ו/הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה 

 אישורים  .5.5

ו/א .5.5.1 ביצוע  תכנון  מחייבות    ,עבודותו  זה  בהסכם  המוגדר  לפי  של    ואישוראת  אשר 
אלא לאחר קבלת  , לא תבוצענה או לא תיחשבנה כאילו בוצעו, לפי העניין,  המזמין

 האישור כאמור.   

בהקשר של קבלת אישורים, הכוונה היא   המזמין בכל מקום בהסכם זה המאזכר את  .5.5.2
שאיננו הגורם המוסמך  ה לגורם  י ופני  ,במסגרת המזמין  ם המוסמך לאישורו של הגור

 גורם כאמור, הרי הם חסרים כל תוקף.  אותו ואישורו של 

 קף רק אם ניתן בכתב. על פי הסכם זה יהיה ת  המזמיןאישור  .5.5.3

מתן אישור כאמור, אין בהם כדי לשחרר את    למען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי .5.5.4
 סכם זה או לגרוע ממנה.  הקבלן מאחריותו על פי ה

 חופות ביצוע עבודות ד .5.6

ביצוע   .5.6.1 במהלך  כי  בזה  מובהר  ולהלן,  לעיל  זה  הסכם  הוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
קול דעתו הבלעדי, לדרוש מאת הקבלן לבצע  העבודות יהא המזמין רשאי, לפי שי

,  באורח מיידי עבודות ו/או פעולות, אשר מוגדרות על ידי המזמין כעבודות דחופות
ומטרדיכג מפגעים  סילוק  פסולתםון,  סילוק  היחיד,    ,  מרשות  ו/או  הרבים  מרשות 

באתר   בטיחותיים  במפגעים  טיפול  סביבתי,  ניקיון  שילוט,  של  הסרה  ו/או  הצבה 
והכל על פי  ות ו/או בסמיכות לו, ליקויי גימור בקשר לעבדות וכיוצא באלה,  העבוד

 , לפי שיקול דעתם הבלעדיקביעתם של המהנדס ו/או מנהל הפרויקט, לפי המקרה
בין שעבודות אלה    ,וחות זמנים לביצוען של העבודות הדחופות הנ"ללרבות קביעת ל

במכרז היחידה  במחירי  לביצועו)  הסכם/כלולות  תשולם  ן  בקשר  תוספת  לקבלן  לא 
נוספות  האמורות  ובין שהעבודות  כלשהיא(   עבודות  הינן  לביצוען  ו)או חלקן  בקשר 

 . (זההסכם במסמכי תשולם תוספת, כאמור 

ודות הדחופות כאמור לעיל, או שהשתהה בביצוע העבודות  העב ע הקבלן את  לא ביצ .5.6.2
רצון   לשביעות  שלא  הדחופות  העבודות  את  שביצע  ו/או  יהא  הדחופות  המזמין, 

לבצע  רשאי  מטעמו,צמ בע  ןהמזמין  שלישי  צד  באמצעות  ו/או  מלוא  את  ולגבות    ו 
את סכום  ביצוע  ללנכות מן הערבות  ן, או  סכום עלות העבודות הדחופות מאת הקבל

של    הנ"לההוצאות   בשיעור  מנהליות  הוצאות  אחוזים-שנים)  12%ובתוספת  (,  עשר 
 .ו תביעה בקשר לכךולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/א

ו  לפי הוראות כל דין ו/או  לשחרר את הקבלן מאחריותזה, כדי    5.6בסעיף  אין באמור   .5.6.3
זה לביצוע העבודות ו/או לביצוע העבודות הדחופות, או לאי ביצוע  הוראות הסכם  

הא באמור כדי לחייב ו/או להטיל העבודות ו/או לאי ביצוע העבודות הדחופות, ולא י
 אחריות כלשהי על המזמין בקשר לעבודות ו/או לעבודות הדחופות כאמור.
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 נזיקין  חריות וא .6

 יעת מטרדים  מנ .6.1

הולכי  יצוע הפרויקט ייעשה בשטח, בו קיימת גם תנועה רבה של  כי ידוע לו שב   הקבלן מאשר,
    .נותשו פעילויות ות מתקיימרגל ובמסגרתו ו/או בסמוך אליו 

הציבור,   בנוחיות  שניתן  ככל  מזערית  פגיעה  תוך  ייעשה  הפרויקט  שביצוע  מתחייב  הקבלן 
ל האמצעים  מהם, וינקוט בכ בשימוש ברכוש או ההנאה    לרבות בנוחיות השימוש בדרכים או

 הדרושים לצורך כך, לרבות בהתאם להוראות כל דין. 

 .בוריפול בפניות הציט .6.1.1

מ לגרוע  ולהלן   6.1יף  בסעהאמור  כלליות  מבלי  לעיל  מוסמך  זה  נציג  הקבלן  ימנה   ,

יהיה אחראי לקי  ,מטעמו נציגי הצאשר  ו עובדים  או/בור הגרים  יום קשר רציף עם 
וזאת במטרה לצמצם למינימום את אי  ולטיפול בפניותיהם    בקרבת אזורי העבודה 

לצ הנגרמת  כתוצאהיהנוחות  עם  ביצוע  מ  בור  יתקשר  הקבלן  נציג  בשטח.  העבודה 
העסקים אנשי  ו/או  סביר  ,הדיירים  כתוצאה   אשר  יפגעו  ו/או  יושפעו  כי  להניח 

לכלוך  מתופ )רעש,  הלוואי  באלהוכיועות  כתוצאה מעבודתו במסגרת  ( הצא  נוצרות 
בשכונה  הסכם   יפרסם  הקבלן  נציג  העבודות    / זה.  יאפשרו  במתחם  אשר  פרטים 

 .ותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות הנוצרות כתוצאה מהעבודהבור לזהילצ

ליו מהדיירים ו/או  אשר הגיעה א  ,על כל תלונהלמנהל הפרויקט  נציג  הקבלן ידווח  
ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו    כן את פירוט ו  ,העבודהים בקרבת אתרי  העובד

 . לטיפול בתלונות אלו ולפתרונן

 . רמניעת רעש בלתי סבי .6.1.2

)ובמיוחד לאחר  ות  ת מגורים שקטוהר ומודגש להלן כי עקב קרבת האתר לשכונמוב
של המערכת הפניאומטית(   סיום עבודות ההקמה וביצוע שירותי התפעול והתחזוקה

ציודו ופעולותיו  על ידי  ע מאמץ מיוחד להקטנת הרעשים הנגרמים  נדרש הקבלן לבצ 
יינקטו   הפרויקט  וכי  מנהל  ידי  נושעל  לאכיפת  הרעשצעדים  מניעת  בהתאם    ,א 

 :לדרישות החוק והתקנות שלהלן

 .1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .א

 1990 -לתי סביר(, התש"ן תקנות למניעת מפגעים )רעש ב .ב

 .1992  -עת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג תקנות למני  .ג

 .1979 -תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  .ד

מאת תושבים ו/או  תלונות  לי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, היה ותתקבלנה  מב
זה,   ובכלל  מוסמכים,  גורמים  לאיכות מאת  עם    ,הסביבה  המחלקה  רעש  בקשר 

מעבהנ כתוצאה  הקבלןגרם  ל ודות  להורות  הזכות  למזמין  מוקנית  לבצע  ,  קבלן 
שבונו של הקבלן,  בכתב לידי המזמין, והכל על חיה  אבדיקת רעש ולהעביר את ממצ

בקשר   תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש  מוותר  והוא  לו  שתהא  ומבלי 
להוראות   ו/או  הבדיקה  קיום  ממלעצם  בעקבות  לקבלן  הבדיקה,  שתינתנה  צאיה 

 . הקבלן מתחייב לבצען במלואן וללא כל סייגו

בקשר וכן  העבודות  ביצוע  בעת  רעש  יצירת  ופוטנציאל  הפרויקט  אופי  עם    לנוכח 

השלמתו,   לאחר  הפרויקט  נשוא  המתקן  הוראות  פעילות  מכל  לגרוע  שמבלי  הרי 
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ולהלן,   לעיל  זה  ה הסכם  לידי  להמציא  הקבלן  רעשמזמין  נדרש  בדיקת    , אישור 
המתקןהמאשר   הפרויקט    כי  בנשוא  והוראות  דרישות  מלוא  עומד  ים  ההיתר הדין 

 ניתנו ביחס להפעלת המתקן / הפרויקט. ר שא

עים שצוינו לעיל לא תפטור הקבלן מאחריותו המלאה לעמידה בכל  נקיטת כל האמצ
      דרישות החוק והתקנות למניעת רעש.

 .קיימיםתנועה על פני כבישים  .6.1.3

בכבישי תנועה  א  כל  תבוצע  גלגלים  אספלט  בעלי  רכב  כלי  באמצעות  ורק  ך 
לא  עליהם  המועמס  החומר  כי  הקבלן  ידי  על  יובטח  וכאשר  נקיים,  פניאומטיים 

 .זר בשעת הנסיעהיתפ

של כלי רכב בהם עושה הקבלן שימוש  כל יציאה  הקבלן מתחייב לוודא כי בבנוסף,  
הרכב    ניקיון של כלי  יבוצע  סמוכים   אל כבישים  במסגרת העבודות מאתר העבודות

מכך,   כתוצאה  הכבישים  לכלוך  את  שימנע  באופן  וזאת  הרכב  כלי  גלגלי  ובפרט 
טה באמצעים כאמור מתחייב הקבלן לבצע את  שייווצר לכלוך חרף נקיובנוסף ככל  

 .  ניקיון הכבישים הנ"ל

 .מתן חופש מעבר .6.1.4

רכב מטעם    למעט כליהעבודה בדרכים,  הקבלן ימנע חניית כלי רכב, המגיעים לאתר  
מקרה  קבלנ ובכל  באתר,  העובדים  אחרים  גורמים  ו/או  ורק  ים  אך  יוחנו  אלה 

הדרכים כי  מתחייב,  הקבלן  לכך.  שיועדו  וכן    במקומות  העבודה  באתר  העוברות 
לפי   אחרים,  קבלנים  ו/או  המזמין  לשימוש  פתוחים  יהיו  הציבוריים  השטחים 

ומרים ו/או יאכסן עליהם ח  נהל הפרויקט, וכי הוא לא הצורך, ובהתאם להוראות מ
 .ציוד, ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי

 .תיאום ואישור משטרת ישראל .6.1.5

זה הסכם  הוראות  יתר  מכל  לגרוע  לו,    מבלי  ידוע  כי  מצהיר,  הקבלן  ולהלן,  לעיל 
רכב               כלי  של  סואנת  תנועה  ישנה  בהם  ברחובות  יתבצע  מהעבודה  שחלק 

הקבלן  והולכ  על  בהתאם,  רגל.  מלהצטיידי  בכל  ישראל    קרה,,  משטרת  באישור 
להחלטת  בהתאם  העבודה.  ביצוע  ומועדי  תנאי  את  עמה  ולתאם  העבודות  לביצוע 

ו הפרויקט  בשעות  /מנהל  עבודות  ביצוע  ייתכן  ישראל,  משטרת  דרישת  פי  על  או 
 .הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך 

 .הפרדת תנועהרור זמני, אמצעי מיגון ושילוט, תמ .6.1.6

הדרך  ה ועוברי  הרכב  כלי  של  מרבית  בטיחות  הבטחת  לשם  כי  מתחייב  קבלן 
מחסומים ומעקות אחרים שיידרשו  ו/או    ג'רסי-שבתחום העבודה, יציב, מחסומי ניו

הפרויקט מנהל  ו/או  ישראל  משטרת  ידי  מתאימים  על  ותמרור  סימון  שילוט,   ,
מהב אור  מחזיר  ספקמחומר  בעל  משולש  )בודד,  מס   הב  עצמאי(  "ספקו"  כוח  וג 

וגדרות(   והתמרורים,  )מעקות  השלטים  סוגי  טוב.  תחזוקה  ובמצב  ערך,  שווה  או 
ובאזורים המובילים לאתר העבודות, ככל שיידרש  מספרם ומיקומם באתר העבודה  

וי הפרויקט,  מנהל  ו/או  העירונית  התנועה  ועדת  ו/או  ישראל  משטרת  ידי  יעשה  על 
להו החוק,  להוראות  הרבהתאם  ולתנאי  מע"צ  ראות  ישראל,  משטרת  של   /ישיון 

ישראל   נתיבי  התחבורה  חברת  דין  ומשרד  פי  על  רלוונטיים  אלו  שגורמים  )ככל 

 ובהתאם לסכימת תמרור שתאושר על ידי מנהל הפרויקט.   עבודות( לביצוע ה
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ו התמרור  סכימת  את  הפרויקט  מנהל  לאישור  להגיש  מתחייב  לדאוג  הקבלן  כן 
 .ילוט האמור, בטרם יחל בביצוע העבודות באתרוד, התמרור והשלהמצאות כל הצי 

 .שילוט ותמרור זמני בעת עבודת לילה .6.1.7

ביצו של  במקרה  כי  מתחייב  בנוסף  הקבלן  יוצבו,  העבודה,  באתר  לילה  עבודות  ע 
 מפורט להלן : ל, אמצעי סימון ושילוט כלעי 6.1.6לשילוט האמור בסעיף 

 רחוצים ונקיים.  INTENSITY HIGH. התמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג א

)קונוב חרוטים  גבי  על  נצנצים  יוצבו  העבודה,  .  אתר  תחומי  את  יסמנו  אשר  סים(, 
 החסומים בפני תנועה. 

 ג. תופעל תאורת כביש. 

 או בנורות תאורה./ד. כל העובדים יצוידו בפנסים ידניים ו

כל הכבדים    ה.  מטה  הכלים  כלפי  ויכוונו  ישאירו  אשר  מיוחדים,  בפנסים  יצוידו 
 למשטח העבודה. 

 ת התרוממות אבק. ו. המטאטא המכני, יצויד במתקן הרטבה למניע

 .הכוונת תנועה .6.1.8

הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות, מכווני תנועה, לרבות שוטרים 
ודגלי אזהרה. היה והקבלן  אתר, עם שילוט  ש על ידי מנהל הפרויקט בבמספר שיידר

בעצמו      הקבלן,  ידאג  העבודה,  בזמן  ושיטור  הכוונה  לצורך  שוטרים  להציב  יידרש 

 ונו, לשכירת שוטרים בהתאם. ועל חשב 

 ולאתר  לעבודות זק נ .6.2

ה לשלמות  ישא הקבלן באחריות מלא י מיום התחלת ביצוע הפרויקט ועד לתום תקופת הבדק,  
 . פרויקטלביצוע הבקשר  שנעשו  ,העבודות

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן מיידי, כל נזק, פגיעה או אובדן  
 או לעבודות כלשהן, מכל סיבה שהיא.ו/או לאתר  ו/קט לפרוישייגרם 

 נזק לגוף ולרכוש  .6.3

נזק   .6.3.1 לכל  אחראי  יהא  ו/או  הקבלן  הפסד  ו/או  אובדן  למזמין    מושייגרהוצאה  ו/או 
לבעל חיים ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו,  בע"מ ו/או    נואולחברת מי  או  ו/

ו/לעובדיהם,  ל קבלני משנה,  ללמועסקיו,   לצד  מועסקיהם  כלאו  שהו מחמת  שלישי 
ו/או  כל   מחדל  ו/או  אסון  מעשה  בעת  מקרה  החפירה  קריסת  של  במקרה  )ולרבות 

וצעה על ידי  החפירה כאמור בעולות בקשר אליה ואף אם  הנחת הצנרת ו/או ביצוע פ
קבלן התשתיות ו/או כל גורם אחר ומודגש כי באחריות הקבלן לוודא בטרם ביצוע  

החפיר  כי  כאמור  להנחת העבודות  ומתאימה  הקבלן  וצרכי  דרישות  את  תואמת  ה 
אליה(   בקשר  הפעולות  יתר  כל  ולביצוע  בביצוע  כל  או  ו/הצנרת  הקשור  אחר  גורם 

ההסאו  ו/הסכם  ה ביצוע  ו/או  אי  ביצכם  הקבלן  ההסכם  וע  אי  מצד  או  ו/ בשלמות 
ו/או בשל אי קיום    או שכירי קבלני המשנהו/או מצד שכיריו  ו/ קבלני משנה שיעסיק  

, בין אם הדבר כרוך ברשלנות  המזמיןהוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות  
, כבלי  ו דלקא  נורות מים או ביובי , צובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים

וטלפוןחש תתמל  למערכות  ועל-,  פרטיות-קרקעיות  ו/או  ציבורית  וכל    קרקעיות, 
ם הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי רכב,  סוגי עבודות ציבוריות אחרות, לרבות נזקי
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נזק   לכל  אחראי  יהיה  הוצאה  וכן  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  לעבודות    מו שייגרו/או 
סערהתשיטפונו מחמת  המבוצעות   רוח  מסיבות  ,  הקבלן    וכיוצא  ועל  יהיה  אלה 

נזק    ,על חשבונו  ,לתקן הוצאה  כל  ו/או  ו/או הפסד  , כאמור, או  מושנגרו/או אובדן 
פיצויי הנזק  לשלם  בגין  דרישה  ם  עם  מייד  הוצאה  ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או 

ת  , על חשבונו  ,המזמיןולפצות את    המזמיןראשונה מאת   כל  תוגש  אשר  ביעה  בגין 
ו/או  כתוצאה מביצוע    מושייגרדן ו/או הפסד ו/או הוצאה  ו/או אובל נזק  בקשר עם כ

 .העבודות הכלולות בהסכםאי ביצוע ו/או אי ביצוע בשלמות של 

לאתר,   הנוגע  בכל  הקבלן  את  יראו  בנזיקין,  ההוכחה  ונטל  הראיה  נטל  לעניין 
כ ולפרויקט,  לאתר  הובאו  אשר  ולמתקנים,  השליטה  למערכות  לו  שהייתה  מי 

עוהמ והבלעדית  שלאה  כמי  הליהם,  ובעליהם  הינו  עליהם  והבלעדי  היחיד  ממונה 

מ שיצאה  אש  עקב  או  אש  ידי  על  נזק  נגרם  ואם  והבלעדי  שהיה    -הם  היחיד  כמי 
מקרקעין   שהם  המתקנים  ושל  הפרויקט  של  האתר,  של  והבלעדי  היחיד  התופש 

 מתקנים שהם מיטלטלין. וכבעליהם היחיד והבלעדי של המערכות וה 

התטע שלא  הקבלן  בביצוע  ן  ליקוי  היה  לא  כי  או  העבודה  לביצוע  הנוגע  בכל  רשל 
שנגרם   לנזק  או  לליקוי  מאחריות  פטור  הוא  כי  או  נטל    -בעטיו  העבודה  עליו 

 ההוכחה. 

לו   .6.3.2 זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית  כל  זה להקנות לצד שלישי    אין באמור בסעיף 
 . "מבעאונו ת למעט לחברת מי , וזאעל פי כל דין

יתמו .6.3.3 עיליים הקבלן  ודרך,  מתקן  מבנה,  כל  על  חשבונו,  על  ויגן,  יחזיק                   ך, 
כתוצא -ותת להינזק  העלולים  תחילת  קרקעיים,  מיום  החל  הפרויקט,  מביצוע  ה 

 ביצוע הפרויקט ועד תום תקופת הבדק, ויתקן כל נזק שנגרם להם.  

הקבלן מתחייב  כך,  מהגורמים    לצורך  נתונים  בדבר  לאסוף  מבנה,  המתאימים  כל 
שאינם   כאלה  ובמיוחד  הפרויקט,  ביצוע  במהלך  להיפגע  שעלולים  דרך  או  מתקן 

רגיל הסתכלות  תוך  לראיה  מתאימים  ניתנים  משגיחים  חשבונו,  על  ולהזמין,  ה, 
 מאותם גורמים. 

 פגיעה בזכויות קנייניות  .6.4

את   וישפה  יפצה  תבי   המזמיןהקבלן  כל  ה בגין  נזק,  הליך,  דרישה,  באלעה,  וכיוצא  ה,  יטל 
הנובעים מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או  

לצורך  דוקנייניות  זכויות   הקבלן  ידי  על  שיסופקו  ובחומרים  בציוד  השימוש  במהלך  מות, 

 ביצוע הפרויקט. 

 אחריות כלפי עובדים  .6.5

  בלבד הקבלן    יהא  ,דין  כל  פי  עלוקבלן כמתואר לעיל ולהלן  ה   מאחריות  לגרוע  מבלי .6.5.1
              חיוולשל ,  לעובדיו  שייגרם  נזקאו  /ו  תאונהאו  /ו  אובדן  לכל  הבלעדי  האחראי

  או   עקבן  המזמי  לעובדיאו  /ו   מטעמו   משנה  קבלני  עובדי   לרבות,  מטעמו  ם הבאי  ולכל
 . העבודות ביצוע סגרתבמ,  מטעמו הפועל מי או /ו שלו  מחדלאו /ו ממעשה כתוצאה

דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר    מתחייב לשלםלן  הקב .6.5.2
בש של  יהנמצא  לרבות בשהקבלןרותו  מי,  של קבלני  של  רותם  ,  הקבלןשנה מטעמו 

 ביצוע העבודות.  כדיכתוצאה מתאונה ו/או נזק שנגרמו תוך  או/ועקב 
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 אחריות מקצועית  .6.6

  מקצועית   משגיאה  כתוצאהן  למזמי  שייגרם  נזק  כל  בגיןן  זמיהמ  את   יפצההקבלן   .6.6.1
או  /ו  לקוי  מתכנון  כתוצאהאו  /ו  המקצועית  חובתו  הזנחת או  /ו   רשלנותאו  /ו

 .לקוי  מטיב או לקויים זריםבאבי או בחומרים משימוש

           , מקצועית  רשלנות  של  מקרה  לגבי   גם  תחול ,  לעיל  כאמורהקבלן    של   אחריותו .6.6.2
למקרה( בין המזמין    התקשרות )בהתאםה   תקופת  סיוםביטול או    רלאח  יתגלה ר  שא

 . לבין הקבלן וזאת מכל סיבה שהיא

 אחריות לנזק סביבתי  .6.7

ולהלן, לעיל  ביצוע העבודות  הקבלן    מבלי לגרוע מכלליות האמור  כדי  ובנוסף  מתחייב שתוך 

תקופת   הקבלן  לאורך  לבין  המזמין  בין  לצורך ההתקשרות  שלא  פגיעה  תהיה                  לא 
הסביב בנוחות  באיכות  ו/או  השימוש,  ה  בזכות  לצורך  שלא  הפרעה  כל  תהא  ולא  הציבור, 

  וכי האתר    בתחומיכלשהו    המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי
 .  לעיל האמור  את להבטיח כדי הדרושים האמצעים  בכל ינקוטהקבלן  

או יפורסמו  /וכפי שפורסמו    איכות הסביבה  ונהלי  קנותות  חוקי  כל  על  לשמור  מתחייבהקבלן  
 הרשויות המוסמכות. על ידי 

 שיפוי .6.8

לפגוע בשאר התחייבויותיו   .6.8.1 ומבלי  פי  באופן מיוחד  מתחייב הקבלן    -זה    6סעיף  על 
בגין כל תביעה  )לפי המקרה(  בע"מ    אונוו/או חברת מי  המזמין  לפצות ולשפות את  

כל חוק שיבוא  על פי  סח חדש(, כפי שתתוקן מזמן לזמן או  דת הנזיקין )נופקועל פי  
 .כל חוק אחרעל פי במקומה, או 

  אונו ו/או חברת מי המזמין קבלן חייב לפצות ולשפות את  יהיה הבנוסף לאמור לעיל,  .6.8.2
האמורים  לשלמו מחמת הנזקים  המזמין  חויב  יבגין כל סכום ש  ,)לפי המקרה(  בע"מ

לשאת בו  הם  עלישבו ו/או    ו ב יל את הסכום שנתחיבפוע המזמין    מו לעיל, קודם ששיל
סכום  המזמין    והי י וכן   לנכות  לקבלן  כאמור  זכאי  שיגיע  סכום     המזמין   אתממכל 

מקרה   יובכל  בקשר  ץ  אל י שהמזמין  כלשהו  אחר  תשלום  ו/או  פיצויים  נזק  ללשלם 
הוצאה   ו/או  הפסד  ו/או  אובדן  כהקבלן  מתחייב    -ר  כאמוו/או  או  לשלם  פיצוי  ל 

זאת  תשל וכל  כאמור  והוצאות    בתוספתום  וריבית  הצמדה  עמד  שהמזמין  הפרשי 
והכל  דין והכנת עדים ומומחים,  שכר טרחת עורך  ולרבות הוצאות  ,  בהן בקשר לכך

לכך   הודעה    ןנתשהמזמין  בכפוף  הדרישה  אודות  לקבלן   למועד  קבלת  בסמוך 

 . כנגדה התגונןלקבלן  ל אפשר קבלתה ו

על פי    המזמיןגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  בסעיף זה בא ל  אין האמור
 הסכם זה או על פי כל דין. 

על פי סעיפים    המזמיןלשפות בהם את    להבטחת תשלום הסכומים שהקבלן יצטרך .6.8.3
או שיגיעו לקבלן  ו/לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים    המזמין, רשאי  6.8.2  -  6.8.1

וההוצאות   הסיכון  להיקף  זהה  בשיעור  סכומים  זה,  הסכם  פי  וזאת  על  הכספיות, 
 .המזמיןהמשפטי של  היועץ  חוות דעת בהתאם ל

הוראות  ם לבהתא  ,הקבלןעל ידי  הופקדה  אשר    ,מוצהר ומוסכם כי הערבות לביצוע
לפיצוי  להלן  9.1סעיף   גם  נועדה  מי  ו/או  המזמין  ,  הצדדים    בע"מ   אונוחברת  ו/או 

ה בגין  נזקים  שלישיים  לעיל, לרבות  זה  ידי  גרמו  ייר  שא נזקים בסעיף    , כלי רכבעל 
 . 1970 -כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל 
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לחלט את הערבות לביצוע במלואה או  רשאי  ,  על ידו  זמין ו/או מי שהוסמך לכךהמ
פיצוי   להבטחת  נזק,  להוכחת  דרישה  כל  וללא  תנאי  כל  ללא  ו/או  המזמין  בחלקה 

 .זה  6בסעיף בגין הנזקים שפורטו ים השלישיים כאמור הצדד

בכל דין מוטלת    יחות אשר נקבעוע העבודה על פי כללי הבט האחריות הכוללת לביצו .6.8.4
על   תוטל  זאת  אף  על  אם  ואולם,  הקבלן  ו/או  על  ו/או  המזמין  על  על        המהנדס 

מי מטעמם אחריות, על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נ"ח(,  על    מנהל הפרויקט ו/או 
תשי"ד  1970  -תש"ל   העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פי  על  או  פי 1951  -,  על  או   ,

בקשר לעבודה או בקשר לעובדים המועסקים בביצועה,  ח חיקוקים אלה  תקנות מכו 
ין "מחזיק במקום  בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין מד 

ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט  המזמין  יפצה הקבלן את    -העבודה" ובין אחרת  

ולחוד,   ביחד  מטעמם,  מי  או/או  לכל  שנגרם  נזק  כל  כתוצאה  בגין  מהם  מכך  חד 
 שהוטל עליהם. )ומודגש, כי בגין מלוא החיוב( וישפה כל אחד מהם בגין כל חיוב 

המהנדס ו/או מנהל הפרויקט  בע"מ  ו/או    אונואו חברת מי  /ו המזמין  מוסכם ומוצהר בזה, כי   .6.9
מחדל כלשהם של מי    ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין מעשה ו/או

ו/או המהנדס ו/או מנהל  המזמין  ודד ו/או של בעלי חוזה אחרים עם  ננים ו/או של ממהמתכ
 הפרויקט ו/או מי מטעמם. 

המזמין  אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לקבלן על ידי    למען הסר ספק, מובהר כי .6.10
מטעמם   מי  ו/או  הפרויקט  מנהל  ו/או  המהנדס  אי  -ו/או  ת לרבות,  מפרטים, ושור             כניות, 

ש אישוסיום  הביצוע,  משלבי  זהות    רלב  אישור  רישוי,  פעולות  במסגרת  אישורים  חשבונות, 
לא יהיה בו כדי להטיל אחריות    -ם, ציוד וכיוצא באלה  קבלני המשנה, ספקים, יצרנים, חומרי

כדי לשחרר את    ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם ו/אוהמזמין  כלשהי על  
 וע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.    ריותו ו/או לגרהקבלן מאח

לגר .6.11 כדי  שהיא,  סיבה  מכל  זה,  הסכם  של  בסיומו  אין  כי  התחייבויות  מובהר  של  מתוקפן  וע 
סעיף   לפי  אחריותו  ו/או  כי  זה    6הקבלן  בוכן  סעיף  אין  מאחריות    6הוראות  לגרוע  כדי  זה 

 הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

  ביטוח .7

 .חי הקבלןתנאים כלליים לביטו .7.1

ו .7.1.1 מאחריות  לגרוע  הסכם  התחייבויות  ממבלי  פי  על  ו/או  הקבלן  הזה  דין, הוראות 

  כנסת ציוד ו/או הממועד  זה או  נשוא הסכם  עבודות  הוכתנאי לקבלת הזכות לביצוע  
 -חומרים ו/או כלים ו/או נכסים כלשהם ו/או רכוש לאתר ו/או למקרקעי השכונה  

בחברת ביטוח המורשית כדין    לערוךהקבלן    מתחייב  -המועדים הנ"ל  המוקדם מבין  
     ת המערכת הפניאומטית       הקמו תכנון  ת  ובמשך כל תקופ   ,על חשבונולפעול בישראל,  

השלמתה   ב  -ולאחר  התפ גם  תקופת  כאמורמהלך  המערכת  של  והתחזוקה             ,  עול 
ב המפורטים  הביטוחים  זה  את  ביטוח  ב"וסעיף  ביטוחי  לרבות  "  הקבלן אישור 

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו:    ( להסכם זה3כנספח ב')זה להסכם  ףהמצור

 .  הקבלןאישור ביטוחי  - ()א(3נספח ב')  .7.1.1.1

הביטו  .7.1.2 )אישור  התכנון  לתקופת  ובנ()א(3ב')   נספחחים  הביטוחים  (  אישור  וסף 
עובר לחתימתו  ידי המזמין  ל הקבלן  על ידי    והומצא(  (א()3נספח ב')לתקופת ההקמה )

ן  מאשר המזמיל גבי הסכם זה  ע  וובחתימתבהתאם להוראות המכרז,  זה,  הסכם  של  
 .  תם לידיוקבלאת 
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ביטוחי   .7.1.3 ידי  והתחזוק התפעול  לתקופת    הקבלןאישור  על  יומצא  לה  ן,  זמימהקבלן 
ביטוח המורשית לפעול בישראל, כשהוא חת ידי חברת  על  בנוסחו המקורי  כדין  ום 

שנקבע  (  עשר-ארבעה )  14עד   המועד  לפני  והתחזוקה,  לתחייום  שירותי התפעול  לת 
 .  כמפורט בהסכם זה להלן

זה בהסכם  בתנאים ובמועדים המפורטים    הביטוח  אישורי  המצאת   כי   בזה   מוסכם .7.1.4
 .הסכם זה  וםלקי יסודי תנאי מהווה

  לדרישת   בכפוף  כי  הקבלן  מתחייב,  כאמור  הביטוחים  עריכת  אישור  להמצאת  וסףבנ .7.1.5
 .  הנדרשות הביטוח מפוליסותמלאים  העתקיםלידי המזמין  ימציא  בכתבן המזמי

ו/או  .7.1.6 האחריות  גבולות  ו/או  הביטוח  סכומי  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר                   למען 

מןת ביטוחי  זבהסכם  האמור    נאי הביטוח המתחייבים  עריכת  ובאישורי  הקבלן, ה 
בסעיף   הינם  7.1.1כאמור  על    לעיל,  המוטלת  מינימאלית  דרישה       , הקבלןבבחינת 

ו/או    לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוחהקבלן  ועל  
 בהתאם.   או תנאי הביטוחגבולות האחריות ו/

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הקבלן  
גבולות האחריות  ל בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או    ומ ו/או מי מטען  כלפי המזמי

   תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.לו/או  

האמור  הנערהקבלן  ביטוחי   .7.1.7 פי  על  וזבהסכם  כים  ולהלן  לעיל  כמפורט  לרבות  ה 
ו/או לשנותם  אינו רשאי לבטלם    יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח  לעיל  7.1.1בסעיף  

הודעה בכתב בדואר רשום  למזמין    וכןלקבלן    שלחאלא אם  לרעה בתקופת הביטוח,  

   .ראש על כוונתו לעשות זאתיום מ( ששים) 60

כי    הקבלןמבטחי   שכאלו לגבי  ו/או שינוי לרעה  ביטול  כל  ללא יהיה תוקף  יתחייבו 
ובטרם  לעיל  כאמור  בכתב  הודעה    נשלחה אם לא    וו/או עובדי  ו ו/או מנהלין  המזמי
    ההודעה.ממועד משלוח הימים ( ששים) 60חלוף 

מ .7.1.8 שמי  פעם  של  בין  בכל  איזה  למזמין    וכןן  לקבל יודיע  הקבלן  מבטחיו  ין  מב כי 
האמור  ן  הקבלביטוחי   לפי  שנערכו  הביטוחים  פי  עומד  בהסכם  על  ולהלן  לעיל  זה 

לערוך את  הקבלן  לעיל, מתחייב    7.1.7להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף  
ל ולהמציא  מחדש  הביטוח  המזמין  אותו  חדש,  אישוידי  ביטוח  עריכת                וזאת ר 

   פני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.ל

הנדרש  הקבלן  ביטוחי   .7.1.9 פי  על  עלבהסכם  הנערכים  מפורש נספחיו,    זה  תנאי              יכללו 

הקבלן    י וכי מבטחן  כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמי   ,על פיו ייקבע
, לרבות  ןבדבר שיתוף ביטוחי המזמי ה  ו/או תביעטענה  או  ו/על כל דרישה    ים ותרמו

ולרבות    ,1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א   59כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  
 . וי כלפי מבטחכן ון  המזמיכלפי   "ביטוח כפל"  כל טענת

כל טענה  לא תהיה  לקבלן  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, מובהר בזאת כי   .7.1.10
 ו ו/או עובדי  ו או מנהלי/ן ווסוג שהוא כלפי המזמי  תביעה מכל מין   ו/או דרישה ו/או 

מטעמ מי  ביטוחי  םו/או  במסגרת  המבוטח  נזק  בגין  לרבות  הקבלן,  כל ,  ובמפורש 
המזמי את  בזאת  פוטר  והוא  העצמית,  ההשתתפות  לסכום  בנוגע  את טענה  וכן  ן 

ר )לרבות בגין  מכל אחריות לנזק כאמו  םממי מטעוכן את כל    ועובדיכן את  ו  יומנהל 
לעיל  מוסכם בזה כי הפטור כאמור    ,אולם,  (הקבלןההשתתפות העצמית המוטלת על  

 בזדון.  לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח 
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מסגרת  לשלם את דמי )פרמיות( הביטוח בגין הפוליסות המפורטות במתחייב  הקבלן   .7.1.11
(, ()א(3נספח ב') בתקופת התכנון )הקבלן  שור ביטוחי  טוח( לרבות באיזה )בי  7  סעיף

ביטוחי   ההקמה  הקבלן  באישור  ב') )בתקופת  ובאישור((א()3נספח  הקבלן  ביטוחי    , 
ב'))  והתחזוקההתפעול  בתקופת   אחר (  (א()3נספח  תשלום  וכל  ובמועדם  במלואם 

 הן במועד.  שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר ל

  ידו   על  הנערכות  הביטוח   פוליסות  תנאיוראות ו/או  כל ה  אחר   למלא  מתחייב  הקבלן .7.1.12
 .  הביטוחים  קףתו את  להפקיע או/ו לצמצם  כדי בו שיש מעשה  כל לעשות כלשונן ולא  

לקיים ולשמור על הוראות  הקבלן  בכלל זאת ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מתחייב  
בפו  והזהירות הנכללות  ולוות,  ליסות הביטוח, ככל שקיימהבטיחות  כי ולדאוג  ודא 

 על נספחיו.   ,זהם הסכם קיו ה בתוקף במשך כל תקופת ינ תהי הנדרשות   ותהפוליס

לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  מתחייב    בנוסף  אתהקבלן  ממנו,  אחריות  ה  י ביטוח  כי 
המוצרה חבות  ו/או  מסעיפי    ,מקצועית  באיזה  נספחיו, הסכם  הנדרשים  על               זה 

על ידו  נעשתה    אשרתו על פי דין לכל פעילות  מתקיימת אחריו  בתוקף כל עודיחזיק  
 זה, על נספחיו. הסכם בקשר עם 

 .   הפרמיה תשלומי על אישורים, כתבבן המזמי  לבקשת, ולהמציא מתחייב הקבלן .7.1.13

על פי  ן אודות  מתחייב להודיע למזמי  הקבלן .7.1.14 כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה 
מפול  ביטוחי  איזו  להוראושנערכהקבלן  יסות  בהתאם  מתחייב  זה.  הסכם  ת  ו  כן 

המזמי  הקבלן  עם  פעולה  ביטוח  ,ןלשתף  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  אשר   ,ככל 
על פי איזה מביטוחי  ן  ו/או מימוש זכויות המזמי  ה למבטחיםחליט להגישן יהמזמי

 . הקבלן

ן  י לשפות את המזמייהיה אחראהקבלן  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,   .7.1.15
באופן מלא בגין כל  מנהל הפרויקט ו/או כל מי מטעמם ו/או  ו בדיו/או עו ומנהלי ו/או 

הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב  מהם  למי  ייגרם  אשר  של    נזק  קיום  אי  ו/או  מהפרה 
מנהליו ו/או מי מהעובדים  ו/או    הקבלןעל ידי    הביטוח  פוליסות איזו מתנאי מתנאי  

( בגין  עשר אחוזים-שנים)  12%בסך    בצירוף תקורה קבועה מראשהמועסקים על ידו,  
ו הבלעדי  , ובצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות )לפי שיקול דעתהוצאות המזמין

המזמין בכפשל  על  (,  מוטלת  השיפוי  חובת  ו/או  האחריות  כי  לכך  פי  הקבלן  וף  על 
 דין. הוראות הזה ו/או על פי הסכם 

ח הנערכות  בפוליסות הביטו ייקבע    וע בכלליות האמורבנוסף לאמור לעיל ומבלי לפג .7.1.16

ידי   מהפרכי  הקבלן  על  תנאי  של  לב  בתום  קיום  אי  ו/או  מ תנאי  ה  ת  ופוליסאיזו 
ת, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה  , לרבו הקבלןהביטוח על ידי  

ידי   על  לב  בתום  מטעמו,  הקבלן  שנעשו  מי  ו/או ן  המזמי בזכויות    יפגעולא  ו/או 
 אלו.  על פי ביטוחים וו/או עובדי  ומנהלי

מ  .7.1.17 יאוחר  משבעה)  7  -לא  איזה  תקופת  תום  ממועד  ימים   , הקבלןביטוחי  בין  ( 
אישור  הקבלןמתחייב   ולהפקיד  ביטוח    לחזור  האמור עריכת  מן  כמתחייב  תקף 

 לתקופה נוספת.   בגין הארכת תוקפו, לעיל 7.1.1בסעיף 

ול מהקבלן   לחזור  ביטוחי  תחייב  אישורי  את  של  הקבלן  הפקיד  תוקפו  כל  במשך 
ב בעריכת איזה  הינו מחויבמועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד  זה,  הסכם  

 על נספחיו.   זהבהסכם הביטוחים בהתאם לאמור בין מ
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אישור  הקבלן .7.1.18 שהמצאת  לו  ידוע  כי  הכיסוי  וכן  הקבלן  ביטוחי    ימצהיר  של  קיומו 
המפורט    הביטוחי תקופת  הסכם  ב המלא  כל  במשך  המזמין             זה,  בין  ההתקשרות 

זה   הסכם  לפי  הקבלן  המאוחלבין  )לפי  הביטוח  תקופת  השתיים(,  ו/או  מבין  ר 
על   העבודות  לביצוע  יסודי  תנאי  זהמהווים  אישורי  הסכם  המצאת  אי  וכי   ,

ת  קטנת ו/או הפקעביטול ו/או צמצום ו/או ההביטוחים במלואם ובמועדם, ו/או כל  
פוליסות הביטוח ו/או הכיסוי הביטוחי, מכל סיבה שהיא,  ייחשבו הפרה יסודית של  

 משתמע.  , על כל ההקבלןזה על ידי  הסכם 

בעריכת   .7.1.19 אין  כי  במפורש  בזה  ממוסכם  ו/או הקבלןביטוחי  איזה  המצאתם   ,
ן  מזמילהטיל אחריות כלשהי על ה, כדי  ם ו/או אי בדיקתם, על ידי המזמיןבבדיקת

על  ו/ מטעמ או  לצמצם    ומי  כדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  ו/או 

מ כלשהי  בצורה  לגרוע  מהתחייבואחריותו  ו/או  בהתאם    הקבלןשל  יותיו  ו/או 
 .או על פי כל דין ו/זה  להסכם 

חייב(  רשאי  ן  המזמי .7.1.20 לא  ידי  )אך  על  שיומצאו  הביטוח  אישורי  את    בלן הקלבדוק 
או תיקון שיידרש על מנת להתאימם  ו/שינוי  תחייב לבצע כל  מ  והקבלןכאמור לעיל  

 זה )ביטוח(. 7על פי סעיף להתחייבויותיו 

  הביטוח  לאישורי  ביחס מטעמה מי או /ו ן המזמי   של הביקורת זכות כי מצהיר  הקבלן .7.1.21
הזכות     הקבלן, טוחי  בי  פוליסות  או/ ו   הקבלן  ביטוחי  אישור  וןתיק   על  להורותו/או 

              שהיא   אחריות  כל   ו מטעמ  מי כל    או/ון  המזמי  על   מטילה  אינה ,  לעיל  כמפורט
  ביטוחי  של  עדרםי ה  לגבי  או,  ותוקפם,  היקפם,  טיבם,  כאמור  חיםלביטו   הקשור  בכל

או  / ו  זההסכם    לפיהקבלן    על   המוטלת  שהיא  חבות   מכל  לגרוע  כדי  בה  ואין  הקבלן

   .דין כלראות בהתאם להו

  המבטח   כנגד   תביעה   או/ו  נזק  מקרה   בכל   יישא   הקבלן  כי,  יודגש,  ספק  כל  הסר  למען  .7.1.22
מ   פי  על ולהלן  ידו  על  ותהנערכ  הביטוח   פוליסות איזו  לעיל                   , והמפורטות 

   .הקבלן ביטוחיאיזה מב הנקובים העצמיות ההשתתפויות  בסכומי

  , זההסכם    פי  על  לבצע  יבהתחי  אשר  טוחיםהבי  את  הקבלן  קיים  לא  או/ו   ביצע  לא .7.1.23
של    ובזכויותי  לפגוע  ומבלי,  חייב  לא  אך,  רשאין  המזמי  האי,  בחלקם  או  במלואם
ה  פי   על  או  זההסכם    לפיהמזמין     או   במלואם  הביטוחים   את  לערוך,  דיןהוראות 
הקבלן    במקומו  בחלקם   ובלבד קבלן,  ה  של  חשבונו   על  הביטוח   דמי  את  ולשלםשל 

 .  ובכתב מראש ימים( עשר  ארבעה) 14 כן לעשות   וונתכו  עללקבלן  יעהודן  שהמזמי

שילשהמזמי  סכום  כל   בגיןן  המזמי   את   לשפות  מתחייב  הקבלן   התחייב   או  םן 
הל   הקבלן  ידי  על  מיד  ישולם  אשר  כאמור  בתשלומו תקורה  ן  מזמיידי  בתוספת 

 .  ראשונה דרישה פי על, (עשר אחוזים-שנים) 12%קבועה מראש בסך 

יהמזמי,  זה  7.1.23  סעיף  פי  עלן  המזמי  בזכויות  עלפגו  ומבלי   פיןלחילו   רשאי   האן 
  וכן   שהוא  זמן  בכלמאת המזמין לידי הקבלן    שיגיע  סכום  מכל  אלו  סכומים  לנכות

   .אחרת דרך בכלמאת הקבלן  לגבותם רשאי היה י

  אחר   למלאהקבלן    מתחייב ,  לעיל  זה  בסעיף   מקום   בכל  מהאמור   לגרוע  ומבלי   בנוסף .7.1.24
,  דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  או/ו  התעבורה  פקודת   והוראות  דרישות  כל

,  ל"הנ  החוקים  לפי  שהותקנו,  וכדומה  התקנות,  הצווים  וכל(  ד"הפלת)  1975-ה"תשל
  שיועסקו  העובדים  שכל  באופן,  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך,  ובעיקר

  או   מקרי   באופן   שיועסקו   אלה  לרבות,  זההסכם    נשוא  העבודות בין  מאילו    צועבבי
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   מנועי   ברכב  לנהוג  שיםמור,  זההסכם    תקופת  כל  ובמשך  עת  בכל  יהיו,  זמניבאופן  
   .זההסכם  נשוא העבודות עם  בקשר אחר חוק הוראות  וכל  ל"הנ החוקים פי  על

  כל   את  םלקייהקבלן    ייבמתח,  זהבהסכם    מקום  בכל  מהאמור   לגרוע  ומבלי  בנוסף .7.1.25
הכבאות  רשות    הוראות  כל  את   וכן  בעבודה  בטיחות  בדבר  והתקנות  החוקים  הוראות

  לקיים  יש  אותם  נזקים  ומניעת  זהירות  אמצעי  ברבד  אחרתמוסמכת    רשות  כל  או/ו
ידי  ב על  יבוצעו  בו  מקום  בכל  ו/או  השכונה  במקרקעי  ו/או  עבודות  הקבלן  אתר 

   זה.   הסכםתאם ובכפוף להוראות  בה

  פי   על  ועובדי   או/ו   ומנהלי  או /ו ן  המזמי  של  וזכות  לפיו  סעיף  יכללוהקבלן    ביטוחי .7.1.26
  אישורים  או/ו   רישוי  עדריה  עקב   תיפגע  לא  פיצוי  או /ו  שיפוי  לקבלת  ל" הנ  הביטוחים
 הרישוי   עדרי ה  בו   במקרה  מעטל  ,המתאימים  הגופים  או  הרשויות  מאת  מתאימים

   .נזקל  הקרובה  הסיבה הינו  שורהאי  או/ו

  או/ו  וימנהל   או/ון  המזמי  דרישות  כל  את  חשבונו  על   לקיים  חייבמתהקבלן   .7.1.27
  לאחר   או/ו  ביצוען  שלביבההקמה לרבות    עבודות  על  להגנה  הקשור  בכל  המבטחים

  כל   ובמפורש  לרבות זה,  להסכם  והתחזוקה בהתאם  התפעול  ו/או בתקופת    מסירתן
 .  בעט נזקי כנגד הגנה אמצעי  לנקיטת  או/ו  להתקנת הנוגע

שלבי   .7.1.28 ו/או  בכל  המערכת  הפעלת  ו/או  העבודות  ותחזוקתה ביצוע                  , תפעולה 
 ידו   על  המובאים  הכלים  או/ ו  הציוד  כל  על  נאותה  שמירה  לקיים  מתחייבהקבלן  
   המערכת. לשטחי

לבין  הביטוח(  )סעיף  זה    7מקרה של סתירה בין הוראה בסעיף    כלמוסכם בזה כי ב .7.1.29

   .  הקבלןזה ו/או על פי כל דין, תחול ההוראה המחמירה עם  בהסכם הוראה אחרת 

  סכום   כל  לעכב  רשאי  האן יהמזמי   כי  בזה  מוסכם,  לעיל  אמור מה  לגרוע  ומבלי  בנוסף .7.1.30
 הקבלן   לזכות  העומדת  רהמהתמוהביטוח(    זה )סעיף  7סעיף    תנאי  פי  על  זכאי  והינ  לו

כך    זההסכם    עם  בקשר  בעבודות  הקשור  בכל על  שהודיע  לקבלןובלבד  ,  המזמין 
 ( ימים מראש. עשר ארבעה ) 14בכתב, 

  הידוע   מהנוסח   נחותים   יהיו   לאהקבלן    ביטוחי   פוליסות   נוסחי   כי,  בזאת  מוסכם .7.1.31
  נותהנית  ההרחבות   ל כ  על ,  אותם  שיחליף  אחר  חנוס   כל   או   2017  מהדורה   כביט

 . כאמור הנוסח פיל  ע לביטוח

זה, מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיפי הביטוח בקשר בהסכם  מבלי לגרוע מהאמור   .7.1.32
בדבר אחריותו הבלעדית של  הסכם זה  וח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  לביט

 זה ו/או על פי הדין. ם בהסכיגרמו כאמור בסעיפים אחרים ילנזקים באם הקבלן  

זה )סעיף הביטוח(   7סעיף    הוראות  כי  בזה   ומוצהר   מוסכם  לעיל   רבאמו  לפגוע  בלימ .7.1.33
 . זההסכם   של יסודית הפרה מהווה,  חלקן  או כולן והפרתן,הסכם זה נן מעיקרי הי

 .בשלב התכנון הקבלןביטוחי  .7.2

ה ו/או על פי כל דין,  זהסכם  על פי  ן  הקבלשל  והתחייבויותיו  ו  מבלי לגרוע מאחריות  .7.2.1
ולקיים    הקבלןמתחייב   כל תקופתעל חשבונו  לערוך  את הביטוחים  התכנון    במשך 

להלן,   ביטוח  המפורטים  חברת  כדין  הבאמצעות  בישראלמורשית  )להלן:    לפעול 
 :"(בתקופת התכנוןהקבלן ביטוחי "

 . אחריות כלפי צד שלישי .7.2.1.1

 . דיםחבות מעבי .7.2.1.2
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 . אחריות מקצועית .7.2.1.3

הקבלן  בין היתר לשפות גם את חבות    יורחבו לכסותופת התכנון  הקבלן בתק י  טוח יב .7.2.2
המזמי את  לרבות  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  עובדיו  מנהלי ו/או  ן  כלפי  בגין   ו ו/או 

של   רשלני  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  סעיף    )להלןהקבלן  אחריותם  זה    7.2במסגרת 
 "(. בוטחיחידי המ: " הלןל

ולהלן,   .7.2.3 לעיל  מהאמור  לגרוע  כל  לההקבלן  על  זה,  בהסכם  מבלי  את  בתוקף  חזיק 
עבודות התכנון נשוא  ביצוע  נדרשים בקשר עם  שר  י הקבלן בתקופת התכנון, אטוח יב

התכנון(,  הקבלן  )ביטוחי  זה    7.2סעיף   הבשלב  כל  מסגרת  בהאמורה  תקופה  במשך 
 . זה 7.2סעיף 

את  ממנו,  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  על  טוח  בי  בנוסף  מקצועית,  הקבלן  אחריות 
על ידו  נעשתה  אשר בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות להחזיק 

 זה על נספחיו.  ם הסכבקשר עם 

, זה  7.2במסגרת סעיף  וסכם בזה כי הביטוחים המפורטים  גרוע מהאמור, ממבלי ל .7.2.4
 לעיל. 7.1המפורטים בסעיף הקבלן וף לתנאים הכלליים לביטוחי  ייערכו בכפ

 בתקופת ההקמה. הקבלןביטוחי  .7.3

,  זהבהסכם    האמור  פי  על  או/ ו  דין  כל  פי  על  הקבלן  של  מאחריותו   וע לגר  מבלי .7.3.1
               ידי   על  או/ו   ידו  על  ההקמה  עבודות  ביצוע  תחילת  מועד  לפני  כי ,  הקבלן  מתחייב 

  , לערוך  ,לרכוש,  לסיומן  ועדההקמה    עבודות  של   ביצוען   זמן   כל   ולמשך   מטעמו   מי
 בנוסח   ההקמה  תעבודו  ביטוח  כתערי  בדבר  חתום  אישורן  מי למז  ולהמציא  לקיים

, זהלהסכם  (  ההקמה  בתקופת  הקבלןביטוחי    אישור )  (א()3נספח ב')   בנוסח   המצורף
  ביצוע   תקופת   כל   במשךן  המזמי  שם  ועל   המשנה  קבלני   שם   לע ,  שמו  על,  חשבונו  על

(  לעיל( 7.1 סעיף)הקבלן לעיל )תנאים כלליים לביטוחי   המפורטים בתנאים, הפרויקט
חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל את הביטוחים המפורטים   אצל,  להלןו

 להלן: 

 :קבלניות  עבודות סיכוניםה כל ביטוח .7.3.2

עבודות    -  ההקמה  עבודותביטוח  ':  א  פרק .7.3.2.1 את  ערכן  במלוא  המבטח 
בבעלות   אחר  רכוש  וכל  הציוד  באחריות  /וההקמה,    ההמהווהקבלן  או 

את  /ו   ההקמה  מעבודות  חלק המשמש  עבודות  הקבלן  או  של  בביצוען 
   זה.הסכם ההקמה בקשר עם 

ל פי  עהקבלן  את אחריותו של    המבטח  -  ': אחריות כלפי צד שלישיב  פרק .7.3.2.2
 זה. הסכם דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם 

מעבידים  ג  פרק .7.3.2.3 חבות  הנזיקין על    -  הקבלן  חבות  בגין':  פקודת                   פי 
,  1980  -ח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  )נוס
  בעקיפין   או/ו שרין  במי  מטעמו  או/ו  ידו  על  המועסקים  העובדים  כל   כלפי

  משנה  קבלני,  קבלנים  לרבות  זההסכם    עם  בקשר  העבודות  בביצוע
 . ועובדיהם

 : מקצועית אחריות ביטוח .7.3.3

ד  שלב  דין   פי  עלהקבלן    חבות   את  המבטח .7.3.3.1 ו/או  ו/או  טענה    תביעהרישה 

  הוגשה ר  שא  מקצועית  חובה  הפרת  בשל  או/ו  מקצועית  רשלנות  בגין
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  במעשה   שמקורם  נזק  או/ו  גופנית  פגיעה  כל  בגין ,  הביטוח  תקופת  במשך
  העבודות  עם  בקשר  עובדיו  או/ו   מנהליו  או/והקבלן    של  רשלני  מחדל  או/ו

 .  זההסכם  נשוא

  12  של  גילוי  תקופת  היתר  בין  תכלולהנ"ל    הביטוח  פוליסת  כי   בזה  םמוסכ .7.3.3.2
 .  חודשים( עשר-ניםש)

               קיימת   להיות  עלולה  עוד  כל  זה  בביטוח  להחזיק  מתחייבהקבלן   .7.3.3.3
   .העבודות ביצוע בגין  כלפיו שבדין חובה

המזמין  ל  להמציאהקבלן    מתחייב  בכתבן  המזמי  דרישת  פי  על .7.3.3.4 ידי 
 .זה 7.3.3 בסעיף כאמור הביטוח תמפוליס העתקים

 :חבות מוצר ביטוח .7.3.4

ו/או דרישה  בשל  דין   פי  עלהקבלן    חבות   את  המבטח .7.3.4.1   תביעהו/או    טענה 
  נזק   או/ו  גופנית  פגיעה  כל  בגין ,  הביטוח  תקופת   במשך  הוגשהר  שא

  או /ו  מנהליו  או/וקבלן  ה  במוצר פגום שסופק ו/או הותקן על ידי  שמקורם
 . זה הסכם  נשוא העבודות עם בקשר מטעמו ו/או מי   ובדיוע

  12  של  גילוי  תקופת  היתר  בין  תכלולהנ"ל    הביטוח  פוליסת  כי   בזה  מוסכם .7.3.4.2
   .חודשים( עשר-יםשנ)

החל לא יאוחר ממועד מסירת העבודות    בביטוח  להחזיק  מתחייבהקבלן   .7.3.4.3
   .תהעבודו ביצוע בגין כלפיו  שבדין חובה קיימת  להיות  עלולה עוד כלו

המזמין  ל  להמציאהקבלן    מתחייב  בכתבן  המזמי  תדריש  פי  על .7.3.4.4 ידי 
 .זה 7.3.4 בסעיף כאמור הביטוח מפוליסת העתקים

 :הנדסי וציוד רכב כלי ביטוח .7.3.5

ו/או   הקבלן   .7.3.5.1 שבבעלותו  הכבד  הציוד  ו/או  הרכב  כלי  את  לבטח  מתחייב 
ו/או הע  בהשגחתו  ביצוע  לצורך  בביטוחי  בשימושו  כנדרש  בודות                חובה 

דין   פי  מקיף  בעל  בביטוח  וכן  רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  גין 
כלפ אחריות  כלשהו  וביטוח  שלישי  צד  לרכוש  נזק  בגין  שלישי  צד  קב  עי 

בכלי   בגבולההשימוש  המקובל  ותרכב,  הביטוח  ים האחריות    ,בענף 
 לתקופת הביטוח.   למקרה ובמצטבר

כן  כ .7.3.5.2 הנדסי  בי הקבלן  יערוך  מו  מכאני  לציוד  הסיכונים  כל              כולל, הטוח 
ביטוח   היתר,  שלישי  עלהקבלן  אחריות  לבין  צד  כלפי  דין              כלשהו   פי 

מכני   בציוד  השימוש  אחריות  /ועקב  בגבול  הנדסי  ציוד  של  ב או  סך 
חדשיםמיליון  )  ש"ח  00,0001,0 ובמצטבר  לתו  (שקלים  למקרה  בע, 
בביטלתקופ הביטוח.  לנזקים  ת  הנוגעים  החריגים  כל  יבוטלו  אלו  וחים 

 עבודות.ה ישירים או עקיפים בקשר לביצוע 

המל .7.3.5.3 כי  מוסכם  ספק,  הסר  "מען  הנדסיונח  מכאני  מנופים,  ציוד  כולל   "
מחפרים,   טרקטורים,  ממונעיםמחפרוניםמלגזות,  נעים  כלים  וכן   , ,               

 . גדרתו בפלת"דכב מנועי לפי ה, שאינם נחשבים כרשהוא גמכל סו

  כל  למשך  חשבונו  על  יבטח הקבלן   כי , בזה מוסכם , לעיל  מהאמור לגרוע  ומבלי  בנוסף .7.3.6

                המתקנים,  הציוד,  החומרים  לרבות,  ערכן  במלוא  בודותהע  אתההקמה    תקופת
ההקמה  ןביצוע   לצורך   לאתר  שהובא  אחר   רכוש  וכל עבודות                  , ערכם  במלוא   ,של 
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  או /ו  זההסכם    תנאי  לפי  להם  אחראיהקבלן    אשר  בדןוא  או/ו  נזק  כל  ניבפ  ,לעת  מעת
 . דין כלהוראות  פי  על

  קבלנים   כלפי  או / ו  בגין הקבלן    של  אחריותו  את   גם  ,היתר  ן בי  ,יכסוהקבלן    ביטוחי .7.3.7
  את   שפותלהקבלן    ביטוחי  יורחבו(  מהאמור  לגרוע  ומבלי)  ובנוסף  משנה  וקבלני
"זה  7.3בסעיף    להלן)   ועובדי  או/ ו  ולי מנה  או/ון  המזמי   כל   בגין"(  המבוטח  יחידי: 
  המפורטים   הביטוח  פרקי  את  ויכללו  מטעמו  מי   או/והקבלן    של   מחדל  או/ ו  מעשה

 . (בתקופת ההקמההקבלן    ביטוחי אישור) (א()3נספח ב')במסגרת 

ספק,  למ .7.3.8 כל  הסר    הנדרשים   הביטוחים  כל  את  וקףבת   להחזיק  חייבמתהקבלן  ען 
.  בתוקף  זה הסכם    יהיה  בה  התקופה    כל  במשך ,  זההסכם    נשוא  העבודות  עם  בקשר

  תמה   לא  עוד  כל   בתוקף  להחזיקהקבלן    על,  מקצועית  אחריות   ביטוח  תא,  זאת  עם

  , זההסכם    עם  בקשר  ידו  על  נעשתה  אשר  פעילות  לכל  דין  פי  על  ההתיישנות  תקופת
 . חיונספ על

  סעיף   יכלול,  לעיל(  ההקמה  עבודות ביטוח  )  זה   7.3סעיף    פי   על   הנערך לן  הקב  ביטוח  .7.3.9
  או /ון  המזמי  כלפי   הקבלן  מבטחי   של (  שיבוב)  תחלוף  זכות   על   ויתור   בדבר   מפורש
  לטובת   יחול  לא  התחלוף  זכות  על  הוויתור  בדבר  שהאמור  ובלבד,  ועובדי  או/ו  ומנהלי

 . בזדון לנזק שגרם אדם

הקבלן    ביטוחי)  זה  7.3לסעיף    בהתאם  הנערכיםהקבלן    ביטוחי  כי  בזה  מוסכם .7.3.10
           קבלנים   וכלפי  בגיןהקבלן    אחריות  את  גם  היתר  בין  יכסו(,  ההקמה  בתקופת

  ו מנהלי   או/ון  המזמי   כלפיהקבלן  של    ויות אחר לרבות את  ,  הקבלן  של  משנה   וקבלני
  המפורטים  טוחיהב  פרקי  את  ויכלולם  מטעמ  אחר  גוף  או   אדם  כל  או/ו  ועובדי  או/ו

 .(ההקמה בתקופתהקבלן ביטוחי  אישור) ( א()3נספח ב')גרת  מסבלעיל ו

  כמפורטן  הקבל  ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי   האחריות  פוליסות  כי  בזה  מוסכם .7.3.11
 הביטוחים  את  יראו  פיו  על"  צולבת  אחריות"  לסעיף  כפופות   לעיל  7.3.2.2ף  בסעי

 . המבוטח  מיחידי אחד  כל  עבור  בנפרד נערכו   כאילו

ן  המזמי  רכוש  כי,  במפורש,  שלישי  צד  כלפיהקבלן    אחריות  בפוליסת  יצוין  כן  כמו .7.3.12
  בשליטתו   והנמצאן  הקבל  פועל   שבו   רכוש  של   חלק  אותו  למעט,  הקבלן  פועל  שבו

 . זה ביטוח לעניין, שלישי צד כרכוש ייחשב, הקבלן של והבלעדית  הישירה

  יאוחר   לא,  ןהמזמי  לידי  להמציאהקבלן    מתחייב  לעיל  ר מהאמו  לגרוע  ומבלי  בנוסף .7.3.13
,  זההסכם    נשוא  ההקמה  עבודותביצוע    לתחילת  וכתנאי  זההסכם    חתימת  ממועד

            לנזקים   ועובדי   או/ו  ומנהלי  וא /ון  המזמי   יותמאחר  לפטור  הצהרה  מכתב
  ומסומן   זהלהסכם    המצורף",  מאחריות  פטור  מתן  על  הצהרה"  לנוסח  בהתאם

 . הקבלן ידי על  כדין חתום כשהוא, ( להסכםב()3) ב'פח נסכ

  יאוחר   לא,  ןהמזמי  לידי  להמציא  הקבלן  מתחייב  לעיל  מהאמור   לגרוע  ומבלי  בנוסף .7.3.14
,  זההסכם    נשוא  ההקמה  עבודותביצוע    ילתלתח  וכתנאי  זה  הסכם  חתימת  ממועד

  ומסומן  זהלהסכם    המצורף  לנוסח   בהתאם "  בחום  לעבודות  מיוחדים   תנאים"  נספח 
 . הקבלן ידי על  כדין חתום כשהוא,  ( להסכםג()3) ב'נספח כ

  מקרה   תקרו  בעת  כי  מוסכם,  ובנספחיו  זהבהסכם    מהאמור  לגרוע  ומבלי   בנוסף .7.3.15
הקבלן    ביטוחי)  זה  7.3לסעיף    בהתאם  יםהנערכ   הביטוחיםמ  מי  פי  על  ביטוח

  לה  ולהודיע  טוחיהב  לחברת  מיידי באופן לפנותהקבלן   מתחייב זה( ההקמה בתקופת

ההקמ   דיחוי  ללא  יגיע  טוחיהב  חברת  נציג  כי  ולדאוג  האירוע  קרות  על   הלאתר 
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              טוחיהב  חברת  נציג  הוראות  פי   על   ל לפעוהקבלן    על  כי   מובהר .  הנזק  לבדיקת
 .שידרוש מידע כל לו להעביר לרבות, הנדרש  ככל לו ולסייע

    להשבת   שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייבהקבלן  ,  לעיל  מורלא  בנוסף .7.3.16
,  והריסות  לתפסו  פינוי  לרבות  הביטוח  מקרה  קרות  לאחר  מייד  לקדמותו  המצב

ו/או    ולשאת במלוא כך  ההוצאות  ובקשר אם  בגין    בין בדרך של תשלום   -העלויות 
   . על ידי חברת הביטוח )כולן או חלקן( ובין אם לאו

 מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע   בקרות,  לעיל  מהאמור  לגרוע  יומבל   בנוסף .7.3.17
  לשתף   מתחייב הקבלן    .ןלמזמי  בכתב   ךכ  על הקבלן    יודיע  זה   7.3בסעיף    המפורטות

  פי   על   זכויות   למימוש  הדרוש  בכל  מטעמם  מי  או /ון  המזמי  או/ו  המבטח   עם  פעולה
הליכי               לנהל  ומטעמ  מי  או/ון  המזמי   מזכויות  לגרוע  בלימ  וזאת,  הפוליסה את 

 . ובעצמ ומתן המשא

הקבלן    על,  דותלעבו  נזק  של  מקרה  בכל  כי  מוסכם  זה  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מבלי .7.3.18
               מטעם   שמאי   ידי   על  לו  שיימסרו   לנהלים   בהתאם  לפעול   החובה  מוטלת 
סתירה ומטעמהפרויקט    מנהל   או/ון  המזמי   או/ ו  הביטוח   חברת של  מקרה  בכל   .              

הוראות   לבין  מטעמה  השמאי  ו/או  הביטוח  חברת  הוראות                זה, הסכם  בין 
 .  הנחיותיועל פי  ויפעל ן  הקבלן המזמייפנה 

ן  המזמי  זכויות  או/ו   זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  את  הקבלן  הפר .7.3.19
  ו מנהליל  או/ון  למזמי   יגרמוי ש  לנזקים  אחראי הקבלן    יהא,  ויעובד   או /ו  ומנהליו/או  

ו/או    כל   לו  תהיינה  ולא  ובלעדי   מלא  באופן,  ועובדיל   או/ו ו/או  טענות  דרישות 
 . כאמור, טענה כל מלהעלות מנוע יהא  והוא  כלפיהם,  אחרות או יותכספ, תביעות

              1  יף סע  פי  על   הנערך   הביטוח  בגין  הביטוח   סכום  את   לעדכן  מתחייב   הקבלן  .7.3.20
,  ( להסכםא()3)ב'נספח    -בתקופת ההקמה  הקבלן  ביטוחי    אישור ל(  העבודות  ביטוח)

 הציוד   או/ו  הרכוש  או/ו  העבודות  של  השווי  מלוא  תא  תמיד  שישקף  כדי,  לעת  מעת
 .זההסכם העבודות נשוא  עם בקשר המבוטחים החומרים  או/ו

זה,   7.3ורטים במסגרת סעיף  מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה כי הביטוחים המפ .7.3.21
 לעיל. 7.1מפורטים בסעיף ייערכו בכפוף לתנאים הכלליים לביטוחי הקבלן ה

 .והתחזוקה התפעול בתקופת הקבלן ביטוחי .7.4

פין  הקבל   התחייבויותמו  מאחריות  לגרוע  מבלי .7.4.1 ,  דיןה  פי  על  או/ו  זההסכם    על 
הקבלן    מתחייב,  זההסכם    פי   על  והתחזוקה  התפעולביצוע עבודות    לתחילת   וכתנאי 

 כל   במשך ,  ולקיים  חשבונו   עלעול בישראל,  ת ביטוח המורשית כדין לפבחבר  לערוך
ב')במסגרת    המפורטים  הביטוחים  את,  והתחזוקה   התפעול  תקופת   ( א()3נספח 

,  ןלמזמי  יומצאש,  זהלהסכם  (  והתחזוקההתפעול    בתקופתבלן  הק  ביטוחי  אישור)
שנקבע  (  עשר-ארבעה)  14  -מ  יאוחר   לא המועד  לפני  ביצוע  יום  עבודות  לתחילת 

 מערכת.של ה התפעול והתחזוקה 

ב')  שהמצאת  לו  ידוע  כי,  מצהירלן  הקב .7.4.2   בתקופת הקבלן    ביטוחי  אישור)  (א()3נספח 
לתחילת ביצוע עבודות התפעול    מתלה  איתנ   הינו,  לעיל  כאמור  (והתחזוקההתפעול  

 .   והתחזוקה של המערכת

ורטות  המפ   ההוראות   תחולנה   והתחזוקה   התפעול   בתקופתהקבלן    ביטוחי  על .7.4.3

לביטוחי    7.1סעיף  מסגרת  ב כלליים  "תנאים  וההוראות הקבלןלעיל  והתנאים   "
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בסעיף   )ביטוחי    7.4המפורטים  והתחזוקהבתקופת  הקבלן  זה  ולרבות  התפעול   )
 חזוקה. והתהתפעול ופת אישור ביטוחי הקבלן בתק (א() 3נספח ב')במסגרת האמור 

כי  הקבלן   .7.4.4 רווחים  הרכוש    ביטוחימתחייב  ידי  ואובדן  על  הקבלן הנערכים 
מורח  -  1ף  בסעיוהמפורטים   אש  ו"ביטוח  רווחים",    -  2בסעיף  ב"  אובדן  "ביטוח 

ב')ל סעיף    יכללו (  והתחזוקההתפעול    בתקופתהקבלן    ביטוחי  אישור)  (א()3נספח 
ן ו/או  כלפי המזמיהקבלן  מבטחי  וף )שיבוב( של  ויתור על כל זכות תחלבר  מפורש בד

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת    וו/או עובדי  ומנהלי
 . זדוןבם שגרם אד

              2  סעיף  פי  על  רווחים  אובדן  ביטוח  לערוך  שלא  רשאיהקבלן    כי  בזה  מוסכם .7.4.5
ב')ל  או   במלואו (  והתחזוקהעול  התפ   בתקופת הקבלן    ביטוחי   אישור )  ( א()3נספח 

              הביטוח   נערך  לוכאי  יחול  לעיל   7.4.4סעיף  ב  הנזכר  שהפטור  ובלבד  בחלקו
 . בגינו במלואו

או  ו/כדי לצמצם  הקבלן  י  ל ידכי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע  מובהר ומוסכם בזה  .7.4.6
מ כלשהי  בצורה  ,  זהלהסכם  בהתאם  הקבלן  יבויות  התחימ או  ו/  ותו אחרילגרוע 

ו/או כל אדם  ן  המזמיהביטוחים הנ"ל לא תשחרר אותו מחובתו לפצות את    עריכת ו
 . כל דיןבהתאם להוראות ו/או   זההסכם   פי על אחראי לו שהקבלן  גין כל נזק שהוא ב

 או /ו  דרישה  או/ו  טענה  כל  לו  התהי  לא  כי,  הקבלן  מצהיר,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי .7.4.7
  פיל  ע  לשיפוי  זכאי  שהוא  נזק  כל  בגין  ובשמ  או/ו  ומטעמ  מי  או/ו ן  המזמי  גדכנ  תביעה

)ביטוח    2בסעיף  ו)ביטוח אש מורחב(    1  ףבסעי  כמפורט  לערוך  שהתחייב  הביטוחים
(, ההפעלה והתחזוקה  בתקופתהקבלן    ביטוחי  אישור)  (א() 3נספח ב')לאובדן רווחים(  

  והוא ,  בפוליסות  הנקובות  ות העצמי  שתתפויותהה  אלמלא  לשיפוי  זכאי  יהשה  או
  לפעול   ומתחייב  כאמור  לנזק  אחריות  מכל  ומטעמ  מי  או/ו ן  המזמי  את  בזאת  פוטר
  אדם   לטובת  יחול   לא   כאמור  הפטור  אולם ,  הפוליסות  פיל  זכויותיו  מיצויל   דרך  בכל

 . בזדון הביטוח למקרה שגרם

  1ף  סעי  פי  על  הנערכים  הביטוחים  בגין  הביטוח  מיסכו  את  לעדכן  מתחייבהקבלן   .7.4.8
רווחים(    2  סעיףו)ביטוח אש מורחב(   ב')ל)ביטוח אובדן    ביטוחי   אישור)  (א()3נספח 

   כינונו   ערך  מלוא  את  שישקפו  כך,  לעת  מעת(,  תחזוקהוה התפעול    בתקופתהקבלן  
 . פיהם על המבוטחים הרווחים של ערכם ומלוא  המבוטח הרכוש של

זה,   7.4ים במסגרת סעיף  ביטוחים המפורטמהאמור, מוסכם בזה כי ה  מבלי לגרוע .7.4.9

 לעיל. 7.1קבלן המפורטים בסעיף ייערכו בכפוף לתנאים הכלליים לביטוחי ה

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .8

 ת כדלהלן: , ומבלי לגרוע מהם, תחולנה ההוראולעיל 7 -ו  6בסעיפים  בכפוף לאמור

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית   .8.1

ו, בגין כל אירוע באתר  אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשה  המזמיןהקבלן יידע את   .8.1.1
בתק א לו,  סמוך  פעילותוו  זה  ופת  הסכם  הוראות  ומכוח  לרבות  בהתאם   ,                

ד ולרבות  העצמית,  ההשתתפות  מגובה  הנמוכה  סילק  דרישה  אותה  הקבלן  רישה 
 כנגד כתב ויתור. 
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לי המזמין   .8.1.2 שתוגש  כספית  דרישה  כל  בדבר  הקבלן  את  בכתב  נזקים וידע  בגין   ,
על פ   שאירעו,  בעת  המתלונן,  טענת  הקבלעילותו  פי  לגובה  ן  של  עד  העבודה,  באתר 

 . לעיל 7 ההשתתפות העצמית על פי פוליסת הביטוח כאמור בסעיף

( יום ממועד שיגור המכתב אליו,  ואחד-עשרים)  21  הקבלן מתחייב, בתוך תקופה של
ויתורלמזמין  למסור   הודעה    מזמיןהאו להעביר אל  או סילוק מצד המתלונן,    כתב 

 בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה. 

את   .8.1.3 בזאת  ת  המזמיןהקבלן מסמיך  כל  בו תעמוד ההשתתפות  לסלק  לסך  עד  ביעה 
שיקולי פי  ועל  הקבלן,  של  חשבונו  על  וזאת  לעת,  מעת  המבטח,  כלפי   ו העצמית 

 לעיל.  8.1.2סעיף ב הודעה כאמור לןהקב  , ובלבד ששוגרה אליןהמזמשל הבלעדיים 

י .8.1.4 בכל  המזמין  הקבלן  חשבון  את  לחייב  רשאי  את  הא  לפרוע  חייב  יהא  אשר  עת, 
 ( ימים ממועד קבלת הדרישה.שבעה) 7  הסכום, תוך

 יפול בתביעות קטנותט .8.2

הנופלת  מסווגת כתביעה  י המבטח לסלק כל תביעה ההקבלן מסמיך בזאת את נציג .8.2.1
של   המשפט  לסמכותו  מקרה, בית  בכל  לחיובו,  ולגרום  קטנות,                       לתביעות 

 צמית. בגובה ההשתתפות הע

חשבונ חיוב  ידי  על  להיעשות  יוכל  הכספי  החיוב  של  המזמיןשל    וביצוע  וחיובו   ,
 לעיל. 8.1.4ידו יהא על פי סעיף  הקבלן על

י .8.2.2 נגדהמזמין  כל תביעה המוגשת  לקבלן  נגד ועביר  בין אם הוגשה    ו , כתביעה קטנה, 

,  ובין אם הוגשה גם כנגד אחרים  ביחד עם הקבלן   והוגשה נגד באופן בלעדי, ובין אם  
לבית המשפט  ג  שיגור נצי על ידי  ועל הקבלן תוטל החובה לטפל בתובענה זו, לרבות  

 נות. לתביעות קט

 בבית משפט, באם יחפוץ בכך.  ולייצג עצמ  המזמיןכדי לגרוע מזכות   אין באמור

לתביעות  בבית המשפט  א  וחויב היהא זכאי לחייב את הקבלן בכל סכום בו  המזמין י .8.2.3
לרבות   עבודתו,  ולתחום  הקבלן,  של  עבודתו  לתקופת  המיוחס  אירוע  בגין  קטנות, 

הו נמנע  בו  שפבהליך  ובלבד  עצמו,  מלייצג  לבהתא  המזמין   עלא  בם  מסגרת  מפורט 
 לעיל.  8.2.2 סעיף

תחול בכל עת שהיא, לרבות   ה ז  8.2י הוראת סעיף  למען הסר ספק, מוצהר בזאת כ .8.2.4
 חשבון סופי. לאחר סיום העבודות ועריכת 

הא רשאי לקזז כספים המגיעים, או אשר המזמין יכי  ק, מוצהר בזאת  למען הסר ספ .8.2.5
אחר שנחתם    לקבלן, מכל מקור שהוא, לרבות על פי כל הסכם  ועשויים להגיע ממנ 

 . ועמו או שיחתם עמו, מכל סכום לו יהא זכאי כלפי

 ההקמה(עבודות ות התכנון וחס לביצוע עבודזה להלן יחול בי 9)סעיף  עביצו ערבות .9

זהמבמע .9.1 הסכם  חתימת  הקבלן    ,ד  תלויה  ,  למזמיןימציא  בלתי  אוטונומית,  בנקאית  ערבות 
מילוי  ובלת להבטחת  מותנית,  הסכםמלוא  י  פי  על                      שלסכום  ב,  זה  התחייבויותיו 

מיליון  )  ש"ח  3,000,000 חדשיםשקלשלושה  המצורו,  (ים  כבנוסח  זה  להסכם    ( 4')בפח  נס ף 
  ."( הערבות לביצוע)להלן: " ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

צמודה   תהא  לביצוע  הבנייה  מדד  להערבות  הלמגוריםתשומות  הלשכה  ,  ידי  על  מתפרסם 
לסטטיסטיקה ב  ,המרכזית  אחר, אם  או  במדד  יוחלף  או  כאמור  גוף  ידי  על  פרסום                 יחדל 
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כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע  ,  ידי גוף אחר  מדד שיפורסם עלמדד זהה באופיו או ה
ידוע בחודש בו תחולט  במועד האחרון בו הוגשו ההצעות למכרז והמדד הקובע יהיה המדד ה

 .  לביצוע  הערבות

תום  לביצוע  הערבות   עד  בתוקפה  משלושים)  30תעמוד  יום  הפרויקט,  יום  ה (  לסיום  שנקבע 
בסעיפים  ב לאמור  בלהלן,    26.1  -ו  15התאם  מותנה  כאמור  ושחרורה  הבדק  ערבות  המצאת 

 .  להלן 28.6בסעיף 

 ".בע"מ ( 1996וד )הכלכלית לפיתוח יההחברה תינתן לפקודת "לביצוע הערבות  

ובמפורש   ו/או    על ידי חברת ביטוח  לא הערבות לביצוע תינתן על ידי תאגיד בנקאי בישראל 
 . גורם אחר כלשהוא

הקבלן  הערבו התחייבויות  עם  בקשר  היתר,  בין  תינתן,  לביצוע  התכנון  ת  לביצוע  הנוגע  בכל 
המערכת(   )של  ההקמה  עבודות  הסכם  ו/או  א  ,זהלפי  לרבות,  נספחיו,  למעטך  על  ,  מבלי 

שייקבע  ה הזמנים  לוח  לפי  העבודה  ותקדמות  זה  הסכם  וכן    נספחיובמסגרת  במסגרת 
, ובנוסף בקשר לעיל  6  יים בגין נזקים, כאמור בסעיףו/או צדדים שלישהמזמין  להבטחת פיצוי  

"קב  לידי  הקבלן  לביצועלתשלום  בקשר  התשתיות"  לעבודות    לן  התוואי,  העפר  חפירת 
 . התעלות והשוחות ועבודות הריפוד ומילוי התעלה ביחס למקרקעי השכונה

האמור   מהוראות  לגרוע  זה  בהמבלי  ולהלן,  סכם  לעצמהמזמין  לעיל  הזכות,   ושומר                  את 
דעת  שיקול  הביצוע,    ולפי  ערבות  סכום  את  להקטין  לאחר הבלעדי,  וזאת  מהקבלן    הנדרשת 

 מתחילת ביצוע העבודות ובהתאם להתקדמותן. חלוף פרק זמן 

המבנה   של  כהלכה  והפעלתו  הקמתו  בסיום  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  הראשי  מבלי 

ל לביצוע  הערבות  סכום  יפחת  זה(  הסכם  הוראות  יתר  לכל                      של סכום  )בהתאמה 
אלף  וחמ מיליון  )  ש"ח  00,0005,1 מאות  חדשיםש  הערבות    (שקלים  כאמור  ולגבי  המופחתת 

 יחולו במלואם כל יתר תנאי הסכם זה לעיל ולהלן. 

האמור   .9.2 אף  לא  אם  בלעיל,    9.1בסעיף  על  שנקבע תסתיים  העבודה  כפי  הסיום           במועד 
תנאים שפורטו לעיל,  אותם  , על הקבלן לחדש את הערבות לביצוע, בלהלן  26.1  -ו  15בסעיפים  

   ( חודשים.שלושה) 3 -, אך לא פחות מעל ידי המהנדסה שתקבע לתקופ 

 החלטת המהנדס בעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.  

להאריך  ף,  בנוס הקבלן  תוקפ מתחייב  הע  האת  תרבות  של  אשר             , למזמיןומצא  לביצוע, 
ולהמציא   מיוזמתו,  לעיל,  מלמזמין  כאמור  הערבות  הבנק  את  אישור  בדבר מנפיק  לביצוע 

 .  היום לפני מועד פקיעת (  עשר-ארבעה)  14, לפחות  ההארכת תוקפ

לדרוש את    המזמין זכאי  הא  ייבות זו  מובהר במפורש כי במקרה שהקבלן לא ימלא אחר התחי
 . ללא כל התראה מוקדמת לקבלןהביצוע ערבות  ןו פירע

דרש על פי הוראות  כנהפרויקט,  הקבלן לא יתחיל בביצוע  באם  מוסכם בזה בין הצדדים, כי   .9.3
,  קטמנהל הפרוילן ללא אישור  הקבעל ידי  , או בכל מקרה של הפסקת עבודה  הלןל  15  סעיף

 לחלט ולממש את הערבות לביצוע שנתן הקבלן. מזמין הזכאי  אהי

ימסרו על ידי הקבלן  שי הביטוחים  כן  ו   -הקבלן מתחייב להתאים את סכום הערבות לביצוע   .9.4
זה   הסכם  הוראות  ומכוח  ההסכם  -בהתאם  בהיקף  בכתביי ר  שא  ,לשינויים  פי    ,עשו  על 

 מנהל הפרויקט. הוראות  

הקבלן    קרהמב .9.5 ימסור  לביזמין  למשלא  שצערבות  הערבות  במכרז יצוע,  להצעתו  הקבלן              רף 
 רשאי להשתמש בה כערבות לביצוע. והמזמין לידי הקבלן לא תוחזר  
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את הערבות לביצוע,  למזמין  כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ליתן  לעיל  אין באמור בסעיף זה  
 כמפורט לעיל. 

 .   לשיעורין, בפעם אחת או , כולו או חלקולביצוע ת את סכום הערבותהא רשאי לגבוהמזמין י .9.6

סכום  לביצוע    הערבותתוך  מגבה  והמזמין  היה   את  מיידית  הקבלן  ישלים  כלשהו,  סכום 
 לסכומה המקורי.  לביצוע ת  הערבו

י .9.7 הערבותהמזמין  את  לחלט  רשאי  או  לביצוע    הא  הוראה  הקבלן  ידי  על  הופרה  בה  עת  בכל 
ה פי  על  זההצהרה  קיומ  ,סכם  להבטחת  הערבותאשר  נתנה  בסעי  ,ן  וכן    , לעיל  9.1  ףכמוגדר 

 הקבלן על פי הסכם זה.את מ למזמין לגביית כל הכספים המגיעים 

במקרה בו תוקף הערבות עומד לפקוע בתוך  לביצוע,    רשאי לחלט את הערבותהמזמין  הא  יכן  

ימים  ואחד-עשרים)  12  -מ  פחות הת  וזא(  שטרם  בסעיף  למרות  האמור  המועד  לעיל   9.1גיע 
 הערבות.   והקבלן לא האריך את תוקפה של 

המצאת    או על פי כל דין, במצב של איו/על פי הסכם זה  ,  המזמיןשל    ומבלי לגרוע מזכויותי  .9.8
י לעכב את פירעונם  רשאהמזמין  הא  י הארכתה כנדרש,    תה או אי השלמ  , אילביצוע  הערבות 

המגיעים חשבונות  לקבלן  ,של  שיגיעו  המעוכבים    ,או  בכספים  ולהשתמש  זה,  הסכם  פי  על 
 ן נועדה הערבות.למטרות עבור

בזכויות   לפגוע  כדי  לעיל  באמור  הנובעות ,  המזמיןאין  או  ההסכם  הפרת  מעצם                 הנובעות 
תה, ואין בזכות העיכוב הנזכרת לעיל  הארכ   מתה או איהשל  , אילביצוע   ת הערבותמסיר  מאי

יו האחרות  לעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים על פי הוראותהמזמין  כדי לפגוע בזכויות  
הסכם המוקנ  זה   של  אחר  משפטי  אמצעי  ו/או  סעד  בכל  לנקוט  בהתאם  למזמין    יםו/או 

 . הוראות כל דיןל

היהקבלן   .9.9 בכל  בישא  או הארכתהוצאת,  הוצאות הכרוכות  לרבות  ה   השלמת  לביצוע,  ערבות 
 .)אם וככל שיחול( מס בולים

ספק .9.10 הסר  הביצוע,  כי    ,יובהר  ,למען  בלת  ההינערבות  מותנ אוטונומית,  לחילוט יי  וניתנת                ת 
של   צדדית  חד  פנייה  פי  צורך ,  המזמיןעל  וללא  להנמקה  ו/או  נזק  להוכחת  דרישה  כל  ללא 
 . הקבלן  מאתלביצוע בות לדרוש תחילה את סכום הער 

 

 

 הכנות -פרק ב' 

 צוות העבודה של הקבלן .10

  צוות העבודה .10.1

ובע  .10.1.1 מעולים  מקצוע  אנשי  של  עבודה  צוות  ימנה  העבודות  הקבלן  בביצוע  ניסיון  לי 
כנדרש   עבודה  שעות  הקצאת  ותוך  ובמספר  בהרכב  הפרויקט,  במסגרת  הכלולות 

 (.  בודה""צוות העלהלן: באופן המיטבי )ב הדרוש ובהתאם לקצלביצוע הפרויקט 

הקבלן   ימציא  האמור,  הפרויקט  במסגרת  יומיים, למנהל  אדם  כוח  מצבת  דיווחי 
א המפרטים  וחודשיים,  סוגיהם  שבועיים  מקצועות,  לפי  העובדים  חלוקת  ת 

לאישור   וימציא  ינהל  וכן  דרישתהמזמיןוהעסקתם,  לפי  אדם  ו,  כוח  פנקסי   ,

 עבודתו. ושעות כן ימי של כל עובד, ו  מו, מקצועו וסוגו במקצועהמפרטים את ש
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בסעיף   .10.1.2 האמור  מכלליות  לגרוע  המקצוע ימנה  לעיל,    10.1.1מבלי  בעלי  כל             את 
)ויתר היועצים   (, אשר יעמדו במלוא  ((1נספח ב')והמומחים כמפורט במפרט הטכני 

 .  (((1נספח ב')פרט הטכני )ל פי הוראות המ י הכשירות הנדרשים מהם עתנא

מאת   הוראה  או  הודעה  ניתנה  ,  המזמיןכל  היועצים  אשר  ויתר  המקצוע  לבעלי 
בעלי המקצוע ויתר  , ומטעם הקבלן, תיחשב כאילו ניתנה לקבלןר  והמומחים כאמו

והמומחים   ייחשב היועצים  הקבלן  לנציג ומטעם  ועניין,  דבר  לכל  של  ,  המוסמך  ו 
ה מול  להסהקבלן  מנהל הפרויקט  מזמין בקשר  ו/או  יורה המזמין  זה אלא אם  כם 

 .  מטעם המזמין אחרת

בסעיף  עוד   .10.1.3 האמור  מכלליות  לגרוע  לרשות לעיל  10.1.1מבלי  יעמיד  הקבלן   ,                
בור  בפניות הציפול  , אחראי לטי עול והתחזוקההתפמנהל הפרויקט, משך כל תקופת  

אשר ימצא באתר או בסמיכות לאתר, באופן שיהיה זמין טלפונית    (בדיירים)לרבות,  
( דקות ממועד הפניה הטלפונית  עשרים)  20  -אוחר מבכדי להגיע לאתר מיידית ולא י

 "(.  פניות הציבוראחראי )להלן: " התפעול והתחזוקה אליו, לכל אורך תקופת 

של אחראי  ת להיו  יבורפניות הצפקידו  בין הקבלן  יהיה  לבין  והמזמין  ת איש קשר 
, אשר במסגרתו מתבצעות העבודות  באתרקבלנים אחרים    /הדיירים / המשתמשים  

, על מנת  , וכן גורמים כאמור המצויים בסביבתו / בקרבתו של האתרהסכם זה  נשוא
צוע  לכל בעיה שתיווצר בשל בי,  המזמיןליתן להם מענה ופתרון משביע רצון, לדעת  

אחרים העובדים באתר.  הקבלנים  התר, בין אם של הקבלן ובין אם של  העבודות בא
הציבוראחראי   מוכ  פניות  ויכולות  ניסיון  בעל  בפניות  יהא  הטיפול  בתחום  חות 

 כמתואר לעיל.  (דייריםהציבור )לרבות 

אדם, אשר ישמש  ובכתב את זהותו ופרטיו של ההמזמין  על הקבלן להביא לאישור  
אח הציבראי  בתפקיד  לפני  ור  פניות  והתחזוקהעוד  התפעול  תקופת                .  תחילת 

הקבלן )ולקבלן לא תהא  תחילת ביצוע עבודות התפעול והתחזוקה על ידי  לא תורשה  
(, ללא איוש  המזמין ו/או מי מטעמוכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי  

אחראי   הציבור  פניו תפקיד  בכת  אישורו  המזמ תב  לאחר  ידי  להסיר  יןעל  מנת  על   .
הקבלן וכן עלויות מתן המענה  על ידי  פניות הציבור  ספק, כל עלויות העסקת אחראי  

הנ"ל תשולם    והפתרונות  ולא  בלבד  הקבלן  חשבון  על  יהיו  משתמשים,   / לדיירים 
בעניין זה כלפי  עבורם כל תוספת ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 . מי מטעמואו /והמזמין  

ביצוע   .10.1.4 תקופת  כל  משך  הפרויקט,  מנהל  לרשות  יעמיד  הקבלן  כי  מוסכם,  עוד 

ו/או  סוג מדידה  כל  לביצוע  ביצוע   הפרויקט, אפשרות  עם  שיידרשו, בהקשר  סימון 
 (. ( להסכם זה1')בנספח העבודה, הכל כמפורט בהרחבה במפרט הטכני המיוחד )

ה  מינוי .10.1.5 בעלי  והמוכל  היועצים  ויתר  בממקצוע  כמפורט  הטכני                  מחים  פרט 
ב') ) של  ו(  ((1נספח  הציבור  אחראי  כן  לעיל    10.1.3  -ו  10.1.2בסעיפים  אמור  כפניות 

 . ובכתבזמין  המהמוקדם של    וכפוף לאישור

סיונם של כל  יאישורים על נבפני מנהל הפרויקט,  בלן  העבודה יציג הקלפני תחילת  
( הטכני  במפרט  כמפורט  והמומחים  היועצים  ויתר  המקצוע  ב')נספבעלי         . (((1ח 

הפרויקט עובד  מנהל  כל  לפסול  בשל    ,כאמור  רשאי  אם  לעבודה  אינו מתאים  אשר 
נ  בשיתקופת  או  מספקת  בלתי  חוסר  סיון  או  מיומנות  חוסר  שגילל    ו מקצועיות 

 במהלך העבודה. 
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ברישיו .10.1.6 או  בהיתר  ברישום,  צורך  יש  ביצועה  לצורך  אשר  עבודה  הדין,    ןבכל  פי  על 
עובדים מקצועיים אשר הינם בעלי הרישום, ההיתר,    אך ורקחייב הקבלן להעסיק  

 או הרישיון, לפי העניין. 

לרבות,  )ו  כל אחד מאנשי צוות עבודתרשאי להורות לקבלן להחליף    מנהל הפרויקט .10.1.7
ב )כל  הטכני  במפרט  כמפורט  והמומחים  היועצים  ויתר  המקצוע  ב')עלי  (  ((1נספח 

יד מן האתר  י להורות לקבלן להרחיק מאו  (  פניות הציבורמטעם הקבלן ו/או אחראי  
ישא בגין  י הבלעדי, ומבלי ש  וכל אחד מאנשי צוות עבודתו, בכל עת ועל פי שיקול דעת

 ת.  כלפי אנשי הצוול אחריות כלפי הקבלן או כך בכ

זה   סעיף  הוראת  הפרת  הקבלן  בגין  בסך למזמין  ישלם  מראש  מוערכים         פיצויים 
או לכל פועל, בעל מלאכה, מנהל עבודה או עובד    (ם שקלים חדשיםימאתי)  ש"ח  200

מומחה   ו/או  יועץ  ו/או  מקצוע  בסך  בעל  או  אחוזים)  150%אחר,  וחמישים  ( מאה 
עבמ יום  עבור  שנקבע  אהסכום  של  רגיל  אדם, ודות  לכל  מקצועו  סיווג  מאותו  דם 

 הנ"ל. סעיף הוזאת לכל יום בו יעסיקו הקבלן בניגוד להוראת 

ולהלן,  מבלי לגרוע מהוראות   .10.1.8 לעיל  זה  כל האישורים הסכם  הקבלן אחראי להשגת 
 דין להעסקת עובדים זרים בישראל.על פי כל הנדרשים 

זרים" מעובדים  למעט  ",  זרים,  עובדים  שהשמע,  זרים  תושבי  עובדים  ינם 
משירות   תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם  עזה,  וחבל  שומרון  ביהודה,  האוטונומיה 

ושעליה בישראל,  לעבוד  רצועת  התעסוקה  בדבר  יישום ההסכם  לחוק  ו'  פרק  חל  ם 
חקיקה(,             )תיקוני  שונות(  והוראות  כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור         עזה 

 . 1994  -תשנ"ה 

  לאגש, כי לצורך ביצוע כל העבודות והשירותים נשוא הסכם זה  זאת מובהר ומוד עם  
חוץ, מומחי  למעט  זרים,  עובדים  המפעיל  ידי  על  במישרין                    יועסקו  בין  וזאת 

ובין בעקיפין, בין אם על ידי המפעיל ובין על ידי כל מי מטעמו )לרבות, קבלן משנה  
 תקשר ו/או יתקשר המפעיל(. גורם אחר עמו הו קבלן כוח אדם ו/או כל  ו/א

"מומחה חוץ", משמע, תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: )א( הוזמן על ידי תושב  
ש תושב  ישראל  לאותו  שירות  לתת  כדי  אדם,  כוח  מתווך  או  אדם  כוח  קבלן  אינו 

שו )ב(  ייחודית;  מומחיות  החוץ  לתושב  יש  שבו  בתחום  כדין;        ישראל  בישראל     הה 
תקופ בכל  בעד )ג(  )ד(  הייחודיות;  מומחיותו  בתחום  עסק  הוא  בישראל  שהייתו  ת 

אשר חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  מפעמיים    עיסוקו  נופלת  אינה 

המרכזית   הלשכה  באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר 
 לסטטיסטיקה. 

עובדים העסקת  כי  מודגש,  בסעי  עוד  לאמור  בניגוד  תהווזרים  לעיל  זה  ה                 ף 
 .אי עמידה בתנאי הסכם זה ותהווה הפרה יסודית של הסכם זה

זה לעיל מובהר ומודגש, כי במסגרת מתן   10.1.8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
ידי על  והתחזוקה  התפעול  מוסכם    שירותי  במפורש  ידי   שלאהקבלן  על   יועסקו 

מול   מתאימה  תקשורת  לצורך  הנדרשים  מטעמים  וזאת  זרים"  "עובדים  הקבלן 
 . בשכונהדיירים, בעלי עסקים ויתר הגורמים אר ישהו 

לעבודות   .10.1.9 יפריעו  ולא  ובסביבותיו  באתר  ישוטטו  לא  עובדיו  כי  יבטיח,  הקבלן 
פיכחים בכל    ות חריפים לאתר וכי יהיוהמתבצעות באתר, כי עובדיו לא יביאו משקא 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

150 

עבודתםשע בחומרה!!  י הנ"ל    -  ות  ו/או  יאכף  סמים  העבודה  למקום  יביאו  לא  וכן 
 . נשק )נשק חם ונשק קר(

לביצוע הפרויקט יועמדו ללא תשלום נוסף ומחיר  המזמין  לרשות    העובדים שיועמדו .10.1.10
 ישולם בנפרד. רי היחידה ולא  זה כלול במחי 10.1ביצוע האמור בסעיף 

הקבלן ימנע מעובדיו או מי מטעמו ללון באתר, אלא בהתאם לאישורו המוקדם של   .10.1.11
 .  מנהל הפרויקט

רשאים להורות כך, מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט מטעמו יהיו  רוע ממבלי לג .10.1.12
כ לקבלן   לגרוע  ו/או  או אחר,  ולהוסיף  לצורך  ח אדם מקצועי  או  כללי  וע  ביצבאופן 

מסוימ הבלעדי,  עבודה  דעתם  שיקול  לפי  דרישוהקבלן  ת,  אחר  למלא  ת  מתחייב 

וזאת בלא שיעלה הקבלן המזמין או מנהל הפרויקט כאמור, על חשבונו של הקבלן,  
 .  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם דרישה כאמור

ו מתפקידו של  קט מטעמו לדרוש את העברת, רשאים המזמין ו/או מנהל הפרויבנוסף .10.1.13
דעתם,    מ שיקול  לפי  הפרויקט,  בביצוע  ידו  על  יועסק  אשר  הקבלן  עובדי  מבין  י 

בחן אותן, ענותיו בעניין זה בפני המזמין, שיובלבד שתינתן לקבלן האפשרות להציג ט
 מתחייב לקבלן ו/או לאשרן.   ואך אינ 

 תנאי עבודה  .10.2

להספקת .10.2.1 לבדו  אחראי  יהא  עב  הקבלן  ותנאי  נוחיות  ובטסידורי  נאותים  וחים ודה 
 לצוות העבודה. 

בכלל זה, מתחייב הקבלן להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  
על כנדרש  חוקית    ורווחתם  דרישה  ובאין  דין,  כל  מפקחי    -פי  ידי  על  שיידרש  כפי 

 . 1954  -  העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

האמור,מב מכלליות  לגרוע  עבוד  לי  של  להספקת  במקרה  הקבלן  ידאג  מיוחדות  ות 
 בגדי עבודה מיוחדים עבור צוות העבודה.  

גבי העסקת צוות העבודה ולגבי עבודתו  הקבלן יהא אחראי לקיום כל דרישות הדין ל .10.2.2
 בפרויקט, ולהשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין. 

 אמור:מבלי לגרוע מכלליות ה

ויקבל  .10.2.2.1 יעסיק  הדיןבהתאם  עובדים    הקבלן  אך  להוראות  זה  ובכלל   ,

  ( 6נספח ב')במפורש לא רק, בהתאם להוראות הדין המפורטות במסגרת  
 . ווה חלק בלתי נפרד הימנוהמצורף להסכם זה ומה

הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה   .10.2.2.2
בהו האמור  את  וכן  להם,  הקיבוציים  הקשורה  ההסכמים  שהינם        ראות 

או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות    לגביותוקף  -יבר
 צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה. 

הפרויקט שכר עבודה, בהתאם  ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע    הקבלן  .10.2.2.3
ום, להוראות הדין ולפחות שכר מינימום, כקבוע במסגרת חוק שכר מינימ 

 . 1987 -התשמ"ז 

, מסים לקרנות ביטוח  הפרויקטד, המועסק בביצוע  ן ישלם בעד עובהקבל .10.2.2.4

 . בהתאם להוראות הדיןסוציאלי, 
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הסוציאלי, שבה הוא קשור, בכל  הקבלן מתחייב להמציא לקרן הביטוח   .10.2.2.5
ובין   יומית  בעבודה  בין  העובד,  שכר  פירוט  עם  עובדים,  רשימת  חודש, 

אל רשימות  קבלנית.  העובד,  בעבודה  שם  את  תכלולנה  תעודת  ה  מספר 
ושכרו  הזה כתובתו  הקבוצה,    -ות,  ראש  שם  את  יומית,  עבודה  לגבי 

 לגבי עבודה קבלנית. -כתובתו והיקף התשלום הכללי 

להמציא  הקב מתחייב  קיים  למזמין  לן  כי  האמורה,  הקרן  מטעם  אישור 
 את התחייבויותיו בהתאם לסעיף זה. 

וסח משולב(,  ות חוק הביטוח הלאומי )נהקבלן מתחייב למלא אחר הורא .10.2.2.6
לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו  1968  -  כ"חתש כפי שיתוקן מזמן   ,

ש אישורים  דרישה,  לפי  לזמן  מזמן  ולהמציא  פיו  לביטוח  על  המוסד  ל 

 לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף זה. 

הנוער,  .10.2.2.7 עבודת  חוק  הוראות  את  מכיר  הוא  כי  מצהיר                   הקבלן 
)להלן  1952  -התשי"ג   "בכלל,  הנוער:  סעיפים  חוק  הוראות  ואת   )"33           

 וער. א' לחוק הנוער בפרט, והוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנ   33 -ו

למען הסר ספק, מצורפות להסכם זה חלק מבין הוראותיו של חוק הנוער  
 ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו.   (7')בנספח כ

ז של  הוראה  עיקרית  הוראה  הינה  שהפרתה  ו  הפרה  ההסכם,  תיחשב 
המזמין    , מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאילמזמיןיסודית של ההסכם ותקנה  

 טל הסכם זה. הסכם ו/או הדין, זכות לבהעל פי 

מצהיר .10.2.2.8 הב  ,הקבלן  המצב  לו  ידוע  של  יכי  העסקתם  ואפשרויות  טחוני 
  :חי האוטונומיה )להלןפועלים משטחי יהודה, שומרון ועזה )יש"ע(, ומשט

ינקוט בכל האמצעים האפשריים כולל העסקתם של    "(. הקבלןשטחיםה"
קצב  יגרם שום פיגור ביובלבד שלא  )בכפוף להוראות כל דין(  פועלים זרים  

ושלבי הביניים   ההתקדמות בעבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט 
שטחים לא  שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של פועלים מה.  של לוח הזמנים

 . בבקצב העבודה וכיו" יכובים, לפיגורתתקבל כעילה לע

מבלי לגרוע באמור לעיל, עיכוב ו/או פיגור בקצב התקדמות העבודה בשל  
בהעסקת  הכרוכות  של  בעיות  הפרה  תהא  מהשטחים  פועלים  של  ם 

את   ותזכה  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  סעד  המזמין  התחייבויותיו  בכל 

 פי כל דין. על פי הסכם זה ו/או על  א זכאיוו/או תרופה לה ה 

, את כל הנתונים והאישורים הנדרשים ו, לפי דרישתוהא רשאי לקבל לידימין יהמז .10.2.3
לעיל   10.2.2  -  10.2.1הקבלן על פי סעיפים  לצורך מעקב אחר קיום התחייבויותיו של  

 .  חבות ו/או אחריות כלשהי ו עלי   בלי שהדבר יטילוזאת מ

סעיף   .10.2.4 לפי  הקבלן  התחייבויות  כי  מובהר,  ספק  הסר  כדי  לעיל    10.2.1למען  באות 
צור  להוסיף על חובות הקבלן על פי דין או הסכם ולא לגרוע מהן, וכי אין בהן כדי לי

כל ג'  צד  לטובת  עובהסכם  לרבות  קרנות  שהו,  או  משנה  קבלני  עובדי  הקבלן,  די 
 הביטוח הסוציאלי.  

בהסכם   ,מודגש .10.3 ומהותי  יסודי  הינו פרק  זה  פרק  וכזה  כי  איזו מהוראותיו תהווה  ,  י הפרת 

את הזכות להודיע על    -בין השאר    -ן  כולו, אשר תקנה למזמיזה  הפרה יסודית של הסכם  
 .  ו/או מכוחו במסגרתוהקבלן העמיד  ט הערבויות אשרועל חילוזה  ידי של הסכם סיומו המי
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 הכנות הקבלן לביצוע הפרויקט .11

 מסמכים .11.1

כי הקבלן מצהיר בזה .11.1.1 לפני חתימת    ,  וכי  זה  הסכם  עיין  בכל המסמכים, בחן אותם 
 על כל פרטיו ידועים וברורים לו. זה תנאי הסכם 

לבדוק   .11.1.2 הקבלן  התהיטב  על  ואת  ואת  קבלת יד  ימ  , המסמכיםכניות  אותם לאחר    ו 
או   הסכם זה,  כל אי התאמה בנספחי  מנהל הפרויקטלהביא לתשומת ליבו של  ועליו  

 .הל הפרויקטמנ את מכל טעות במידות ולקבל הוראות על כך 

מאחריותו של הקבלן    זה לעיל כדי לגרוע  11.1.2מובהר ומודגש, כי אין באמור בסעיף  
ולבילתכנ המערכת  והתון  המשלים  המפרט  להכנת  וכן  המשלימות וצועה  כניות 

 (. (51נספח ב')כניות הביצוע של הקבלן ) ו( וכן להכנת ת(14נספח ב'))

אם הקבלן יוציא לפועל עבודה כאשר קיימת אי התאמה כמפורט לעיל, ללא קבלת   .11.1.3
 ן את הטעות על חשבונו. , יתקן הקבל מנהל הפרויקטאת הוראות על כך מ

לח .11.1.4 הקבלן  על  בובה  המפורטות  המידות  אותן  כל  את  הבדוק  לפני  ותמסגרת  כניות 
 .  תחילת העבודה

יתחיל   לא  כלשהי,  התאמה  אי  הקבלן  המתוארת קבלן  הגילה  העבודה    בביצוע 
 . כנית עד שאי ההתאמה נבדקה ותוקנה על ידי מנהל הפרויקטובאותה ת 

א בהתאם  עבודה כלשהי שלמידות. היה והקבלן ביצע  הקבלן הוא האחראי הבלעדי ל
מידות  ו/לתוכניות   סגירת  אי  בגין  נכונות  אינן  שמידותיה  התאמה ו/או  אי   או 

הא  כל  תחול  השרטוטים,  על במידות  חשבונו    הקבלן  חריות  על  יבוצע  והתיקון 
 הוראות מנהל הפרויקט. בהתאם ל

והמדויק   הנכון  לסימון  בלעדי  אחראי  יהיה  הפרויקט  במסהקבלן                 ולנכונותם גרת 
 . הוצאות הסימון חלות עליו. פרט בפרויקטהגבהים, הממדים וההכוונה של כל  של

המסומני המידות  ועל  הגבהים  על  ידי  ערעורים  על  מיידי  באופן  יובאו  בתוכניות  ם 
העבודה.   ביומן  ויירשמו  הפרויקט  מנהל  לידיעת  הפרויקט הקבלן  מנהל  החלטת 

ס תהא  לערעורבנדון  ניתנת  ובלתי  תתק  ופית  לא  כל  ובנוסף  דרישה בל  ו/או  טענה 
 . תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה כי לא הבחין בסטיות ובאי התאמותו/או 

כניות,  ורוטי העבודה ובהתאם לתיכניות ופובודה לפועל לפי התהקבלן יוציא את הע .11.1.5

והוראות   עבודה  ישאשרטוטי  ביומן  ר  בפקודה  או  בכתב  לו                         ידי   עלינתנו 
הפרוי או  קטמנהל  קווים  בהתוויות  שינויים  העבודה.  ביצוע  כדי  תוך   ,                         

לא ייקנו לקבלן זכות לדרוש  ,  המזמיןעל ידי רשו, יידר שא כניות האחרים ובפרטי הת
על שהוצאו  היחידות  למחירי  תשלום  נכללו    תוספת  כאילו  יבצעם  והקבלן  ידו 

 לכתחילה. ינויים האמורים בעבודה מהש

הפרויקטשל  עוד  י תיבצע    הקבלן .11.1.6 סביבותיו  שטח  של  לעבודה    ובנוסף  כניסתו  טרם 
ופסולת,  ) אדמה  בתיםמערומי  חזית  כביש,  וכקטעי  גדרות  חזית  ובנוסף  (,  מהוד, 

עצמן במהלך הביצוע,ית לרבות בכל מעבר שלב ותת שלב   עוד מפורט של העבודות 
   .המפרט הטכני ובהתאם להוראות פי הנחיית מנהל הפרויקטל ע בעבודתו, הכל 

חשבונו,   .11.1.7 ועל  באחריותו  בעצמו,  יציב,  הקבלן  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

באתר   קבועות  הראשי  העבודותמצלמות  המבנה  עבודות  לביצוע  בהתאם  ביחס   ,
ביטח ולצורכי  תיעוד האתר, לצורך מעקב  וזאת לצורך  ון  להנחיות מנהל הפרויקט, 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

153 

יאפשר הקבלן  אפשרות  ובטיחות.  המזמין(,    למזמין  )במשרדי  מרחוק  צפייה 
המצלמות,   הצבת  עלויות  שמלוא  תוך  וזאת  במצלמות,  האינטרנט,  רשת  באמצעות 

המצלמות  תפעולן,   וכמות  מיקום  הקבלן.  על  יחולו  וכדומה  המשדרת  התוכנה 
   יאושרו על ידי המזמין.

 כניותוהת .11.2

הפרויקט  .11.2.1 הקב  מנהל  מאת  תיקבל  את  הולן  תכנון   / לקבלן  כניות  ביצוע  הדרושות 
הת העבודה עליו  נייד  החסן  גבי  על  וזאת  בקבצי  ו,  כאמור  התכנון   /   DWGכניות 

בקבצי   גבי  PDFובנוסף  על  מנהל    ובנוסף  ידי  על  שייקבע  מידה  בקנה  קשיח  עותק 
הבלעדי  הפרויקט דעתו  שיקול  לפי  אותן,  ידחה  או  יתקנן  או  ויאשרן  אותן  ויבחן   ,

הקבועווב ההוראות  לכל  לעי התאם  זה  בהסכם  ולהלןת  הת.  ל  אישור     כניות ולאחר 

הקבלן   יעביר  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  ידי  עותקים  ארבעה)  4על  בקנה  (  קשיחים 
הפרויקט    מידה מנהל  ידי  על  המזמין  שייקבע  ידי  על  המאושרות  התוכניות  כל  של 

 .  PDFובנוסף בקבצי   DWGוכן על גבי החסן נייד בקבצי    מנהל הפרויקטידי ל

זה לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן    11.2.1אין באמור בסעיף  הר ומודגש, כי  מוב
והתל המשלים  המפרט  להכנת  וכן  ולביצועה  המערכת  המשלימות ותכנון  כניות 
 (. (15ספח ב')נכניות הביצוע של הקבלן ) ו( וכן להכנת ת(14נספח ב'))

היו רכושו של המזמין ולקבלן לא תהא שום טענה ו/או  מאושרות הנ"ל י התוכניות ה
 .  כניות אלהדרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בגין שימוש בתו

לקבלן  והת והמפרטים הנמסרים  רכוש  י כניות  בידי הקבלן  המזמין  ישארו  ויושארו 

העבודה ביצוע  תקופת  ב  למשך  בלבדולצורך  לשיצועה  הקבלן  על  כל .  על  מור 
עם סיום ביצוע העבודה. אסור  למזמין  כים האלה במקום העבודה ולהחזירם  המסמ
 .  ות מתחום הסכם זהלהעתיקם או להשתמש בהם למטרות החורגלקבלן  

",  אקספונט מובהר, כי המזמין עושה כיום שימוש במערכת הממוחשבת של חברת "
בסע  כמפורט  הפעולות  כל  הנ"ל.    11.2.1יף  ומשכך  התוכנה  באמצעות  תבוצענה  זה 

יוגשו בפורמט אחרת   ידי  לאמודגש, כי מסמכים אשר  המזמין ובהתאם    יכובדו על 
 יוחזרו לידי הקבלן בדרישה לתיקון. 

"( הממוחשבת  המערכת  מול  שוטפת  עבודה  לרכוש  אקספונט לצורך  הקבלן  על   ,)"
 :  במודולים הבאים(  NAMEDרישיונות שימוש )

ו  .11.2.1.1 עבודה  ויומני  חשבונות  הגשת  במודול  שימוש  שימוש  כן  רישיון  רישיון 

 . "QA-ONLINEבתוכנת בקרת האיכות "

ועל חשבונו    התשלום .11.2.1.2 הקבלן  ידי  על  יבוצע  כאמור  הרישיונות  רכישת  בגין 
תשלום    ", והקבלן לא יהיה זכאי לכל החזראקספונטבמישרין מול חברת "

 . תו כוללים, בין היתר, את האמור לעיללכך ומחירי הצעו/או הוצאה בקשר  

לעת,   .11.2.1.3 מעת  שיהיה  כפי  העדכני,  התמחור  וכן  השירות  מתן  כי  מובהר,  עוד 
ב "הינו  חברת  של  הבלעדית  אחרת  אקספונטאחריות  חברה  כל  )או   "

ולקבלן במפורש לא   כי הוא עושה שימוש בתוכנה שלה(,  יחליט  שהמזמין 
ו/תה דרישה  ו/או  טענה  כל  כלפי  א  תביעה  רכישת  או  בגין  המזמין 

 הרישיונות ו/או השימוש בהם ו/או כל דבר הקשור בהם. 

  כניות "למכרז"והמצורפות למכרז הן תשהתוכניות  כי ידוע לו    ,הקבלן מצהיר בזה .11.2.2
ב')) תוצאנה  ((11נספח  הביצוע  במהלך  ו/או  לפני  כי  הקבלן  ,  ידי              כניות, ות על 
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"ל החותמת  את  תשאנה  ואשר  והשלמות הבדלים  שיתכנוביצוע"  שינויים  בין    , 
לבין הת והת       , כפי שיוכנו    כניות לביצוע העבודה, על מפרטיהןוכניות שצורפו למכרז 

זה הסכם  להוראות  בהתאם  הקבלן  ידי  ב'))  על  ב')וכן    (14נספח  וכי  (  (15נספח 
 . כניות לביצוע העבודה הן המכריעותוהת

כל  לקבל תהיינה  לא  ו/ן  ו/או טענות  דרישות  בגין    או  הסתייגויות  ו/או  תביעות 
ולא תהא    כניות לביצוע העבודה וכניות אשר צורפו למכרז ובין הת והת  ים בין הבדל
כ היחידה  לו  במחירי  שינויים  ו/או  פיצויים  לקבל  או  לדרוש  זכות  תוספת ל                ו/או 

 .עדכונים אלהע עקב הבדלים, שינויים ו או הארכת זמן ביצו ו/זה  למחירי הסכם 

 אתר ה .12

 מסירת חזקה באתר   .12.1

עמיד לרשות הקבלן את האתר, לחלקיו השונים, ככל שיידרש לקבלן לצורך  המזמין י  .12.1.1
 ט, בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט.ביצוע הפרויק

או   מעבר  זכות  לקבלת  הקבלן  יזדקק  הפרויקט  ביצוע  ולצורך  היה  האמור,  אף  על 
יהא הקהמזמיןזכות דומה שאינה בבעלות  שימוש או כל   בלן חייב בקבלת הזכות  , 

ב תמורתה,  ובתשלום  מבעליה  הבעלים  וזאת  יידרש,  אם  האמורה  בין  שיוסכם  כפי 
   לבין הקבלן.

תקנה  מסי .12.1.2 לא  הקבלן  לידי  באתר  החזקה  כל  לקבלן  רת  על  האתר,  לגבי  זכות  כל 
ב הקבלן  של  להימצאותו  והרשות  בו,  ההמצוי  נימסגרת  ביצוע  אתר  לצורך  לו  תנת 

 יקט בלבד.  הפרו

יד עם גמר ביצוע י י לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לפנות את האתר ממבל
 .  המזמיןו בהתאם להוראות  אובהתאם ליתר הוראות הסכם זה,  הפרויקט 

על   .12.1.3 האתר  תנאי  את  מכיר  והוא  באתר  שביקר  הקבלן  מאשר  ההסכם  על  בחתמו 
צורתו, טיב הקרקע, ה והגישהפרטיו,  וכל שאר    שטח שנועד לעבודה  התנאים  אליו 

ו/או  התקדמותה  ועל  העבודה  על  להשפיע  והעלולים  העין  מן  והסמויים                הגלויים 
, כי ערך תיאומים עם כל הגורמים הרלוונטיים  יותיו על פי ההסכםעל מילוי התחייבו 

ותו כל האישורים  וכן כי מצויים ברש  עלולים להינזק מעבודתו בשטחובפרט אלו ה 
 . ודות במסגרת הפרויקטלשם ביצוע העב הנדרשים

 הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תמורה כלשהי שתנומק באי הכרת התנאים באתר. 

מכלליות לגרוע  לוודא,              מבלי  הקבלן  על  העבודה,  ביצוע  תחילת  לפני  לעיל,  האמור 
הרשו  כלל  מאת  והמידע  האישורים  כל  השגת  את  חשבונו,  בדבר על  הנוגעות    יות 

המנ  ובנוסף הגורם  הפיתוח מאת  עבודות  ביצוע  את  המזמין  של  מטעמו  הל 
בשכונה קווהתשתיות  לתשתיות,  הנוגע  בכל  לעבודה  הקשור  כל  את  ולתאם  וי  , 

אחרים,   מובילים  או  מעברים  וביוב,  ניקוז  מים,  קווי  וחשמל,                        תקשורת 
ינתנה או להנחיות שת/ולפעול בהתאם להוראות ו  בין על הקרקע, מעליה ומתחתיה,

 בנושאים אלה.  כאמור לו על ידי הגורמים המוסמכים 

או  ו/בכל נזק    ויישא,  יבלעד  באופן  אחראי  יהא  הקבלן,  להלן מבלי לגרוע מן האמור  
ו/או  ר  שא  ,קלקול לתשתיות  בסעיףלייגרמו  הנזכרים                      לעיל,    זה  12.1.3  קווים 

בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי  
 לצורך ביצוע העבודה.    
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, בו קיימות ו/או שעשויות  כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע באתר  ,הירהקבלן מצ .12.1.4
יקורת, שוחות, ריצוף, סוג שהוא, תאי ב  צנרת מכלתשתיות, לרבות    ותקיימ להיות  

הן מעל הקרקע וזאת  מסוגים שונים    חשמל וטלפון וכן מערכות   כבלי  ודי חשמל, עמ
 . חלקם  כולם או ,והן מתחת הקרקע, בקירות מבנים וברצפות

  האמור לעיל, לא יתקין הקבלן מתקנים מתחת לכבלי חשמל כלליות  מבלי לגרוע מ .12.1.5
    .1498ותקשורת כאמור בדרישות התקן הישראלי 

יסוד בדיקות כי שוכנע    ,הקבלן מצהיר .12.1.6 לעיל,  יו המוקדמותעל  התשלומים    כמתואר 
זההנקובים   התחייבויותיו  בהסכם  לכל  הוגנת  תמורה  ומהווים  דעתו  את  מניחים   ,

ובהתאם  פי  ל זה,  תוכרהסכם  ו/או  כל    לא  דרישה  ו/או  מאי  טענה  הנובעת  תביעה 
 ידי הקבלן.  או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה עלו/לימוד  

 לעיל.  6זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף  12.1סעיף אין באמור ב .12.1.7

ושירותים   .12.2 הכנה  פעולות  וגידורו,  האתר  א  12.2)סעיף  שמירת  יחול  להלן  ביחס  זה  ורק  ך 
 צוע עבודות ההקמה( לבי

מנהל  הקבלן יספק ויתקין, על חשבונו, בהתאם לצורכי האתר או בהתאם להוראות   .12.2.1
שמהפרויקט אמצעי  וירה,  ,  וחלקים    גידורשערים  חדשים  עץ  לוחות מלוחות  ו/או 

וחדש  חלק  בפח  מצופים  ידי    איסכורית  על  יוגדר  אשר  ולתוואי  מחלקת  להנחיות 
  המזמין   מחלקת פיקוח עירוני על הבניה ו/או ידי  ירייה ו/או על  ביטחון ובטיחות הע

)לרבות פנסים מהבהבים( ושלטי  ,  ו/או מטעמו זהירות,    שאר אמצעיבנוסף  אזהרה 
דין  כל  פי  על  שנדרש  כפי  וכן  הציבור,  של  ונוחיותו  לביטחונו  האתר,     לביטחון 

ובלילה. הקבלן מת ביום  יעילה  כדיור  חייב שלא להשתמש באתר העלשמירה  בודה 
 עלים או של אדם אחר, חוץ מהשומרים המורשים לכך.לפו

חו גניבה של  או  לו שבמקרה של קלקול, אבדה  ידוע  כי  ציוד, הקבלן מצהיר  מרים, 
העבודה,   באתר  בידיעתו  או  הקבלן  ידי  על  שהונחו  ומכשירים  הקבלן  יכלים  ישא 

במ  מכך  הנובע  הפסד  בכל  בלעדי  ועל  באופן  בעקיפין  או  תחול  זמין  המישרין  לא 
   חריות כלשהי.א

הדרושים   הזהירות  באמצעי  לנקוט  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 למניעת סכנת שריפה. 

                 ואמצעי הבטיחות, על ידי הקבלן הגגונים עבודה יפורקו כל השערים, הגדרות,  בגמר ה
 ת.  על ידי הרשויות המוסמכו ועל חשבונו, ויפונו למקום מאושר

בגדרות  אהיהמזמין   להשתמש  תליית  ר  שא  ,רשאי  לצורך  הקבלן                    יקים 
להק זכות  תהא  לא  לקבלן  ואילו  פרסומת,  באישור שלטי  אלא  באתר  שלטים    וים 

, אשר יינתן או שלא יינתן או שיינתן בתנאים, בהתאם לשיקול  המזמיןהמוקדם של  
 .  מזמיןדעתו המוחלט של ה

אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, וכן    ,רעיחשבונו, מבנה אהקבלן יקים, על   .12.2.2
לפועלים זמני  שימוש  אשר  בית  לתנאים  ,  בהתאם  מש  םהסניטאריייוקם  רד של 

נספחי    הבריאות.  במסגרת  הקבועות  הנוספות,  להוראות  בהתאם  יוקמו  המבנים 
 (.  ( להסכם זה1')ב  נספחהסכם זה ובפרט במסגרת המפרט הטכני המיוחד )

לשימוש הקבלן ואשר לגביו  על חשבונו, מבנה ארעי אשר ישמש    ן יקים ויחזיק,הקבל .12.2.3

 . חו על עבודות הקבלןבקשר לפיקו ו זכות לעשות שימושאו מי מטעממזמין לתהא 
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ייקבעו על ידי  ר  שא, במידות  הקבלן יתקין, על חשבונו, באתר או בסמוך לו, שילוט .12.2.4
הפרויקט, פרטי    המציין  מנהל  הפרויקט,  שם  הפר ,  זמיןהמאת              ויקט, מנהל 

הפרויקט,   וכתובתו  מתכנני  באתר  האחראי  הפרויקט, הקבלן,  של  בנוסף ו  הדמיה 
 .   המזמיןתאם להוראות פרטים נוספים, הכל בה

י פרסומת    אההמזמין  שלטי  תליית  לצורך  הקבלן  שיקים  בגדרות  להשתמש  רשאי 
וקדם  המ   ואלא באישור זכות להקים שלטים באתר    נוספים, ואילו לקבלן לא תהא

 .  המזמיןשל 

 מתחייב לספק לקבלן שירותים כלשהם לשם ביצוע הפרויקט.   ואינ המזמין   .12.2.5

האמור מכלליות  לגרוע  חשמל   ואינהמזמין  ,  מבלי  או  מים  לקבלן  לספק    מתחייב 

ו להספקה  חשבונו,  ועל  בעצמו,  לדאוג  יידרש  החיבורים  ל והקבלן  כל  של  התקנה 
להנ השונות,  להספקות  מיםרבות  דרשים  וגנראטו  מיכלי  של   ררזרביים  למקרה 

לרבות   וכן  זמניים  הזנה  וכבלי  זמנית  צנרת  חשמל,  כל  הפסקות  עם  תיאומים 
 נטיים, והתשלום עבור צריכת המים, החשמל ושאר ההספקות.  הגורמים הרלב

קט, יסכימו  סיפק לקבלן שירותים כלשהם לצורך הפרויוהמזמין  על אף האמור, היה 
 . עבור שירותים אלהמין  למזשלום המגיע  הצדדים על הת

בעת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  הראשון    מבלי  החלקי  החשבון  )או  תשלום 
מאת המזמין לידי הקבלן יקוזז מהחשבון האמור מלוא  יו(  החשבונות הבאים אחר 

ישראל  על ידי המזמין לידי חברת החשמל ל)אם וככל ששולם(  התשלום אשר שולם  
ח  הזמנת  בגין  וזאתבע"מ  חשמל  של    יבור  בשיעור  המזמין  תקורת    1.5%בתוספת 

   .( מסכום ההוצאה האמורהאחוז וחצי)

הנקודות מיקום  את  לתאם  יהיה  הקבלן  הקווים    על  אל  ההתחברות  ופרטי 
לישראל   החשמל  חברת  עם  אישור  והמזמין הציבוריים  את                 בכתב,   םולקבל 

לן יהא מנוע מלהתחבר  כם בזה, כי הקבמנהל פרויקט. מובהר ומוסתוך תיאום עם  
באישור   אלא  פרטיים,  בכלל(המזמין  לקווים  )אם  יינתן  אשר  ובכתב,    , מראש 

 לעדי.הב ושיקול דעת בהתאם 

לביצוע  .12.2.6 מים  להספקת  הנדרשים  המים  צינורות  להתקנת  חשבונו,  על  ידאג,  הקבלן 
בפני   הגנה  ולסידורי  הקתשיטפונוהפרויקט  חופשי.  האתר  את  יחזיק  מים  מ  בלן 

 נמוכה ביותר, וירחיק את המים בכל האמצעים הנדרשים, באופן תמידי.  נקודה הב

לאתר .12.2.7 גישה  מטעמלמזמין.  זכות  הפועל  ולכל  אחר  ב  ו,  אדם  וכל  הפרויקט  מסגרת 

יד  על  לכך  נעשית  ושהורשה  שבו  אחר  מקום  ולכל  לאתר  כניסה  זכות  תדיר  תהא   ,
ו  עבודה או מובאים ממנו  ציוד  יצוע הפרויקט, חפצים כלשהם לב חומרים, מכונות, 

 והקבלן מתחייב לדאוג להבטחת זכות גישה זו.

 סימון וביקורת מידות .12.3

)לרבות ביצוע הסימון  ו הנכון והמדויק של האתר  הקבלן אחראי, על חשבונו, לסימונ  .12.3.1
הפרטיים(   המגרשים  ביצוע  במסגרת  לצורך  העבודות כנדרש  ביצוע  ולצורך  התכנון 

סימנשוא   לרבות  המפלסים,הפרויקט,  כל  הכוונים    ון  הממדים,  הגובה,  קווי 
 והמידות, במשך כל תקופת הפרויקט. 

ו של הקבלן תבוצענה באחריות  עבודות המדידה  מודד מוסמךב כל  מטעמו    חתימת 

 ., אשר יהיה מצויד כל העת בדיסטומטועל חשבונו של הקבלן
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מונים חסר,  הסימונים או היה אחד הסינמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד   .12.3.2
אי  יהא מתוך  שבוצעו  העבודות  ואת  הסימון  את  לתקן  חשבונו,  על  חייב,  -הקבלן 

 . מנהל הפרויקטעתו של  דיוק, השגיאה או החוסר כאמור, כדי הנחת ד 

או   הסימונים  אם  גם  במלואו  יחול  זה  בסעיף  האמור  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 
 . המזמיןידי  העבודות נבדקו או אושרו על 

יקיי .12.3.3 חשבונו,  הקבלן  על  המחירים  ם,  הכמויות,  המידות,  כל  לגבי  מתמידה  ביקורת 
ויודיע   פיו,  על  על  בלמנהל הפרויקט  והחישובים המפורטים בהסכם או  אופן מיידי 

. המודד מטעם הקבלן יעמוד לרשות מנהל הפרויקט  התאמה שהתגלו  כל טעות או אי
 . הפרויקט ת על, כפי שיורה לו מנהלבכל עת שיידרש לכך, ויבצע מדידו

 כניות ומפרטיםום, תתקני .12.4

מקצועית .12.4.1 בצורה  אומן,  בדרך  העבודה  את  לבצע  בזאת  מתחייב  מעולה    ,הקבלן 
ככל   מעולים.  וחומריה,  ומחומרים  העבודה  מן  חלק  לכל  ישראליים  תקנים  שיש 

הישראליים   התקנים  לפי  לבצעם  הקבלן  ביותר  מתחייב  לחומרים  העדכניים  ביחס 
 ולדרישות העבודה.  

את    הקבלן  .12.4.2 לבצע  מפרטים, חייב  שרטוטים,  לתוכניות,  מלאה  בהתאמה  העבודה 
 . להסכםהיתרי הבניה וכל יתר המסמכים המצורפים 

ידי    , אשרמהאמור במסמכים הנ"ל  יה בביצוע י כל סט לא תאושר מראש ובכתב על 
הפרויקט   ומנהל  על חשבונו  לביצוע העבודה מחדש  דרישה  אחריותו  תגרור אחריה 

 עקב כך.המזמין יתר תרופות בלי לגרוע מכל של הקבלן וזאת מ

הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את הנספחים, המידות ותוכניות הביצוע לפני התחלת   .12.4.3
חייב  העבודה.   הקבלן  יהיה  שהוא  סוג  מכל  התאמות  אי  ו/או  סתירות  של  במקרה 

בעבודתו )הכל לפי    , בטרם התחיל ו/או המשיךלמנהל הפרויקטלהודיע על כך בכתב  
לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודות שמקורם    (. הקבלן אחראיהמקרה

מנהל  תשומת לב    בהשמטה ו/או טעות אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את
 אליהם במועד כאמור לעיל. הפרויקט 

אחריותו של הקבלן  יל כדי לגרוע מזה לע  12.4.3מובהר ומודגש, כי אין באמור בסעיף  
והת המשלים  המפרט  להכנת  וכן  ולביצועה  המערכת  המשלימות ולתכנון  כניות 

 (. (15נספח ב')כניות הביצוע של הקבלן ) ות ( וכן להכנת(14נספח ב'))

 שמירה על הוראות החוק ובטיחות .12.5

קבל  ל ביצוע העבודה והקבלן מעל הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל ע .12.5.1
לשחררם ו/או לשפותם בקשר  ה וכל הבאים מכוחהמזמין ת מלאה כלפי בזאת אחריו
ש   , אשר לכל תביעה כזו  הוראה  הפרת  בגלל  נגדם  ידי  נעשתה  תוגש  או  ו/הקבלן  על 

 . ו/או מי מטעמו עובדיו

ומבלי    בכלל .12.5.2 כדי  זאת  בכך  הקבלן  למצותשיהא  והתחייבויות  הדברים               , את 
במסגרת המפרט הטכני ת הבטיחות המפורטות  ובכפוף להוראו  בהתאםהקבלן  יפעל  

כולל נספחיוהמקצועיובהתאם להוראות   זה,    , ות הנקובות במסגרת מסמכי הסכם 
פי    כיוכן   על  לרבות  דין,  כל  פי  על  הבטיחות  דרישות  ו/או  הוראות  כל  את  ימלא 

 פקודת הבטיחות בעבודה ו/או התקנות מכוחה.  
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בזאתה .12.5.3 מצהיר  כיקבלן  א  הוא  ,  חוק  את  העבודהמכיר  על  הפקוח    -  תשי"ד  ,רגון 
בעבודה1954 הבטיחות  פקודת  את  על    1946  , ,  מקבל  הוא  וכי  פיהם,  על  והתקנות 

 . האמורותת כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות עצמו א

זה .12.5.4 הסכם  לפי  העבודה  ביצוע  הבניה"   ,לצורך  כ"מבצע  עצמו  את  הקבלן           רואה 
ונ   -וכ עבודה"  את"מנהל  עצמו  על  על  מלוא    וטל  המוטלות  כתוצאה  אלו  החובות 

 מהאמור לעיל. 

השוררים  הקבלן .12.5.5 הבטיחות  תנאי  את  בקפידה  בחן  כי  ומתחייב  וכי    מצהיר  באתר, 
מומחים   באמצעות  את  מקצועיים  בדק  השונים  כלל  מטעמו  הבטיחות  היבטי 

 הכרוכים בביצועו של הפרויקט. 

אמצהיר    הקבלן  .12.5.6 בקפידה  בחן  כי  הוראות  ומתחייב  מלוא  המפורטות  ת  הבטיחות 
בגין ובקשר עם    וכי מוכרות לו היטב מלוא הוראות הדין  -  ועל נספחי  -  זהבהסכם  

 חות בעבודה.  בטיחות ו/או בטי

מצהיר ומתחייב כי ידאג לכך שהוא, עובדיו, סוכניו, קבלני משנה מטעמו וכל    הקבלן .12.5.7
למלוא    בהתאם  ויפעלויכירו    חר שיבוא בשמו או מטעמו,אדם ו/או תאגיד ו/או גוף א 

 כללי ו/או הוראות הבטיחות, ככתבם וכלשונם.   

לספק .12.5.8 מתחייב  אמ  ,הקבלן  ושאר  גידור  שמירה,  חשבונו,  לבעל  זהירות  טחונו  יצעי 
על ידי מנהל הפרויקט,  בור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש  יונוחיותו של הצ

 י. ות מוסמכת כלשהדין או על פי הוראה מרש או שיהיה דרוש על פי

לכל תאונה .12.5.9 כל האחריות  את  עצמו  על  שיו/חבלה    ו/או  הקבלן מקבל  נזק  גרמו  י או 

ו/או  לעובדיו   מטעמו  למי  לצד  לכל  ו/או  וכן  לרכושו  ו/או  לגופו  אחראי  שהוא  מי 
המזמין  שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את  

מטו/או   מי  ו/או  הפרויקט  אחריות עמם  מנהל  לכל   מכל  בקשר  שהיא  חובה  או 
 .כאמור תאונה, חבלה או נזק 

ינים באחריותו  י בשל כל הוצאה בגין ענהמזמין  הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את   .12.5.10
בסעיף   כאמור  הקבלן  דרישתימי   ,לעיל  12.5.9של  לפי  של  הראש   וד  .  המזמיןונה 

י לנכות  הא  המזמין  המגיעים  זכאי  הפיצוי  ו/או  השיפוי  סכום  כאמור  את  לקבלן, 
בהתאם  לעיל,   לקבלן  שיגיע  סכום  לגרועלהסכם  מכל  מבלי  וזאת  יתר    זה  מכל 

 בקשר לכך. התרופותי

הקבלן  ת  זה הינו בנוסף לאחריו  0כי האמור בסעיף  ומודגש,  למען הסר ספק מובהר   .12.5.11

ו/או על פי כל דין, וכי בכל מקרה  הסכם זה, כולל נספחי ההסכם,  יתר הוראות  על פי  
בטיחו נהלי  ו/או  הוראות  בין  סתירה  ההוראהשל  תחול  ביותר    ת,  לגבי  המחמירה 

 .   לפי קביעת המזמיןהקבלן וזאת 

 קווי תשתית  .12.6

ולהלן,   .12.6.1 לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  בהמבלי  ולוודא  לברר  חייב  יתחיל  קבלן  טרם 
העבוד בביצ ותתאת  ,  ותוע  עיליים  תשתית  קווי  של  העלולים    , קרקעיים-מיקומם 

 . של הקבלן או להינזק עקב עבודתו/ו להיפגע 

ע י ירורים אלו  ב .12.6.2 ידיעשו  לישראל    בחברת החשמל בע"מ,  אונו  בתאגיד מי  י הקבלן  ל 
בזקב,  בע"מ בע"מ  חברת  לתקשורת  הישראלית  מקורות    ,החברה                    בחברת 

ה בע"מ,חברת  הלאומית  הרל  מים  העירוניות  המחלקות                       נטיות,  וובכל 
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הטלורבחב פרשוו ת  אשר  בכבלים,  בתחום    ותרשת  ויזיה  המקומית  כבלים  הרשות 
 . אחרים  נטייםוו ובכל משרד וגוף רל 

ה במסגרת  הראשונית  הצנרת  להנחת  הנוגע  בכל  כי  ביצוע    ובטרםשכונה  מובהר, 
ו/או  עבודו הפיתוח  השכונה  ת  ברחבי  אחרות  ו/או  דומות  פעולות  ו/או  הבנייה 

לא התשתיות,  קבלן  לרבות  אחרים,  קבלנים  ידי  על  ו/או  תיאום    באמצעות  יידרש 
בסעיף   תש  12.6.2כאמור  של  ביצוען  מועד  לאחר  אולם,  לעיל,  כלשהם  זה  תיות 
השכונ הנוג במסגרת  בכל  וכן  במסגרת           ה  כאמור  תיאום  יידרש  הראשי  למבנה  ע 

 זה לעיל.  12.6.2סעיף 

בטרם יתחיל הקבלן בביצוע עבודות חפירה ו/או עבודה בסמוך לעמודי וקווי חברת   .12.6.3
ו/או   חשמלה בע"מ  בה  בזקחברת    לישראל  לתקשורת  הישראלית  ו/או  חברה  ע"מ 

קווי תשתית עירוניים, חייב הקבלן או  /ו  מקורות חברת המים הלאומית בע"מחברת  
לביצוע  ומאת המזמין    "בזקברת " מח,  לישראל בע"מ  חשמלהלקבל אישור מחברת  

מטעמם   מפקח  חשבונו  על  ולהזמין  כאמור,  האמורים  העבודות  הגופים  למשך  של 
ידם. על  טענ תהיינה  לקבלן לא    הזמן הנדרש  בגין  ו/או תביעות    ו/או דרישותות  כל 
 הוצאות כספיות עקב כך. בגין  ו/או   ,נגרמווככל ש עיכובים שנגרמו, אם 

 עודפי אדמה .12.7

 . ותלעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודזה  12בסעיף , האמור למען הסר ספק .12.7.1

אדמה/עפר .12.7.2 חשבונ   עודפי  על  לסלק  הקבלן  מורשה.  על  לאתר  בהצעת  ו  כלול  הנ"ל 
 הקבלן במחירי היחידה. 

 ציוד וחומרים ושיטות עבודה .13

 זמינות הציוד והחומרים  .13.1

הצי  .13.1.1 כל  את  יספק  כנדרש  הקבלן  האחרים,  והאמצעים  החומרים  המתקנים,  וד, 
ביצוע הפר ובהתאם להוראות הסכםו לצורך  ביותר  והיעיל  ,  זה  יקט באופן המיטבי 

 ם של הפרויקט. לרבות העמידה בלוח הזמני 

בלן לאתר ו/או  " לרבות: חומרים אשר הובאו על ידי הקציוד וחומרים זה "  13בסעיף  
למקרקעי השכונה למטרת ביצוע העבודות, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי,  

אבי ומכשור,  בקרה  ציוד  מוגמרצנרת,  בין  ומוצרים,  מזרים  בלתי  ובין  וגמרים,  ים 

חלק   להיות  עתידים  אשר  המרכיבים  וכן  ארעיים  ומתקנים  מבנים  חומרים, 
 . עבודותמהמערכת הפניאומטית או מכל חלק של ה

 מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן, כי: 

ידאג להבטחת הספקה סדירה של כל הציוד והחומרים הנדרשים עוד לפני   .13.1.1.1
 חילת ביצוע הפרויקט. ת

,  זה  ציוד וחומרים בכמות ובסוגים הקבועים בהסכםג להחזיק באתר  ידא .13.1.1.2
.   זה  שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות הסכם

כי   הפרויקמובהר,  הציוד  ט  מנהל  כמות  את  לקבלן  להורות  רשאי  יהא 
 והחומרים שעליו להחזיק במסגרת סעיף זה.  
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 חומרים  איכות הציוד וה .13.2

ו בביצוע הפרויקט, טיבם וסוגם, יהיו המעולים  ומרים אשר ישמשאיכות הציוד והח  .13.2.1
ת, טיב או  במפורש איכו)כולל בנספחי הסכם זה(  ביותר, אלא אם נקבעו בהסכם זה  

מסוים החובה(  סוג  לא  במפורש  )אך  הזכות  תעמוד  הפרויקט  למנהל  מקרה  ובכל   ,
ל הפרויקט  ים העומדים לטעמו של מנה להתנגד לאספקת ציוד ו/או חומרים מסוימ 

 .  וד לנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או לפי הסכם זה ונספחיובניג

ידי הקבמבלי לגרוע מכלליות האמור,   לן לצורך ביצוע הפרויקט הציוד שיסופק על 
ו  ושמיש  שלם  יהיו  יהיה  הפרויקט  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  החומרים 

ושלמים ו חדשים  הציוד  בתכונותיהחומרים  .  הבחינותיתאימו  מכל  להוראות    הם 
הטכני ההסכם והמפרט  הכמויות  כתב  לרבות  ב'))  ,  זה1נספח  להסכם   )                   )

 ולדרישות כל דין. על פי המפרט הכללי(   -יים )ובהיעדר מפרטים טכנ

לדוגמאות  יבה בהתאם  אלה  יהיו  ולחומרים,  לציוד  מפרטים  ו/או  תקנים  עדר 
 . המזמיןעל ידי   שיאושרו

י .13.2.2 ה הקבלן  לכל  אחראי  ובחומרים, הא  בציוד  שיתגלו  והליקויים  המגרעות  פגמים, 
עמדו   אם  אף  החומרים  וזאת  ו/או  הישראליהציוד  התקנים  ובבדיקות  אם  ים  אף 

 . לא התנגד לשימוש בהם מנהל הפרויקט

והחומרים   .13.2.3 אחרות, ר  שאהציוד  או  תקניות  בבדיקות  יעמדו  בפרויקט                      ישמשו 
  מנהל הפרויקט וסמכת, כפי שיאושרו לצורך כך על ידי  סמך או מבדקה משל מכון מו

 ובהתאם להנחיותיו. 

 ם בביצוע הבדיקות כאמור, לרבות: שא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכייהקבלן י

 כל החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם עריכת הבדיקות.  .13.2.3.1

כפי .13.2.3.2 דגימות  בבדיקת  הכרוכות  המפרטים   ההוצאות  בהוראות    שנדרשו 
המ או  זה  הטכניים  הסכם  מכוח  אחרות  להוראות  בהתאם  או  יוחדים 

ידי   על  מאושרים  במכונים  או  הפרויקטבמבדקות  שעמדו מנהל  בין   ,              
 ובין שלא עמדו בדרישות התקנים הישראליים. 

התאמת   .13.2.3.3 מאי  והנובעות  הקשורות  הנוספות  בבדיקות  הכרוכות  ההוצאות 
הישראליהדגימו  לתקן  למס  ת  המכרזו/או  כולמכי  נוספות  ,  בדיקות  ל 

 . שתבוצענה על פי הוראת מנהל הפרויקט

 ההוצאות הכרוכות בהעמסות ובניסויים באתר.  .13.2.3.4

, כי ציוד, חומרים או עבודה כלשהי אינה בהתאם להסכם, יודיע  קטמנהל הפרויקבע  .13.2.4
 מנהל הפרויקטאות  על כך לקבלן, והקבלן יהיה חייב לתקן את הליקוי בהתאם להור

  -ובאם לא קבע מנהל הפרויקט לוח זמנים כאמור  קבע לכך ללוח הזמנים ש  ובהתאם
 י התאמתם. ט את א( שעות מעת שיקבע מנהל הפרויק ארבעעשרים ו)  24בתוך 

למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול במלואו גם אם הציוד, החומרים  
 . ואושרו על ידאו המזמין או העבודה נבדקו על ידי 

המזמין  , רשאי  לעיל  13.2.4לפי סעיף  מנהל הפרויקט  ת  קבלן אחר הוראו לא הילא מ .13.2.5
זה    ויחולואו באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן,  ו/  ומ לבצען, בעצ הוראות  לעניין 

 .  להלן 20 סעיף
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לה נדרש  הפרוהקבלן  למנהל  ההרמה,  ציג  מתקני  לכל  ביחס  כשירות  אישורי  יקט 
העב  בעת  בשימוש  יהיו  אשר  באלה,  וכיוצא  המכונות  העבודה,  כלי  ודות  המנופים, 

 באתר, והכל לפני תחילת השימוש בציוד ובכלים כאמור.  

הציוד  לכל  ביחס  תקפים  הפעלה  אישורי  להציג  הקבלן  יידרש  כן,  והכלים,          כמו 
 ביצוע העבודות באתר   ו את הקבלן בעתאשר ישמש

 לציוד, החומרים ושיטות העבודהמנהל הפרויקט  אישור  .13.3

קבלת .13.3.1 לפני  שהיא  עבודה  כל  יבצע  לא  של    הקבלן  המוקדם  הפרויקט  אישורו  מנהל 
שיטות   ולגבי  העבודה  בביצוע  להשתמש  עתיד  הוא  בהם  והחומרים  הציוד  לגבי 

לש  העבודה והנקוטות  כך,  ביצכן  ם  וקצב  הפרויקטמהלך  וזוע  לגרוע  ,  מבלי  את 

 . מאחריותו המוחלטת של הקבלן ביחס לעבודות נשוא הסכם זה ולאופן ביצוען

עיל לא יגרע מחובתו של הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים  מובהר ומודגש, כי האמור ל 
ד הקבועים במסגרת הסכם זה ונספחיו ובפרט ביחס למועד הגעתם של מלוא הציו

לביצ הנדרשים  ובמוהחומרים  העבודות  מוטלת  וע  הקבלן  ועל  המתאימים,  ועדים 
בפני   בכתב  כאמור  והחומרים  הציוד  הזמנת  בקשת  את  להציג  והאחריות  החובה 

 .רויקט במטרה לעמוד במועדים ובלוחות הזמנים כאמורמנהל הפ

לרשות   הקבלן  יעמיד  כך  הפר לצורך  נתונים  יקטומנהל  דרישתו,  לפי             אודות , 
מות העבודה שהושקעה, וכן כל הסבר ופרט אחר,  ם בהם השתמש וכהציוד והחומרי

 .   מנהל הפרויקטכפי שיידרש על ידי 

הפרויקט   לקבלןמנהל  בכתב  הביצוע    יודיע  שיטת  או  החומרים  הציוד,  לדעתו   אם 

דה אינה מתאימה לביצועה, והקבלן חייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים  ושל העב
 .  מנהל הפרויקט , על פי הוראותמנת לתקן את הטעון תיקוןעל 

יודיע   .13.3.2 הפרויקט,  הקבלן  מאשר  למנהל  יאוחר  לא  העבודה,  ביומן  או    48בכתב 
   יציקה, על גמר הכנת התבניות ועבודת הברזלנות.כל ני ( שעות לפארבעים ושמונה)

יטקטונית  הקבלן יבצע עבודות צבע, סיוד, טיח חוץ או עבודות בעלות חשיבות ארכ .13.3.3
 .  מנהל הפרויקטה ולאחר אישורה על ידי דוגמא מכל עבודרק לאחר שיכין 

ידי   על  הדוגמא  הפרויקט  אישור  מאשר  מנהל  יאוחר  לא  ימים שבעה)  7יהא   )              
  "(.זמן ההמתנה" :לאחר שזומן לצורך זה על ידי הקבלן )להלן

הפרויקט   מכל  מנהל  חוזרות  דוגמאות  לדרוש  רשאי  ההמתנה  יהיה  זמן  פריט. 

סיב לביקור יהווה  לא  סדרי  ת  את  לארגן  הקבלן  ועל  העבודה  זמן  את  להאריך  ה 
   העבודה מתוך התחשבות בזמן המתנה זה.

ידי  ים מסוימים של העבודה בחומרים שלא אושרו  השתמש הקבלן לבניית חלק  .13.3.4 על 
הפרויקט   לתמנהל  מתאימה  שאינה  עבודה  נעשתה  אם  למפרטים ואו  או  כניות 

להפסיק  מנהל הפרויקט  רשאי    -ת  רישות המקצועיויים או לתקן כנדרש או לדהטכנ
רוקה. על הקבלן  יאת העבודה ולהורות על הריסת חלקי העבודה שבוצעה כנ"ל או פ

את  לבצע   מחדש  חשבונו  על  להקים  ועליו  חשבונו  על  הפירוק  ו/או  ההריסה  את 
   החלקים שנהרסו או פורקו כנ"ל.

לוותר על ההריסה או  מנהל הפרויקט  לעיל, רשאי    13.3.4  עיף מבלי לפגוע באמור בס .13.3.5
העבו בערך  ההפרש  את  הערכתו  לפי  ולקבוע  הפירוק  החומרים  על  בערך  או  דה 
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של   וקביעתו  הערכתו  לקבלן.  המגיעים  מהסכומים  הפרויקט  שינוכה  תהיה  מנהל 
   סופית ובלתי ניתנת לערעור.

בסמ .13.3.6 באמור  לפגוע  רשאי    13.3.4עיף  בלי  הפרויקט  לעיל,  הריסת מנהל  על           לוותר 
טון אשר לא עמדו בדרישות התקן ולקבוע הפחתה במחיר  חלקי העבודה העשויים ב 

  שישולם לקבלן. ההפחתה תחושב כדלקמן:

יקה  שנתקבל לפי הבדכפי    , קן פחות חוזק בטוןחוזק בטון שנדרש לפי התלדוגמא:  
כל   עבור  באחוזים.  אחד)  1%מבוטא  יופחת  (  אחוז  הבטון  בחוזק  שני  )  2%הפחתה 

 .וכדומה  ממחיר הבטון( שני אחוזים ) 2%ו ממחיר החלק שנמצא חסר ו/א ( אחוזים

   תוכר כהוכחה בלעדית לחוזק הבטון.ממעבדה מוסמכת  התעוד .13.3.7

סופית ובלתי  הקבלן תהיה  די  על יבדבר העבודה שבוצעה  מנהל הפרויקט  קביעתו של   .13.3.8
 ניתנת לערעור בכל צורה שהיא.

לפי  ויקט  מנהל הפר למען הסר ספק יובהר, כי אין במתן הוראות או אישורים על ידי   .13.3.9
 ע ממנה. זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי הסכם זה או לגרו 13.3סעיף 

 חומרים הבעלות בציוד וב .13.4

לבעלות    חומרים .13.4.1 כעוברים  יראו  לאתר  עבור  המזמיןהמובאים  האחריות  אולם   ,
כ הקבלן  אחריות  הקבלן.  בידי  נשארת  וטיבם  מסויגת  שמירתם  בלתי  היא  אמור 

 ותחול גם במקרה של כוח עליון. 

ידי   על  כאמור  חומרים  של  פסילתם  הפרויקטעם  אי  מנהל  כי  קביעתו  עם  נם  או 

 הקבלן.  בעלות בהם לידינחוצים יותר, תחזור ה

לסלקם,   החובה  הקבלן  על  חלה  פסולים  חומרים  של  פסילתם  בעת  כי  עוד,  מודגש 
 . י המשרד להגנת הסביבהל ידרי שפך מאושרים עלאת באופן מיידי, מאתר העבודות

ידי   על  כאמור  בחומרים  הבעלות  קבלת  כי  בזאת,  מוצהר  ספק  הסר  המזמין  למען 
 ראיה לאישור טיבם.  אינה

מכלליות  מבלי כאמור    לגרוע  החומרים  את  להוציא  רשאי  אינו  הקבלן  האמור, 
 . מנהל הפרויקטמהאתר, אלא באישורו המוקדם של 

ה .13.4.2 וחומרים  יוצאו ציוד  לא  הפרויקט  ביצוע  לצורך  לאתר  הקבלן  ידי  על  מובאים 
של   המוקדם  באישורו  אלא  הפרויקטמהאתר  בזאת  מנהל  מקנה  והקבלן  מזמין  ל, 

 אליהם. כבון ביחס יזכות ע

רשאי להשתמש בציוד ובחומרים כאמור לצורך השלמת הפרויקט או לצורך  המזמין  
על    וכל סעד אחר העומד לזכות   , או לצורך מימושהמכירתם כדי לממש את זכויותי

 פי ההסכם או על פי כל דין. 

והחומרים    יורה לקבלן מעת לעת אם ומתי עליו להוציא את הציוד  מנהל הפרויקט .13.4.3
 . מנהל הפרויקטמתחייב לבצע את הוראות לאתר, והקבלן  שהובאו על ידו

ימים לבטחם  (  שבעה)  7בהודעה מוקדמת של  המזמין    לא פעל הקבלן כאמור, רשאי
ולחייב את הקבלן בהוצאותיו, לרבות   או לפנותם מהאתר או לאחסנם או למכרם, 

ות  ה והאחסון, ובתוספת הוצאבהוצאות הביטוח, האריזה, הפריקה, הטעינה, ההובל

  ה רשאי לנכות את הוצאותי המזמין  .  (עשר אחוזים-שנים)   12%עור של  מנהליות בשי
 כאמור מתוך מחיר המכירה. 
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  .ו"ע(מחיר מוצר שווה ערך )ש .13.5

לאחר אישור המזמין    -  בכל מקום שמצוין שם יצרן או שמו המסחרי של חומר ו/או מוצרים
ה איכות )שו"ע(  ושוושווה ערך    רשאי הקבלן להציע מוצר  -כניות / התכנון של הקבלן  ואת ת

צוינו   מסוימים  ציוד  ופרטי  ייתכן  כי  מודגש,  זאת  עם  הפרויקט.  ומנהל  המתכננים  באישור 
כי המכרז מפאת צרכים ספציפיים של המזמין ולרבות מידות, שיטות הפעלה  במפורש במסמ

שיאוש המזמין מתחייב מראש  אין  ולפיכך  פעילות  שיקולותוצרי  פי  על  שו"ע, אלא  דעתם   ר 
 המתכננים ומנהל הפרויקט. המוחלט של  המקצועי 

במ להשתמש  הקבלן  יחויב  הפרויקט,  ומנהל  המתכננים  ידי  על  יאושר  לא  המוצר  וצר  באם 
 . הנתון במכרז / הסכם וזאת במחיר, שהוצע על ידי הקבלן וללא כל תוספת מחיר

לקבלן   שו"ע  אישור  כי  מובהר  ספק,  הסר  ה למען  במחיר  לתוספת  יגרום  / לא  במכרז  נקוב 
המוצר  ה באם  המחיר  את  להתאים  הזכות  הפרויקט  למנהל  אך  הינו  סכם,  יותר  )שו"ע(  זול 

תוצאה מהצעת שו"ע יידרש תכנון חוזר ו/או תכנון חדש,  . מובהר, כי היה וכמהמוצר הנקוב
הנ"ל התכנון  עלות  השלכותיה,תקוזז  כל  על  נ   ,  והקבלן  הקבלן,  הסכמתו  מחשבונות  את  ותן 

ז זה וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרות )לרבות התמורה( שקיימת  רת לביצוע קיזוהבלתי חוז
 .במישרין בין המזמין לבין המתכנן/ים

בכל הנוגע לכלל    צוע בדיקות מעבדהי חוזה עם מעבדה מאושרת לב על  ם  הקבלן מתחייב לחתו .13.6
י הקבלן  יתוכים אשר יבוצעו על ידהעבודות המבוצעות על ידי הקבלן, לרבות, בדיקות בעניין ר

באלה  ובנוסף וכיוצא  לחץ  בדיקות  לבדיקות  פרטי  .  בעניין  לידי  המעבדה  המזמין  תועברנה 
ידו על  דעת ותאושרנה  שיקול  לפי  למעבדה  .  בלעדיה  ו,  חוזרת  בלתי  הוראה  ימסור  הקבלן 

הקבלן  ידי  על  התשלום יבוצע  .  להעברת תוצאות כל בדיקה, באופן שוטף, לידי מנהל הפרויקט

שלחלופיןהלמעבדבמישרין   או  המזמין,  של  דעתו  לשיקול  ובהתאם  המזמין  ידי  על  יבוצע   ,  
.  ויקוזז מחשבון הקבלן  אמור ה  להוראות החוזהבכפוף  להוראות המפרט הטכני, והכל  ובכפוף  

מחיר הבדיקות כמתואר לעיל כלול במחירי היחידה האחרים ולא ישולם בעבורן תשלום נוסף  
 . הוצאות ו/או החזר

ידי  יתקשר הקבלן עם מעבדה מוסמכת כאמור ויעביר לתב,  המזמין בכודעת  מייד עם קבלת ה 
פרוגרמהה המעבדה הנדרשות  בצירוף    מתאימה,   מזמין  בדיקות  ובכלל  פרויקט,  טובת הלכל 

זמנים  לוזה,   לביצועןח  הבדיקות  משוער  עשל  ומאושר  חתום  יד ,  התקשר ל  עמה  המעבדה  י 
הבדיהקבלן   לההנ"ל  קותלביצוע  התנאים  אחד  הרא.  החשבון  בגשת  ביצוע  שון  עם  קשר 

ל  המשוער לביצוען, החתומה כאמור ע ולוח הזמנים  רוף פרוגרמת הבדיקות  יפרויקט יהיה צה
 דה. י המעביד

 

 

 ביצוע -פרק ג' 

  יומן עבודה .14

ינהל .14.1 מערכת    ,הקבלן  יומי,  בלבד"אקספונט"  באמצעות  עבודה  העבריתיומן  בשפה   ,  
כו ידי  במתכונת  על  ייר,  פרויקטמנהל הפי שתיקבע  שמו הוראות והערות מנהל הפרויקט,  בו 

    "(, לרבות:היומןמנהל הפרויקט )להלן: "וכל פרט אחר בהתאם להוראות 

 ; נעשו מדי יום ביומו )לפי מקומות העבודה(עבודות ש  .14.1.1
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 ; מדידות הקשורות בעבודת עפר וחלקי עבודה מתחת לפני הקרקע .14.1.2

 ; הלהשפיע על התקדמות העבודציון כל גורם העלול  .14.1.3

העובדי .14.1.4 יום  מספר  מדי  לסוגיהם,  העבודה  במקום  המועסקים  המלאכה  ובעלי  ם 
 ; ביומו ושעות עבודתם

 תם, סוגיהם ומספר עובדיהם מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסק .14.1.5

 ; מספר הכלים וסוגיהם המופעלים במקום העבודה מדי יום ביומו .14.1.6

 ; ם טיבם וכמות ,הם הוצאו ממנו או שהשתמשו בהובאו לאתר או ש סוגי ציוד וחומרים  .14.1.7

 ;תנאי מזג אויר השוררים באתר .14.1.8

 ;תאונות עבודהוכן  תקלות ועיכובים במהלך ביצוע הפרויקט  .14.1.9

 ;בקשר לביצוע העבודה מנהל הפרויקטמאת   יות הודעות, או הנח  הוראות .14.1.10

ובכלל זה  (,  נוהוזמ)באם    ו/או של רשויות אחרות  נוכחות מפקח של רשות העתיקות .14.1.11
 ;האתרעת כניסה ושעת יציאה מן  ש

ירשום כי    כן  יובהר,  לפרויקט.  בקשר  שלו  ותביעות  תלונות  בקשות,  העבודה  ביומן  הקבלן 
 של הקבלן אלא אם נרשמה כאמור.  תייחס לכל בקשה או תלונה ילא המזמין  

שבוצעו ביחס  באם יידרש ינהל הקבלן יומנים נפרדים לשלבי הפרויקט השונים ו/או לעבודות  
 רכות השונות. מעל

",  אקספונט עושה כיום שימוש במערכת הממוחשבת של חברת "יר, כי המזמין  המזמין מבה
זה לעיל תבוצענה באמצעות התוכנה הנ"ל. מודגש, כי   14ומשכך כל הפעולות כמפורט בסעיף  

יוגשו בפורמט אחרת   י  לאמסמכים אשר  על  יוחזרויכובדו  ובהתאם  לידי הקבלן    די המזמין 
 רישה לתיקון. בד

"( הממוחשבת  המערכת  מול  שוטפת  עבודה  רישיונות  אקספונט לצורך  לרכוש  הקבלן  על   ,)"
( כמפNAMEDשימוש  בסעיף  (  ההוראות    11.2.1ורט  יתר  לכל  בהתאם  לפעול  וכן  לעיל, 

 לעיל. 11.2.1ת סעיף המפורטות במסגר

או   .14.2 הקבלן  ידי  על  העבודה  ביומן  רישום  הפרויקטכל  בו,   מנהל  לאמור  חלוטה  ראיה    יהווה 
רישום כאמור  מנהל הפרויקט,  בכפוף להסתייגויות של   ועוד בתנאי שכל  כפי שנרשמו בצדו, 

בידי   הפרויקט שלא  לידיעת    מנהל  הפרויקטהובא  הפר,  מנהל  בצד  ויקטומנהל  ו הוסיף 

הרישום.   לגבי  הסתייגויות  לו  אין  כי  כי  במפורש,  שתמודגש,  ביומן  הערה  ידי  רשם  יכל  על 
איש יתקבל  לא  ואשר  של  הקבלן  המפורש  הפרויקטורו  את    מנהל  תחייב  לא  המזמין  לגביה 

 . לא תוכל לשמש עילה לדרישת תמורהלפיכך ו

ושני העתקים מכל  פרויקט  מנהל הועל ידי  יום ביומו על ידי הקבלן  יומן העבודה ייחתם מידי   .14.3
 .מנהל הפרויקטדף יימסרו לידי 

עצמו  מנהל הפרויקט  ה על ידי  לקבלן, אם לא נרשממנהל הפרויקט  כל הוראה שניתנה על ידי   .14.4
 יד על ידי הקבלן. ירשם שם מיביומן העבודה, ת

על   .14.5 זה  הסכם  שלפי  אימת  הפרויקט  כל  הו מנהל  בכתבלמסור  לקבלן  הודעה  או  יראו  ראה   ,
 יתנת בכתב אם היא נרשמה ביומן. אותה כנ 

ן  למתהמזמין  אין האמור ביומני העבודה, לרבות אישור מנהל הפרויקט, משום הסכמה של   .14.6
 תוספת תקציבית, או הסכמה בעלת משמעות כספית כלשהי לקבלן. 
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 ע עבודות התכנון ועבודות ההקמה( חול ביחס לביצוזה להלן י 15)סעיף לוח זמנים תכנון ו .15

 ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים  .15.1

העבודה   בביצוע  להתחיל  מתחייב  נקוב    לוחבתוך  הקבלן  אשר  למסמכי    85בסעיף  הזמנים, 
 "(.מועד תחילת הביצוע": )להלן (מסמך א')ההזמנה לקבלת הצעות 

את יבצע  המפורט    הקבלן  הזמנים  ללוח  בהתאם  ידי  ו הפרויקט  על             המזמין  המאושר 
זה,  ) המכרזובכלל  במסמכי  כאמור  הדרך  המיוחד    ובנספחיו   אבני  הטכני  המפרט  ובמיוחד 
 ם:לוחות הזמנים הבאיבהתאם לוישלים את העבודות  "(לוח הזמנים)להלן: "( ((1נספח ב'))

 ( 4110תמ"ל   כניתותבותה בטית )כולל השתלתכנון המערכת הפניאומ

חודשים  (  שלושה)  3  עד  -תכנון תשתיות הצנרת ועמדות ההשלכה במרחב הציבורי   .15.1.1

   " על ידי המזמין.לתכנון  ל ממועד הוצאת "צו התחלת עבודהקלנדאריים הח 

בר לידי הקבלן  לוח הזמנים המפורט לביצוע המטלה הנ"ל ייקבע על ידי המזמין ויוע
הוצ עבמועד  התחלת  "צו  ו את  זו,  בודה"  תקופה  במהלך  לעת,  מעת  להתעדכן,  יכול 

 . בהתאם לצרכי המזמין

בתו של הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים  מובהר ומודגש, כי האמור לעיל לא יגרע מחו
הקבועים במסגרת הסכם זה ונספחיו ובפרט ביחס למועד הגעתם של מלוא הציוד 

הנדר ובמווהחומרים  העבודות  לביצוע  המתאימים,שים  מוטלת    עדים  הקבלן  ועל 
בפני   בכתב  כאמור  והחומרים  הציוד  הזמנת  בקשת  את  להציג  והאחריות  החובה 

לעמ במטרה  הפרויקט  לוודא  מנהל  ובנוסף  כאמור,  הזמנים  ובלוחות  במועדים  וד 

ויחויבו  הקבלן  גאנט  במסגרת  כלולים  יהיו  כאמור  והחומרים  הציוד  שהזמנת 
 .מראש ובכתבבלת אישור מנהל הפרויקט בק

)מפורט של  נון  תכ .15.1.2 הנדרש    (אדריכליהעיצוב  הכולל שלב  המבנה הראשי  כל  וכולל 
  -  קבלת היתר בנייה למבנה הראשי(  )כולל אחר  וזאת עד ללביצוע במסגרת המגרש  

עבודה   חודשים(  עשר-שנים)  12עד   התחלת  "צו  הוצאת  ממועד  החל    קלנדאריים 
   .מזמין" על ידי הלתכנון

המזמין ויועבר לידי הקבלן  ייקבע על ידי  ה הנ"ל  המטללביצוע  רט  המפולוח הזמנים  
להתעדכן,    מטעם המזמין, באמצעות מנהל הפרויקט, ויכולבהתאם לפקודות עבודה  

 .  מזמיןה  בהתאם לצרכיזו, במהלך תקופה מעת לעת, 

 . ורישוייכלול כל הנדרש לקבלת היתרים, ביצוע כאמור התכנון מובהר, כי  

 ( 4110תמ"ל   כנית ו( )כולל השתלבותן בתקמה )של המערכתביצוע עבודות הה

)כולל   .15.1.3 הראשי  המבנה    חודשים(  עשר-ארבעה)  14עד    -  (4110תמ"ל    כניתותביצוע 
   ." על ידי המזמיןלביצוע  קלנדאריים החל ממועד הוצאת "צו התחלת עבודה

לן  המזמין ויועבר לידי הקב  ייקבע על ידיהמטלה הנ"ל  לביצוע  המפורט  לוח הזמנים  
ות עבודה מטעם המזמין, באמצעות מנהל הפרויקט, ויכול להתעדכן,  בהתאם לפקוד

 מזמין.ה  בהתאם לצרכיזו, במהלך תקופה מעת לעת, 

כי  מ לקבלת  את  יכלול  כאמור  ביצוע  ודגש,  הנדרש  גמר  יאכל  הראשי  שורי  המבנה 
 השבת המצב לקדמותו. לו

ת "צו  החל ממועד הוצאחודשים קלנדאריים  (  עשרה)  10  -השלמת ביצוע המערכת   .15.1.4
" על ידי המזמין לביצוע שלב זה, והכל עד למועד גמר ביצוע  לביצוע  התחלת עבודה
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השלמת הצנרת בכל המרחב הציבורי של השכונה וכן    )ובכלל זה,העבודות בכללותן  
עמדו כל  וחיבור  ציבור(  מבני  והן  פרטיים  מבנים  )הן  המבנים  כל  חיבור  ת  השלמת 

הציבורי   במרחב  המערכת(  ההשלכה  זהוקבאל  בהסכם  כמפורט  גמר,  תעודת   לת 
  .לעיל( 15.1.3)והכל למעט ביחס להקמת המבנה הראשי לגביו יחולו הוראות סעיף 

לביצוע   להתייצבות  זה  הסכם  תקופת  כל  במשך  ערוך  יהיה  הקבלן  כי  בזה,  מובהר 
  ( עשר-ארבעה)  14ל צנרת בתוך עד  שא  ( מ"וחמישיםמאתיים  )  250  -כטעים של  מק

ממועד קבלת הודעת מנהל הפרויקט בכתב לגבי ביצוע מקטע כאמור ובצירוף ימים  
האמורים,  פרטי   הביצוע  במועדי  דווקני  באופן  לעמוד  מתחייב  והקבלן  המקטע, 

ל מקטע כאמור, זולת  ובמפורש לא לעצור את ביצוע העבודות כאמור עד להשלמת כ
   הפרויקט בכתב לעכב את הביצוע ו/או להפסיקו. ורה לקבלן מנהלאם ה

 .המזמיןבהתאם לפקודות עבודה מטעם  יקבעו יזו  למטלה לוח הזמנים והשלביות  

מתחייב    אינומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ומודגש, כי המזמין במפורש  
  ים ו/או השלביםוייתכן וביצוע המתחמ  פותלכך שביצוע העבודות כאמור יהא ברצי

ו/או המקטעים השונים במסגרת הביצוע יהא בהתאם לשלביות הביצוע של הקמת 
ו/א שלבים  ו/או  מתחמים  אותם  פיתוח  של ו/או  זמנים  בהפרשי  ואף  מקטעים  ו 

ו/או             ושלב  שלב  ו/או  ומתחם  מתחם  כל  בין  מכך  יותר  ואפילו  )רבים(  חודשים 
 . ישות ו/או תביעות בקשר לכךטענות ו/או דר , ולקבלן לא תהיינה כלטעמקטע ומק

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה והקבלן יבצע בהתאם להסכם זה את מערך  
במבנים הפרטיים )בנוסף להקמת המערך כאמור במבני הציבור וכן בקשר  המגופים  

מושלם ומתמיד ביחס  אזי הקבלן יבצע תיאום    -לעמדות ההשלכה במרחב הציבורי(  

הלעבוד מול  כאמור  כאמור,  ות  במתחמים  יפעלו  אשר  ערוך    ובנוסףקבלנים,  יהיה 
הודעה בכתב מאת    ( ימים ממועדשבעה)  7לכניסה לביצוע העבודות כאמור בתוך עד  

   מנהל הפרויקט לקבלן ביחס לכל מבנה/ים כאמור.

 כללי 

האמור .15.1.5 בכלליות  לפגוע  הפרולעיל  מבלי  את  יבצע  הקבלן  הראוי, ,  בקצב             יקט 
בש נוקט  ברציפות,  שהקבלן  ותוך  עבודה  קידה  שיטות  אותן  שימוש  בכל  עושה  וכן 

גמר   את  יבטיחו  אשר  ובחומרים,  שלו, הפרויקטביצוע  בציוד  שלב  וכל   ,                       
 במועד שנקבע לכך בלוח הזמנים. 

הקבל ולהלן,  לעיל  בהרחבה  מהאמור  לגרוע  ומבלי  עת,  בנוסף  בכל  מתואם,  יהיה  ן 

 ט ומול לוח הזמנים לביצוע של קבלן התשתיות. עם מנהל הפרויק

מ  מנהל הפרויקט .15.1.6 לדרוש  והאת  רשאי  לו את האמצעים, הכלים  להציג  ציוד הקבלן 
אכן   הם  כי  לוודא  מנת  על  הפרויקט  ביצוע  של  שלב  בכל  להעסיק  מתכוון  שהוא 

 הזמנים.  מתאימים ומספיקים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח

ו ו/או  מודגש, כי לא תעם זאת מובהר  בוצע כל הזמנת רכש של ציוד ו/או מתקנים 
הפרויקט מנהל  של  ובכתב  מראש  אישור  לאחר  אלא  הקבלן,  ידי  על  .   חומרים 

אזי יישא    -מוסכם, כי היה וחרף האמור בפסקה זו יבצע הקבלן הזמנה/ות כאמור  
ו/או העלויות  בכל  חשבונו  ועל  בעצמו  א  הקבלן  ההפסדים  ו/או  ינבעו  ההוצאות  שר 

 ו/או למי מטעמו כתוצאה מכך.  לקבלן

על ידי  לו  אשר הוצגו    ,לא שוכנע כי האמצעים, הכלים והציודומנהל הפרויקט  היה   .15.1.7
לעיל  ןהקבל בהתאם    ,כמתואר  הפרויקט  לביצוע  ומתאימים  מספיקים                    אכן 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

167 

לשנות  לדרוש מהקבלן  הוא  רשאי  כלים   ללוח הזמנים,  להוסיף אמצעים,  וציוד   או 
 . מנהל הפרויקטלהנחת דעתו של  עדוזאת 

  .ביצוע העבודות ברציפות .15.1.8

מהקבלן   .15.1.8.1 זה  הסכם  נשוא  העבודות  בביצוע  קבלתי יחל  עם                        שלו  יד 
עבודה" התחלת  והן  "  צו  לתכנון  עבודה  התחלת  לצו  ביחס  הן  )האמור 

 ובשקידה.  בצע את העבודות ברציפות  ויביחס לצו התחלת עבודה לביצוע( 

למעלה ממובה .15.1.8.2 של  לתקופה  פעילות  היעדר  כי  בזאת,  ימים  (  שבעה)  7  -ר 
חודשים, (  ששה)  6שאינם רצופים במשך כל  ( ימים  עשרים)  20או    ,רצופים

,  על כל המשתמע מכךהקבלן,  על ידי  הסכם זה  ייחשב כהפרה יסודית של  

 .  ע המזמיןאם הדבר נובע כתוצאה מעיכוב שביצ זולת

ספק .15.1.8.3 הסר  בסלמען  באמור  אין  מזכויות    15.1.8.1עיף  ,  לגרוע  בכדי  לעיל 
  עדר הפעילות יאו על פי כל דין בגין ובקשר עם ה/על פי הסכם זה ו המזמין  

הקבלן המזמי מצד  זכות  ובמפורש  לרבות  עבודה ן  ,  הפסקת  על    להורות 
 . הסכם זה  אם ליתר הוראותת אחרות ו/או דומות, בהתו/או פעולו

המזמי .15.1.8.4 בו  הפרויקט  ו/או  ן  במקרה  העבודות  מנהל  ביצוע  קצב  כי  יקבעו 
את   ו/או  הזמנים  לוחות  את  תואם  רשאים  אינו  יהיו  שנקבעו,  המועדים 

הפרויקט   מנהל  ו/או  כך  המזמין  על  הקבלן  ולדרוש  לקבלן  להודיע  מאת 
להנחיות הללוהקבלן  את החשת קצב הביצוע.   יעלה  יפעל בהתאם  ולא   ,

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך.  כל 

בסעיף   .15.1.8.5 בביצוע    15.1.8האמור  העיכוב  שבו  במקרה  יחול  לא  לעיל  זה 
התשתיות,   קבלן  של  מעיכוב  כתוצאה  נגרם  הקבלן  ידי  על  העבודות 

הה כי  שלומובהר  בעיכוב  מדובר  אם  התשתיות    חלטה  מסורה  קבלן 
להכרעתו הבלעדית של מנהל הפרויקט ולקבלן לא תהיינה כל טענה ו/או  

 דרישה ו/או תביעה בקשר להחלטתו כאמור. 

 לוח זמנים מפורט ביצוע ו -תכנון  .15.2

זה .15.2.1 הסכם  חתימת  לאחר  מ  בסמוך  יאוחר  הוצאת  שבעה)  7  -ולא  ממועד  ימים   )         
ן תכנון וביצוע העבודות וכן  בכתב בדבר אופ   תכנון, יכין הקבלן  "בודהצו התחלת ע"

תיאומים  באתר,  ההתארגנות  לרבות  הפרויקט,  לביצוע  מפורט  זמנים             לוח 
שוניםועבודו עבודה  שלבי  הכנה,  ונספחיו  ת  זה  הסכם  הוראות  יתר  לכל  ,  בהתאם 

ציון וכולל  ובדיקתם,  ובחו"ל  בארץ  וחומרים  ציוד  ההדדיים    הזמנות            הקשרים 
הפעי כל  במסגרת  שבין  והכל  הפרויקט  של  הקריטי  והנתיב  האמורות                   לויות 

   .בהסכם זהוכמפורט   לוח הזמנים ושלבי הביצוע המנחה

יוגש הזמנים  בתכנת  לוח  ערוך  ומוסבר  מפורט  גאנט  תרשים  בצורת   ,ms-project , 
 ה.   בהתאם ללוח הזמנים המנח מנהל הפרויקט,אישורו של ללבדיקתו ו

המציא   .15.2.2 והקבלן  לא  בסעיף  תכנון  כאמור  זמנים  שלעיל    15.2.1לוח                 התכנון  או 
את  ו סיפק  לא  הזמנים  רשאי  המזמיןלוח  הקבלן,   המזמין ,  חשבון  על  לו,     להכין 

 לוח זמנים מפורט. תכנון ו

לו  הקבלן .15.2.3 של  חודשי  עדכון  הפיגיש  של  הזמנים  של ח  מעודכן  פירוט  תוך  רויקט, 

 הפעילויות הצפויות הנדרשות על מנת לעמוד בלוח הזמנים.
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לוח   לעיעדכון  כאמור  הינו  הזמנים  החשבול,  לבדיקת  מוקדם                  ים החלקי   נותתנאי 
 . םולתשלומעל ידי הגורמים המוסמכים לכך 

ן ו על ידי המזמי ים ו/או באישורכי אין בהמצאת לוח הזמנ  למען הסר ספק מובהר,  .15.2.4
,  בהתאם להוראות הסכם זהמאחריות כלשהיא המוטלת עליו הקבלן כדי לפטור את 

 הפרויקט במועדים שנקבעו.   לרבות האחריות לביצוע

 המזמיןשיקול דעת  .15.3

  -  מותנה באישור תקציבי   ,כי ביצועו של ההסכם נשוא המכרז  ,מבהיר בזאת  המזמין  .15.3.1
, ובקיומם של מקורות כספיים  ראות הדיןם לכך על פי הוהגורמים המוסמכיעל ידי  

 .המזמין מטעם  הלכה למעשה

מלוא    בפועללך ביצוע העבודות  היה ולמזמין לא יהיו במהכי    ,אי לכך מובהר בזאת
התקציבים הדרושים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה, יהיה רשאי המזמין להפסיק  

בין   ההתקשרות  תהיינהאת  לא  ולקבלן  ו/או  הצדדים  טענות  ו/או    כל  דרישות 
הודעת   מתן  למועד  עד  הקבלן  ידי  על  בפועל  שבוצעו  לעבודות  בקשר  זולת  תביעות 

 . המזמין כאמור לעיל

 הזכות לעשות כל אחד מאלה:את המזמין סף, שומר לעצמה  בנו .15.3.2

 ;להורות על האטת קצב העבודות ושינוי לוח הזמנים בהתאם .15.3.2.1

הפ .15.3.2.2 על  העבודהלהורות  בביצוע  זמנית  ממסקה  בחלקים  או  ובלבד  ,  נה, 
 ; שבועות רצופים( עשר-שנים) 12 -שההפסקה לא תארך מעבר ל

גיע למסקנה  י  מזמיןהההסכם או חלקים ממנו, בכל שלב, אם  את  לבטל   .15.3.2.3
ל אין  להמשיך  וכי  גם  כמו  להתחיל,  כספיים  מקורות  לסיים    ,די  את  או 

 ו. הפרויקט נשוא הסכם זה, או חלקים ממנ

שיקו .15.3.3 כי  ומוסכם  המסור  מובהר  הדעת  קטנים  כמפורט  ,  מזמיןלל        15.3.1בסעיפים 
 , הוא מוחלט וסופי. לעיל, על סעיפי המשנה שבהם 15.3.2 -ו

 שינוי סדר העבודות או לוח הזמנים  .15.4

הפ  בטרם .15.4.1 את  לבצע  הקבלן  שיתחיל  כל  או  הקבלן  רויקט,  יודיע  שלו,  בכתב    לב 
 ויקבל אישורו המוקדם לכך.  למנהל הפרויקט  

רשאי   .15.4.2 הפרויקט  של  שלב  לכל  הפרביחס  עדיפויות    ויקטמנהל  סדר  לקבלן  לקבוע 

או   זה  חלק  של  ביצועו  להקדים  שלב,  אותו  במסגרת  המבוצעות  העבודות  לביצוע 
ב  לעבוד  ו/או  לאחר  וכן  חלקים  במספר  העמקביל  סדר  את  שנקבע  שנות  דיפויות 

 כאמור, מבלי שלקבלן תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך. 

הפרויקטהיה   .15.4.3 ההתקדמות    ומנהל  קצב  כי  כדי  סבור,  מהדרוש  איטי  הפרויקט  של 
ט או  קמנים של הפרוילהבטיח השלמת הפרויקט, או כל שלב שלו, בהתאם ללוח הז

להודיע לקבלן    מנהל הפרויקט י  , רשא המזמיןם או הוראות  בהתאם להוראות ההסכ
ביצוע הפרויקט   כדי להבטיח  לנקוט  עליו  לו באלו צעדים ואמצעים  ולהורות  בכתב 

 ועד הקבוע לכך.או שלב משלביו תוך המ 

בכתב,    למנהל הפרויקטהקבלן ינקוט מיד בכל הצעדים ובאמצעים האמורים, ויודיע  
ושמונה)  48תוך   שעותארבעים  הפרויקטמהודעת    (  אמנהל  צעדים  ,                     ילו 
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נקט ומספקים,  ואמצעים  כמתאימים  הפרויקט  מנהל  ידי  על  אושרו  שאלו  ובלבד   ,
 . ט של מנהל הפרויקטבהתאם לשיקול דעתו המוחל

רשאי להורות לקבלן להחיש את קצב  ,  המזמיןמנהל הפרויקט, לאחר קבלת אישור   .15.4.4
ביב לקבוע  מעבר  הפרויקט  הפרויקט,  צוע  של  הזמנים  מתחייב  לוח  לעשות  והקבלן 

ב יכולתו להחשת  הוראות  יכמיטב  ולמלא את  כמבוקש,  בכל    המזמין צוע הפרויקט 
 לשיטות העבודה ולהיקפה.  הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה,

הכרוכות   אלו  על  נוספות  הוצאות  לו  ונגרמו  כאמור  התחייבותו  את  הקבלן  מילא 
הק  לפי  הפרויקט  המקוריים,  בביצוע  והמועדים  את  לקב  המזמין שלם  יצב  לן 

   .המזמיןעל ידי מראש ובכתב הוצאותיו הנוספות, כפי שתאושרנה 

 האטת קצב העבודות .15.5

ל   הודעה על החלטה להאטת קצב .15.5.1 בצירוף  וזאת  קבלן בכתב,  ידי ההעבודות תימסר 
 לוח זמנים המתוקן. 

 בהתאם. המתוקן ים עם מסירת ההודעה, יבצע הקבלן את העבודות על פי לוח זמנ .15.5.2

ור יהיה הקבלן זכאי לתמורה אך ורק בגין עבודות שבוצעו  סירת הודעה כאמ לאחר מ .15.5.3
 על פי לוח הזמנים המתוקן. 

לשנות  למזמין   .15.5.4 הזכות  לצורך  האמורמתוקן  הזמנים  הלוח  את  שמורה  אם  בין   ,
האטת קצב העבודה או האצתו והקבלן יבצע העבודות על פי לוח הזמנים המעודכן  

באופ א  לשובלבד   העבודה  את  מ ן  יבצע  יותר  בהמהיר  הזמנים  קבוע  הקבוע  לוח 

 . זה הסכםבמסגרת 

 .  זה כהפרת הסכםתיחשב  זה לא  15.5בהתאם לסעיף האטת קצב העבודות  .15.5.5

 הפסקות זמניות בביצוע הפרויקט  .15.6

של   .15.6.1 בכתב  הוראה  פי  ועל  הפרויקט  מ המהנדסמנהל  את  ,  הקבלן  יפסיק  לעת,  עת 
כולו או מקצתו, לתקופות כפי שייקבע בהוראה, ויחדש את ביצוע   ביצוע הפרויקט,

מאת   הודעה  כך  על  יקבל  וכאשר  אם  הפרוהפרויקט  ומנכ"ל  מנהל  ,  המזמיןיקט 
 ובהתאם לה.

להבטחת   .15.6.2 אמצעים  ינקוט הקבלן  או מקצתו, כאמור,  כולו  הפרויקט,  ביצוע  הופסק 
 .הל הפרויקט מנ, בהתאם להוראותיו של הפרויקט ולהגנתו

מהפסקת  בנ כתוצאה  הוצאותיו  ולצמצום  להקטנת  החובה  הקבלן  על  חלה  וסף, 
אחר כל הוראות מנהל הפרויקט    ביצוע העבודות כאמור לעיל, והקבלן מחויב למלא

 בקשר לכך, מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לשאת במלוא הוצאותיו. 

כי   .15.6.3 של  מוסכם,  בה משכה  הפרויקט  בביצוע  לסעיף  הפסקה                    לעיל   15.6.1תאם 
יעלה   הקבלן    .ופיםרצשבועות  (  עשר -שנים)  12על  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר                למען 

בגין הפסקה   זכאי להחזר הוצאותיו כאמור  יהא    12  -מפחות  הינו  משכה  ר  ש אלא 
 ופים. רצשבועות ( עשר-שנים)

 זכאי להחזרת הוצאותיו בכל אחד מן המקרים הבאים:אינו אמור, הקבלן על אף ה

טת ומנומקת כראוי,  הקבלן לא הגיש את דרישתו לתשלום, כשהיא מפור .15.6.3.1

בתוך   ההוצאות,  סכום  של  ובציון  הזמן  השבועות  (  עשר-שנים )  12פרק 
 .   האמורים  רצופיםה
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ב .15.6.3.2 הנקבעו  פיו תקופות להפסהסכמסגרת  על  או  הפרם  בביצוע  ויקט,  קות 
 כולו או מקצתו. 

 ההפסקות נגרמו מחמת מעשה או מחדל של הקבלן   .15.6.3.3

ל  .15.6.3.4 העלולים  אויר  מזג  תנאי  מחמת  נגרמו  או  ההפסקות  בבטיחותו  פגוע 
 בטיבו של הפרויקט. 

 ההפסקות נקבעו לצורך ביצועו התקין של הפרויקט או לצורך בטיחותו.  .15.6.3.5

 .  זה כהפרת הסכםתיחשב זה לא  15.6לסעיף  הפסקת עבודה בהתאם .15.6.4

 הפסקת הפרויקט לצמיתות ביטול ההסכם ו .15.7

למס למזמין   .15.7.1 הזכות  לקבלן  תעמוד  ההסכםור  ביטול  על  הפרויקט    הודעה  והפסקת 
תוקפו של הסכם יפוג    ובכל מקרה כאמור,  תימסר לקבלן בכתב. ההודעה  לצמיתות

 . "(הודעת הביטולודעה )להלן: " מיום מסירת הה יום( שלושים) 30תוך זה ב

קיבל   כן  אם  אלא  כלשהי,  בעבודה  הקבלן  ימשיך  לא  הביטול  הודעת  מסירת  עם 
 . הנדסמהמנהל הפרויקט וובכתב לביצוע עבודה מאת  אשור מראש

יגיש הקבלן  (  ארבעים וחמישה)  45תוך   .15.7.2 ין  למזמ ימים מיום מסירת הודעת הביטול, 
וצעו על ידו עד למועד מסירת הודעת הביטול  כל העבודות שב  חשבון סופי, בו יכללו

(  שלושים)  30וכן כל העבודות שבוצעו על ידו לאחר מסירת הודעת הביטול ועד לתום  
 לעיל.   15.7.1הימים, אם ובמידה שהעבודות אושרו כאמור בסעיף 

תלמ שלא  מובהר  ספק,  הסר  כלשען  תמורה  לאחר  שולם  שבוצעה  עבודה  עבור  הי 

 לעיל. 15.7.1מסירת ההודעה, אם לא אושרה כאמור בסעיף 

בפועל   .15.7.3 החלו  בטרם  הקבלן  לבין  המזמין  בין  ההתקשרות  הופסקה  בו  אשר  במקרה 
הפניאומ המערכת  של  רק את  עבודות ההקמה  ביצע  )והקבלן  המערכת(, טית   תכנון 

הנקובים במסגרת   בשיעורים  לקבלת תשלום  ורק  אך  זכאי  ב')יהא הקבלן    ( 9נספח 
 לתכנון בלבד.  וביחס לתשלומים בגין השלמת אבני הדרך

במקרה אשר בו הופסקה ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן לאחר שהחלו בפועל   .15.7.4
  יאושר וישולם,   החשבון הסופי ייבדק,  -ת  עבודות ההקמה של המערכת הפניאומטי

 בשינויים המתחייבים.  , זה בהתאם להוראות הסכם

ידי   על  ואושרו  בפועל  שנמדדו  הכמויות  על  יבוסס  הסופי  ,  הפרויקט   מנהלהחשבון 

סכום   ובתוספת  פיו,  על  המחושבים  או  זה,  בהסכם  הנקובים  היחידה  מחירי  ועל 
אחד)  1%המהווה   שבין  (  אחוז  אחוזים)  70%מההפרש  ה(  שבעים                תמורה מסכום 

   כאמור. המזמין על פי הסכם זה לבין ערך הביצוע המאושר על ידי 

על חשבון החשבון הסופי כאמור    על אף האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום
בביצוע  אם  ב החל  לא  בהעבודות  כלל  וכן  נובעת  אם  בפועל,  הפרויקט  הפסקת 

 לן. ממעשה או מחדל של הקב

מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו    על פי סעיף זה  הסכום המאושר לקבלן
 של הקבלן במסגרת ההסכם. 

 תחולנה בשינויים המחויבים על התשלום לפי סעיף זה. להלן  23.3הוראות סעיף 

 כהפרת ההסכם.  תיחשב לא זה  15.7הפסקת עבודה בהתאם לסעיף  .15.7.5
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 הארכת לוחות הזמנים  .15.8

סבור, כי הקבלן מאחר    מנהל הפרויקטהיה  לעיל,    15.4.4מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .15.8.1
לוח הזמנים של  או עשוי לאחר בביצוע הפרויקט, או כל שלב שלו, לעומת הקבוע ב 

הסיבותהפרויקט,   אחת  הארכה    בשל  תקופת  לבקש  הקבלן  רשאי  להלן,  המנויות 
הודיע   שהקבלן  ובלבד  שלו,  שלב  כל  או  הפרויקט,  ביצוע  להשלמת  בכתב סבירה 

הפרויקט ה  למנהל  עם  מיד  הארכה,  הוא  מבקש  שבעטיה  הסיבה  ונקט  וויעל  צרה, 
 לקיצורו:    וינקוט בכל הצעדים הדרושים להקטנת האיחור או

 כוח עליון.  .15.8.1.1

של  .15.8.1.2 זמנית  ב  הפסקה  כמוגדר  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  מסגרת  ביצוע 

 . לעיל 15.6סעיף 

בסעיף  יהמזמין   .15.8.2 הנקובות  הסיבות  התמלאו  אם              את ובנוסף  ,  לעיל  15.8.1קבע 
ההא תקופת  לפאורך  שתינתן,  שלורכה  שלב  לכל  או  כולו  שיקול  רויקט  לפי  והכל   ,

 . ר לכךדעתו הבלעדי, ומבלי שלקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקש

נוסף   .15.8.3 לכל תשלום  זכאי  יהא  לא  הקבלן  כי  מובהר,  הסר ספק  עקב  ו/או אחר  למען 
ם זה ובהתאם ליתר הוראות הסכ  מעבר לתשלומים השוטפיםהארכת לוח הזמנים  

ביצו להלןבגין  כנקוב  התקורה  הוצאות  לתוספת  ומעבר  בפועל  העבודות  .  כאמור  ע 
בג נוסף  תשלום  לכל  זכאי  יהא  לא  הקבלן  זה,  הפרויקט  בכלל  שביצוע  העובדה  ין 
, גם אם הדבר מצריך הקצאת  נדחה לעונה נוחה פחות מהעונה שתוכננה לכך במקור

 . אות ההסכםי הקבלן לצורך מילוי הורמשאבים נוספים על יד 

בגין הארכות ביצוע מאושרות שהינן עקב    אך ורק  -אות הקבלן להוצאות תקורה  זכ
 תיקבע אך ורק בהתאם לנוסחה שלהלן: -עיכובים שנגרמו על ידי המזמין בלבד  

 {K1 - K0 X  
0

1

T

T
  }X P  =Q 

 בצדם: למונחים שלהלן תינתן המשמעות שצוינה 

Q -  הקבלן.  שתשולמנה לידי הוצאות התקורה 

P -  :אחוז ההוצאות המוסכם, המבוטא כשבר עשרוני כאמור להלן 

 %6 -פתוח באתר 

T1 - לעיל  15.8.1כולל הארכות, אשר ניתנו מכוח סעיף    תקופת ביצוע העבודות ,
ות  העבודות העומד   ההפסקות הזמניות בביצוע  וזאת להוציא כל תקופות

 . לעיל 15.6.3בתנאי סעיף 

T0 - הוראות הסכם זה. תקופת הביצוע שנקבעה בהתאם ל 

K0 -  .סכום התמורה בהתאם להסכם זה, לפני מע"מ 

K1 -  יות.סכום הביצוע במחירי בסיס, לפני מע"מ וללא התייקרו 

בתקופת   כי  זמניות,  י  לא  T1הביצוע  מובהר,  הפסקות  של  תקופות  בחשבון  ובאו 
לעיל, וכן לא תובא בחשבון התקופה שבין מועד הוצאת    15.6בהתאם להוראות סעיף  

 "צו התחלת עבודה" לבין מועד תחילתן בפועל של העבודות נשוא הסכם זה. 
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הוצאות התקורה כי  לעיQ)  מוסכם,  במועד הגשת ( כאמור  לידי הקבלן  ל תשולמנה 
הקבלן   לזכאות  הנוגע  בכל  מאמתים  מסמכים  שיומצאו  ובלבד  הסופי,  החשבון 

 שלום הנ"ל. לקבלת הת

הוצאות   כל  בגין  ומוחלט  סופי  פיצוי מלא,  האמור מהווה  כי התשלום  מובהר,  עוד 
כמ הפרויקט  הימשכות  עם  בקשר  הפיצויהקבלן  ומלבד  לעיל,  יהא    תואר  לא  הנ"ל 

עם  ה ו/או אחר בקשר  נוסף  פיצוי  ו/או  ו/או החזר הוצאות  זכאי לכל תוספת  קבלן 
 הימשכות הפרויקט וביצוע העבודות. 

, תהא כפופה  להלן  23.6  סף, זכאות הקבלן לקבלת הפרשי הצמדה כאמור בסעיףבנו
 .  מיןהמזשל  ו היא לשיקול דעת אף

נה ו/או לעיל והקבלן מוותר על כל טע  15.4.4יל אינו גורע מהוראות סעיף  האמור לע
 .דרישה ו/או תביעה בעניין זה

 פיגורים בביצוע הפרויקט .15.9

הזמני .15.9.1 ללוח  בהתאם  השלב,  ו/או  העבודה  ביצוע  על  יקפיד  וידווח הקבלן                ם 
הפרויקטל לפיגור  ע  מנהל  הסיבה  את  ויציין  הזמנים  מלוח  סטייה  ו/או  פיגור  כל  ל 

 .  או היוודע הסיבה לפיגור מייד עם היווצרות הפיגור ו/או הסטייה האמורים לעיל 

כשלעצמו לא יהווה משום צידוק ו/או שחרור הקבלן מאחריותו לסיים  דיווח הקבלן  
 . כפי שצוין בהסכם זה את העבודה במועדה

פיגר הקבלן בהשלמת הפרויקט, או כל שלב  ,  להלן  26.3ות סעיף  לי לגרוע מהוראמב .15.9.2

הפרויקט,    שלו, של  הזמנים  בלוח  לקבוע  מהתשלומים  המזמין  נכה  י בהשוואה 
הניכויים   כל  )לפני  זה  הסכם  פי  על  לקבלן  פי  להמזמין  זכאי    להםאשר  המגיעים 

ז שיקול  הסכם  לפי  של    ודעתה(,                       ש"ח   4,000  שלסכום  ,  המזמיןהבלעדי 
                      ש"ח   4,000  תכנון וסכום של ( במהלך שלבי עבודות ה ארבעת אלפים שקלים חדשים)
אלפים) חדשים  ארבעת  הביצוע  (שקלים  עבודות  שלבי  הנ"לכשה,  במהלך    סכומים 

בכל אחד משלבי הפרויקט    ל איחור עבור כל יום ש  ,המחירים לצרכןלמדד    יםדצמו
סיומו. מוצהר ומוסכם,  ב)לרבות, אבני הדרך הקבועים במסמכי המכרז ובנספחיו( ו

הנזקים  כי   להיקף  ביחס  והקבלן  המזמין  הערכת  את  התואם  והוגן  נכון  פיצוי  זהו 
בפי ואין  כאמור,  מאיחורים  כתוצאה  למזמין  מכל  הצפויים  לגרוע  כדי  הנ"ל  צוי 

מדת למזמין על פי הוראות כל דין ו/או הסכם בשל הפרה מהותית  תרופה אחרת העו
   זו של הסכם זה.

והקבל היה  כי  מובהר,  ספק  הסר  מערך  למען  את  גם  זה  להסכם  בהתאם  יבצע  ן 
המגופים במבנים הפרטיים )בנוסף להקמת המערך כאמור במבני הציבור וכן בקשר  

זה גם בכל הנוגע    15.9.2יף  חולו הוראות סעכה במרחב הציבורי( אזי ילעמדות ההשל
 לפיגורים בביצוע העבודות כאמור. 

 . כויים יהיו מצטבריםהני

הבלעדי, לוותר על    ותעמוד זכות, בכל שלב ולפי שיקול דעת  למזמין מובהר בזה, כי  
 זה.  15.9.2פיגורים כאמור בסעיף ביצוע הניכויים בגין  

ת  מסגרלמען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה כאמור ב .15.9.3
אורכה  להלן  23.6סעיף   לקבלן  ניתנה  בהן  בנסיבות  וכן  הפיגור,  תקופת  אולם    בגין 

 . להלן 15.8.3אמור בסעיף להפרשי הצמדה כנשללה ממנו הזכות  
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על פי  המזמין  האחרים העומדים לרשות    אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים .15.9.4
 הסכם זה או על פי כל דין. 

 שעות עבודה  .16

יעסוק בביצוע הפרויקט בשעות הלילה, .16.1 בימי שבת  בימי מנוחה ושבתון רשמי   הקבלן לא  ים, 
המזמין  המוקדם של  ו  (, אלא אם קיבל לכך את אישור"עבודות לילה"במועדי ישראל )להן:  ו

 ו על ידי רשות מוסמכת.אהמזמין  או נדרש לכך על ידי 

רכוש,   ו/או  נפש  להצלת  נמנעות  ובלתי  הכרחיות  עבודות  על  תחולנה  לא  זה  סעיף  הוראות 
 או מבנים סמוכים.  בטחון עוברי דרך

להתארגן    הקבלן  רצופה  י לברשאי  עבודה  ואף    (שתי)  2  -בצוע  מלאות  עבודה    3  -במשמרות 
בשעומשמרות.    (שושל) לעבודה  כאמור  היתר  וניתן  תוגבל  היה  הלילה,  בשעות  ת  העבודה 

 הלילה לעבודות שקטות בלבד. 

ביצוע   .16.2 בסעיף  עבודותהלשם  כהגדרתן  הקבל  לעיל,  16.1,  ההיתרים  על  כל  לקבלת  לדאוג  ן 
ממשרד העבודה, משטרת ישראל,  אך מבלי למעט  , לרבות  הרשויות המוסמכותכל  הנדרשים מ

 ומרשויות מוסמכות אחרות.   , גופי תשתית שוניםהיי עירה

או    ,מיוזמתו הוא  בימי שבתוןהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תוספת בגין ביצוע עבודות   .16.3
ם לתנאי הסכם זה, לרבות לצורך צמצום פיגורים והבטחת עמידה  בהתאהמזמין  שת  לפי דרי

,  המזמין ות, במישרין או באמצעות  בלוח הזמנים, או עבודות שנדרשו על ידי רשויות מוסמכ
וכ  להפרעות בתנועה  כפי שיידרש בהסדרי התנועה  צא באלהויעקב תנאי בטיחות, חשש  , או 

 . אל וכדומהרבות משטרת ישרישת הרשויות המוסמכות, ללפי דר 

לא יפעיל את המערכת הפניאומטית  זה לעיל, הקבלן    16מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .16.4
ו/או יום כיפור, וזאת   )לאחר השלמתה הקמתה ותחילת פעילותה( במהלך ימי שבת ו/או חג 

 ידי המזמין.   , אשר יינתן עלאישור מפורש, מראש ובכתבזולת ב

עוד, כי הפעלת המערכת הפניאומטית    זה לעיל מוסכם  16מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .16.5
זו   שפעילות  ובלבד  הלילה  בשעות  להתבצע  יוכל  בשכונה  מהמבנים  הפסולת  איסוף  למטרת 

 ם. או למטרד לרבי/לא תגרום למטרד ליחיד ו במפורש

בסעיף   .16.6 האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  לע  16בנוסף  בעצמו           זה  ידאג,  הקבלן  יל, 
ועל חשבונו ועל אחריותו, לקבלת אישורים בכתב בכל הנוגע לפעילות המערכת הפניאומטית  

 .  פעלת במהלך שבת או חגי ישראלהמערכת אינה מוובפרט לכך ש "מכון צומת" מאת 

מכוסים .17 להיות  שנועדו  חלקים  התכנון     17)סעיף    בדיקת  עבודות  לביצוע  ביחס  יחול  להלן  זה 
 ועבודות ההקמה(

כ .17.1 חלק  של  הסתרתו  או  כיסויו  את  למנוע  מתחייב  מכוסה  הקבלן  להיות  שנועד  או  לשהו 
 . מנהל הפרויקטאישורו המוקדם של מוסתר, ללא 

כך   על  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  כלשהו  חלק  הפרויקהושלם  ט  למנהל 
לבדוק, לבחון ולמדוד  למנהל הפרויקט  ( שעות מראש, כדי לאפשר  ושמונה-ארבעים)  48לפחות  

את בדיקות  ולבצע  הדרושות  רתו, ולקבוע את ההוראות  את החלק האמור לפני כיסויו או הסת
 בטרם יכוסה. האימות, הדרשות לאחר ביצוע התיקונים וההשלמות, 
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להוראותיו   .17.2 בניגוד  כלשהו  חלק  הקבלן  הפרויקטשל  כיסה  או  מנהל  הקבלן ש,  הודיע      לא 
דרישת  על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו, לפי  כאמור לעיל  מראש  למנהל הפרויקט  
הפרויקט   הזמניםובהתמנהל  ללוח  שכוסה,    אם  החלק  את  ביקורת,  לשם  ידו,  על  שנקבע 

 . מנהל הפרויקטויכסנו מחדש מיד לאחר אישורו על ידי  

על השלמת חלק כלשהו שנועד להיות מכוסה או מוסתר ולא    נהל הפרויקטלמהודיע הקבלן   .17.3
מאת   הוראה  הפרויקט קיבל  הסתרת   מנהל  או  כיסויו  את  פ למנוע  על  חייב,  הקבלן  יהא  י  ו, 

ה דרישת   חלק  פרויקטמנהל  בכל  חורים  ולעשות  פתחים  לקרוע  לגלות,  לחשוף,  לעת,  מעת   ,
דיקתו ובחינתו, ולאחר מכן להחזירו לתקנו,  , לצורך במנהל הפרויקט, לפי הוראות  בפרויקט

של   רצונו  הפרויקטלשביעות  גם  .מנהל  הקבלן,  של  חשבונו  על  יהיו  הנ"ל  העבודות  אם   כל 
 ה. סתה הייתה תקינהתגלה כי העבודה שכו

הקבלן   על  תחולנה  ההסכם,  להוראות  בהתאם  בוצע  לא  האמור  שהחלק  הבדיקות  הוכיחו 
 ן העבודה. ההוצאות הכרוכות בחשיפתו ובתיקו

דרישות   .17.4 את  למלא  הקבלן  הפרויקטסירב  בסעיף  מנהל  או  17  כאמור  בכך,    זה  הא  יהתרשל 
יהיה המזמין  שלא לשלם  רשאי  המזמין   וכן רשאי  לעיל,  ביצוע העבודות כאמור  בגין  לקבלן 

העבודו תיקון  שכוסה,  החלק  גילוי  לשם  אחרים  הקבלן,  להעסיק  חשבון  על  וכיסויו,  ת 
 הוצאות מנהליות. ( שנים עשר אחוזים) 12%ובתוספת 

  יגיע לקבלן בכל לנכותן מכל סכום שמזמין  ה   הוצאות החלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי
 רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.הא יזמן שהוא, וכן  

ות, האלמנטים והמתקנים,  החלקים, התשתי  כלמבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן יצלם את   .17.5

  כל אשר אמורים להיות מכוסים, לפני כיסויים ויתעד בצורה מדויקת את מיקומם ובנוסף את  
הנ התכנון  הפרמטרים  פי  על  מהם  רק,דרשים  לא  אך  ושאר   כגון  חומר,  קוטר,  עומק, 

הפרמטרים הנדרשים על פי התכנון. הקבלן יידרש להגיש את התיעוד הנ"ל לידי המזמין ביחד  
 .(DISK ON KEYחשבון חלקי שלו )על גבי תמונות צבעוניות וכן באמצעות  כלעם 

  לביצוע עבודות התכנון ועבודות ההקמה(הלן יחול ביחס זה ל  18)סעיף  שינויים .18

 " הפירוש הבא:שינויים " או "שינוי"זה יהיה למונח  18בסעיף  .18.1

מהעבודות   השמטה  ו/או  הפחתה  כל  או  להסכם  בנספחים  המתוארות  לעבודות  תוספת  כל 
 ות המתוארות בנספחים להסכם.ינוי לגבי עבודבנספחים להסכם ו/או כל שהמתוארות 

חרף האמור אחרת במסגרת מסמכי המכרז ולרבות הסכם זה ו/או נספחיו ובמפורש למרות  
,  לעיל  1.1התאמה בין מסמכי ההסכם המפורטים בסעיף    אילעיל בדבר    1.2ור בסעיף  האמ

  , כניות ו/או המפרט המיוחד( נקבעוככל שבמסגרת איזה מבין מסמכי המכרז )ובכלל זה, הת 
לבצע עבודות ו/או כמויות בהיקפים הגבוהים מהקבוע במסגרת כתב הכמויות  כי על הקבלן  

הוראה  ככל שניתנה    אך ורקאמור  ובכל מקרה כ  (כפי שמילא הקבלן במכרז  13טופס מספר  )
מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם לקבלן לבצע  מטעם  המהנדס ו/או  מטעם  מין ו/או  מטעם המז

כפי    13טופס מספר  הקבוע במסגרת כתב הכמויות )עבודות ו/או כמויות בהיקפים הגבוהים מ
במכרז הרי ששמילא הקבלן  במפורש  על  (,  לבו  החובההקבלן תחול  של   להפנות את תשומת 

יגה כאמור והגדלת עבודות ו/או כמויות ביחס לקבוע  שעליו לבצע חר   מנהל הפרויקט לעובדה
( הכמויות  כתב  מספר  במסגרת  במכרז  13טופס  הקבלן  שמילא  וזכפי  ביצוע    לפניאת  (  מועד 

 העבודות ו/או הכמויות הנ"ל. 
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כי   אישור    ללאמודגש,  ובכתבקבלת  המתייחס    מפורש  כאמור,  הכמויות  במפורט  להגדלת 
ו/או מי שהוסמך  תבצעת ההגדלה כאמור,  ו מיבלגוסעיף    לכל סעיף ובמפורש   מאת המהנדס 

אם   ואף  אחר  גורם  כל  מאת  לא  )ובמפורש  ידו  על  ובכתב  במפורש  בעל  לכך  הינו  זה  גורם 
תשולם לקבלן כל תמורה בגין ביצוע עבודות    לאסמכות מטעם המזמין בקשר עם הסכם זה(  

בה כאמור  כמויות  במו/או  מהקבוע  הגבוהים  הכמוייקפים  כתב  )סגרת  מספר  ות                  13טופס 
במכרז הקבלן  שמילא  תביכפי  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  במפורש  מוותר  והקבלן  עה  (, 

 בעניין זה כלפי המזמין ו/או המהנדס ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמם.  

זה   בסעיף  האמור  כי  מוסכם,  המ  לאעוד  את  ו/יחייב  העבודות  את  לבצע  הכמויות  זמין  או 
)כאמ הכמויות  כתב  במסגרת  מהקבוע  הגבוהים  בהיקפים  מספר  ור  שמילא    13טופס  כפי 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לבצע את האמור,  (, וכי למזמין תעמוד הזכותהקבלן במכרז

דעתו הבלעדי    או שלא לבצעו כלל, או לבצעו בחלקו, או לבצעו בשינויים, שייקבעו לפי שיקול 
המזמין, לבצעו    של  בחלקו  במ  -או  או  כאמור    -לואו  )ובמקרה  שלישיים  צדדים  באמצעות 

סעיף   הוראות  ו/או    18.10יחולו  טענה  כל  על  במפורש  מוותר  והוא  תהא  לא  ולקבלן  להלן(, 
ו/ המהנדס  ו/או  המזמין  כלפי  תביעה  ו/או  כלדרישה  ו/או  הפרויקט  מנהל  מטעמם    או  מי 

 לכך. בקשר

  הוראות לקבלן לבצע שינויים,  , בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי,רשאי ליתן  מנהל הפרויקט .18.2
מנהל  הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים בהתאם להוראות    . על בכל היקף שהוא

 . מנהל הפרויקט על ידירישום ביומן, חתום  על ידי שתינתנה בכתב או   הפרויקט

בכתב הכמויות ולקבלן לא תהיה    המצויניםושב לפי מחירי היחידה  נויים וערכם יח מחיר השי  .18.3
במחיר  שינוי  לדרוש  הגדלת    י רשות  עקב  האלה  הנובעות  היחידות  הפחתות  או  הכמויות 

 מהוראות השינויים, ויראו את השינויים לכל דבר כעבודות הכלולות בהסכם ובנספחים. 

נאף על פי כן   -הוזמנו החלקים הנדרשים לביצוע    יתנו אחרי שכבר, אם ההוראות לשינויים 
שהוזמנו,   החלקים  הפסד  ו/או  שנעשתה  עבודה  אותה  עבור  תשלום  לדרוש  הקבלן  רשאי 

שיבוצעו.ל עבודות  בהם במסגרת  ניתן להשתמש  החלקים    כשיוכח שלא  יעברו  כזה,  במקרה 
לבעלות   והמזמיןשהוזמנו  החלקים  זה  במקרה  ב.  ושולם  שהוזמנו  ידי  גינם  העבודות  על 

 . המזמין, יעברו לרשות  זמיןהמ

וי  ומחירו של השינ   מנהל הפרויקטכל שינוי שמחירו אינו כלול בכתב הכמויות יוערך על ידי   .18.4
מתוך השוואה או התאמה למחירים של עבודות דומות הכלולות    על ידי מנהל הפרויקט ייקבע  

 עור.בלתי ניתנת לערבנדון תהיה סופית ו ויקטמנהל הפרבכתב הכמויות וקביעתו של  

באין עבודה דומה בכתב הכמויות יערוך המהנדס עם הקבלן ניתוח מחירים של השינוי הנדרש   .18.5
ו (  אחוזיםעשרה  )   %10בהפחתת  השיכון"  משרד  מחירון  "על סמך   בכלל זה  )ללא כל תוספות 

(  שרים וחמישה אחוזיםע)   25%או "מחירון דקל" בהפחתת  תוספת "רווח קבלן ראשי"(  ללא  
כלל זה ללא תוספת "רווח קבלן ראשי"(, וזאת לפי הנמוך מבין השניים,  א כל תוספות וב)לל

ב הקבלן  שהגיש  ההנחה  שיעור  מאשר  פחות  לא  המכרז,  אך  כי  מסגרת  תשולם  לא  ומודגש, 
   .ראשירווח קבלן תוספת 

ללא כל תנאי  ו ידית  ימ ן  על ידי הקבל תבוצע  כאמור,  צוע עבודה  יבכל מקרה, הוראה בכתב לב
אמ ואף  הקבלן  הזכות  צד  שמורה  לקבלן  עבודה.  אותה  למחיר  באשר  הבנה  הושגה  לא  ם 

 תמורה המגיעה לו בגין עבודה זו.  ין ה ילהודיע כי הוא מבצע את העבודה "תחת מחאה" בענ

ותזכה    חשב כהפרה חמורה של הסכם זהית מנהל הפרויקט  אי ביצוע העבודה על פי הוראת  

 30או סעיף  /ו   להלן  19ף  כם זה, לרבות סעיעל פי הס  יוביד בכל הסעדים המסורים  מין  המזאת  
 להלן ו/או על פי כל דין. 
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ו בגין השינויים  הקבלן יגיש מדי חודש בחודשו, במסגרת חשבונותיו החלקיים את כל תביעותי .18.6
 שביצע.

,  חשבונות שהוגשו את תביעותיו בגין השינויים, ייחשב הדבר כויתור עליהם לא דרש הקבלן ב
בקשר לשינויים כאמור לאחר מועד  ו/או תביעות  והקבלן מסכים כי לא יוכל להעלות דרישות  

 . או מי מטעמוזה, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המזמין ו/ 

יוהמזמיהיה   שדרישתון  סעיף    קבע  הוראות  תחולנה  מוצדקת,  הקבלן                    ,זה  18של 
 בשינויים המחויבים. 

לפי   .18.7 הפריטים  של  השינויים  למחיר  ביחס  הסכמה  לכלל  הצדדים  יגיעו  עיל,  ל  18.5סעיף  לא 
 בורר מוסכם לאחר גמר העבודה. על ידי יר ייקבע המח

לעיל או    הקבלן מתחייב לא לעכב את המשך ביצוע העבודה בטענה של חוסר הסכמה כאמור 
 העברת הדיון בתביעותיו לבוררות.

ללא  .18.8 העבודה  ביצוע  את  להפסיק  או  עצמו  דעת  על  שינוי  כל  לבצע  רשאי  יהיה  לא    הקבלן 
יהרס ו/או  י בכתב  מנהל הפרויקטשבוצע ללא אישור כתב וכל שינוי וב  מנהל הפרויקטהוראות 

 . מנהל הפרויקטישונה ויתוקן על חשבונו של הקבלן, בהתאם להוראות 

ללוח  המזמין  אישר .18.9 בהשוואה  הפרויקט  בביצוע  לאיחור  לגרום  עשויה  השינויים  הוראת  כי   ,
הפרויקט  מנהל  לו, יקבע  לוח הזמנים, או כל שלב שהזמנים של הפרויקט או אמורה לקצר את  

 את אורך תקופת הארכה או הקיצור. 

ו/או ההסכם,  מובהר ומוסכם בזה במפורש, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז   .18.10

נספחיהם,   בעצמלמזמין  על  לבצע  הזכות  מטעמ   ותעמוד  מי  באמצעות  מבין    וו/או  איזה 
וזאתהסעיפים או הפרקים, הקבועים ב ה  מסגרת כתב הכמויות,  ודעה בכתב  באמצעות מתן 

 לקבלן בטרם החל הקבלן את ביצוע אותם סעיפים או פרקים.

בזכותועשה   שימוש  בסעיף  המזמין  כאמור  השווה לקבלן  המזמין  שלם  י,  זה  18.10,          סכום 
ו  ו/או מטעמ ין  המזמעו על ידי  ם סעיפים או הפרקים שבוצ( מערך אותארבעה אחוזים)  4%  -ל

הקבלן   של  סופי  לחשבון  בהתאם  וזאת  בהסכם  כאמור  הקבלן  של  החוזית  הביצוע  בתקופת 
העבודות   את  בפועל,  שיבצע  לסהנ"ל  והוצאות  יוזאת  ההפסדים  הנזקים,  כל  של  מלא  לוק 

ים מתוך כתב הכמויות,  ביצוע הקטנת העבודות באותם סעיפים או פרקעקב  לקבלן  שנגרמו  
נדרשים ובכללם  ה תיקונים  ה עט, בגין פיצוי הקבלן בגין תיאום העבודות ובות אך מבלי למלר

וצבע  ש  טיח  הכוללת  האחריות  נטילת  בגין  לעיל  וכן  כאמור  העבודות  ביצוע  על  הקבלן  ל 
בסעיף   כמתואר  המזמין  של  מטעמו  שלישיים  צדדים  עבודת  עם  בקשר  , זה(,  18.10)ולרבות 

ב תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  שלקבלן  מבלי  הוהכל  עם  המנויים  קשר  עניינים 
 זה.  18.10סעיף במסגרת 

ל בסמכויותיו  שימוש  המזמין  עשה  שבו  במקרה  כי  ומודגש,  מובהר  ספק  הסר  ביצוע  למען 
או ביצוע באמצעות שימוש בחומרים בלתי מתאימים ו/או  /ו ביצוע לקוי ותיקון ליקויים ו/א

 הפסקה דלעיל. בגין איכות לקויה של עבודה על ידי הקבלן לא יחולו הוראות 

סעיף   .18.11 לצורך  האמור,  אף  שינויי  18על  כשינויים,  ייחשבו  לא  או  זה  במישרין  הנובעים,  ם 
 ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו.   עקיפין, כתוצאהב
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 סילוק יד   .19

 בקרות אחד או יותר מהנסיבות הבאות: .19.1

זה .19.1.1 הסכם  של  יסודית  שני   ,הפרת  הפרה  ובלבד  יאו  יסודית,  שאינה  הפרה  של  ה 
יסודית שהמזמין   שאינה  הפרה  או  ההפרה,  דבר  על  הראשונה  בפעם  לקבלן  הודיע 

בתוךשה תיקנה  לא  ושמונה)  48  קבלן  עסקים(     (ארבעים  ימי  לא  )ובמפורש  שעות 
הודיע  אשר  מהמועד   שקבע לקבלן  המזמין  בו  המועד  בתוך  או  ההפרה  דבר    על 

 דעה.  בהוהמזמין 

כהגדרת .19.1.2 הביצוע,  תחילת  במועד  העבודה  בביצוע  התחיל  לא  זה    כשהקבלן  מונח 
שעות  (  ארבעים ושמונה)  48ע ולא ציית תוך  הפסיק את הביצו , או  עילל  15.1בסעיף  

עסקים(   ימי  לא  בכתב  )ובמפורש  הפרויקטלהוראות  להמשיך   ממנהל  או   להתחיל 
 . בביצוע העבודה, או כשהסתלק הקבלן מביצוע העבודה בכל דרך אחרת

 . להלן 30.2 כשארע אחד מן המקרים המנויים בסעיף  .19.1.3

הקבלן,   .19.1.4 ידי  על  ההסכם  מהוראות  כלשהי  הוראה  אישור  ר  שאהפרת  פי  מאת    על 
הפרויקט   לא  מנהל  או  לתיקון  ניתנת  בהודעה אינה  לכך,  שנדרש  במועד  תוקנה 

, או במקרה ולא נקבע מועד בדרישה כאמור,  ממנהל הפרויקטבכתב  המזמין    שקיבל
ל(  ושתייםשבעים  )  72תוך   )ובמפורש  עסקים(  שעות  ימי  הדרישה  מא  קבלת  מועד 

 כאמור. 

אי .19.1.5 לרבות  הפרויקט,  ביצוע  את  זנח  במשך  -הקבלן  עבודות  יום  (  שבעה)  7ביצוע 
 תלק מביצועו. רצופים, או הס

בידי   .19.1.6 של  המזמין  כשיש  דעתו  להנחת  הפרויקטהוכחות  מתרשל    מנהל  שהקבלן 
                  ,  זה  ם להסכםותיו לביצוע העבודה בהתאולא מילא אחר התחייבויזה  בביצוע הסכם  

נספחיו הפרויקט  ,על  כוונת    ומנהל  על  בכתב  הפעולות המזמין  התריע  את  לבצע 
 הנזכרות לעיל. 

סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתה   רויקטכשמנהל הפ .19.1.7
ת ציית  לא  והקבלן  להשלמתה,  שהוארך  המועד  או  הסיום,                  72וך  במועד 

ימי עסקים(  שע (  עים ושתייםשב) )ובמפורש לא    ממנהל הפרויקטלהוראה בכתב  ות 
 לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמתה. 

בסעיף   .19.1.8 שנזכר  כפי  הדרושים,  בחומרים  השתמש  לא  ציית    13כשהקבלן  ולא  לעיל 

ושתיים)  72תוך  ב לש(  שבעים  )ובמפורש  עסקים(  עות  ימי  בכתב  א  את  מ להוראה 
לנקוט אמצעים הדרושים ולהשתמש בחומרים הדרושים, כפי שנזכר    מנהל הפרויקט

 לעיל.  13בסעיף 

משנה  .19.1.9 קבלן  העסיק  או  לאחר,  מקצתו,  או  כולו  ההסכם  את  היסב              כשהקבלן 
 בכתב. , המזמיןהסכמת  ה מבלי לקבל אתלביצוע העבוד 

שהקבלן או אדם אחר,    מנהל הפרויקטהוכחות להנחת דעתו של  המזמין  כשיש בידי   .19.1.10
הקבלן, של  הנאה    בשמו  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן 

 אחרת כלשהי, בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. 
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או  המזמין  י  רשא באחד  מהאמצעים  לנקוט  לגרום  ר  שאיותר  מבלי  וזאת  להלן,  יפורטו 
 לפקיעת ההסכם:  

כול  .19.1.11 הפרויקט,  ביצוע  המשך  את  ארעי,  באופן  או  קבע  דרך  מקצתו,  להפסיק,  או                 ו 
כי   בזאת,  מוצהר  מטעמו.  משנה  קבלני  או  עובדיו  או  הקבלן  ידי  רשאי  המזמין  על 

להפס לקבלן  ללהורות  הן  כאמור  עבודתו  את  לאחר  יק  והן  זמן  אלתר  תקופת 
 להתארגן להמשך ביצוע הפרויקט. למזמין שתאפשר 

ו .19.1.12 הכלים  הציוד,  הארעיים,  המבנים  את  לתפוש  לאתר,  הנמצאים להיכנס  החומרים 
 בו, והשייכים לקבלן או הנמצאים בחזקתו. 

באמצעות   .19.1.13 ו/או  בעצמו  הפרויקט  את  אחרלהשלים  מבלי  קבלן  אך  לגרוע    )לרבות 

מ מי  עם  האחרן  בילהתקשר  במכרז(  המציעים  הנראית  ים  אחרת  דרך  בכל  או 
או  למזמין קבע  דרך  עצמאיים,  באמצעים  האמור  את  לבצע  או  מקצתו,  או  כולו   ,

 ן ארעי. באופ

, לעיל  19.1.12להשתמש במבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים כמפורט בסעיף   .19.1.14
 , כולו או מקצתו.ביצוע הפרויקט לצורך השלמת

בסעיף   .19.1.15 כמפורט  והחומרים  הכלים  הציוד,  הארעיים,  המבנים  את    19.1.12למכור 
 על פי הוראות הסכם זה. למזמין , כולם או חלקם, לצורך גביית המגיע לעיל

זולתו, את הקבלן  באמצעות אחרים  ש בכוח, בין בעצמו ובין  לפנות, לרבות אגב שימו .19.1.16
 מהאתר, או חלקו, דרך קבע או באופן ארעי. 

אינה  לעיל   19.1.16 - 19.1.11יפים בהתאם לסע המזמין למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי פעולת  .19.2
 אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.כם לידי גמר, ומביאה את ההס

פעולות   ידי  על  מהקבלן  נמנע  אולם  כאמ המזמין  ההתחייבויות שקיומן  ור תעמודנה בתקפן, 
מילוין ייעשה עבור הקבלן ועל חשבונו, על ידי אחרים זולתו. ההתחייבויות שקיומן לא נמנע  

 יעמדו בעינן. מהקבלן,  

  19.1.15-ו 19.1.14, 19.1.12בגין פעולותיו על פי סעיפים  ו הוצאותי י מהקבלן להחזרזכאהמזמין  .19.3
ו/אלעיל במישרין  בי,  עקב  לרבות  בעקיפין,  הוו  הנכסים,  הובלתם,  טוח  מהאתר,  צאתם 

 החסנתם ומכירתם. 

בסעיף   האמורות  בנסיבות  כן,  את  המזמין  הא  י,  לעיל  19.1.13כמו  מהקבלן  לגבות  זכאי 
 עבור הוצאות מנהליות. ( עשר אחוזים-שנים) 12%, בתוספת והוצאותי

אמ לעיל,  באמור  לגרוע  אחר, המזמין  בחר  ים  בלי  קבלן  באמצעות  העבודה  את           להשלים 
עקיפין, לרבות הוצאות  ישא הקבלן, על חשבונו, בכל ההוצאות הכרוכות בכך, במישרין ו/או בי

)לרבות, הפרש מחיר    פרסום מכרז חדש, אם יפורסם, הוצאות ההתקשרות עם הקבלן האחר
האח הקבלן  הצעת  הקבין  הצעת  לבין  )החלופי(  במכרז/הסכםר  אחזקה  זה(  בלן  הוצאות   ,

ופיקוח על האתר עד שהקבלן האחר יחל בעבודה, הוצאות שתיגרמנה בשל גניבה ו/או אובדן  
 ו/או חומרים ו/או מתקנים שנתפסו באתר.  של כלים

לקבלן, בכתב, המזמין  על כך    ודיעי,  לעיל  19.1עיף  את אתר העבודה, בהתאם לסהמזמין  תפס   .19.4
 לאלתר. 

לקבלן בכתב    מנהל הפרויקט, יודיע  לעיל  19.1את אתר העבודה, בהתאם לסעיף  המזמין  תפס   .19.5

העבודה  תשעים)  90תוך   באתר  שהיו  והמתקנים  הציוד  החומרים,  פירוט  את  יום,   )                 
 באותה שעה.
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ציוד או מתקנלעיל   19.1סעיף  בתר העבודה כאמור  את אהמזמין  פס  ת .19.6 בו חומרים  והיו  ים,  , 
הפרויקטרשאי   העבודה  מנהל  מאתר  לסלק  מהקבלן  בכתב  לדרוש  שהיא  עת  בכל   ,                 

  14ישה זו תוך  ציית הקבלן לדר ולם או חלק מהם, ואם לא  את החומרים, הציוד והמתקנים כ
לסלקם מאתר העבודה על חשבון הקבלן לכל מקום שייראה  המזמין  ( יום רשאי  ארבעה עשר)

לציוד  י לא    והמזמין  ובעיני לחומרים  שיגרמו  גניבה  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  היה 
 . לעיל 19.1אמור בסעיף , כ המזמיןומתקנים שנותרו באתר לאחר תפיסתו על ידי  

או    להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים,המזמין  של    והוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות
 . לעיל 19.1למכרם, כאמור בסעיף 

בסע המזמין    תפס .19.7 כאמור  העבודה,  אתר  זכאי  לעיל  19.1יף  את  את המזמין  ,                לחלט 
עקב  מאת המזמין  . כל הכספים המגיעים לקבלן  עילל  9הערבות לביצוע שנתן הקבלן לפי סעיף  

ל הערבות  סכום  וכן  אחר,  הסכם  או  זה  ישמשהסכם  הקבלן  שהפקיד  לתשלום  ביצוע  ו 
היה חייב  י לא    והמזמין  לעיל  19.1עיף  ות הכרוכות בפועל לגמר העבודה כהגדרתם בסההוצא

 .זה 19לסעיפי המשנה של סעיף לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם, אלא בכפוף 

שא הקבלן בהפרש שבין החשבון הסופי לו היה משלים את  יבודה, י את אתר העזמין  המתפס   .19.8
בפועל   העבודה  עלות  לבין  במלואה,  בתלמזמיןהעבודה  התוספ ,  האמור ווספת  במפורש    ות ת 

סעיף   של  המשנה  סעיפי  הנז זה  19במסגרת  דמי  סעיף,  לפי  המוסכמים                     , להלן  26.3  ק 
ב נזק אחרים אשר על הקבלן לשאת  ו/או דמי  זה בשל תפיסת  וכל תשלום  פי הסכם  על  הם 

 . המזמיןעל ידי  אתר העבודה 

      לא הגיש חשבון סופי בתוך   לעיל והקבלן  19.1בסעיף  את אתר העבודה כאמור  המזמין  תפס   .19.9
שקבע  שישים)  60 אחר  מועד  בתוך  או  יום  הפרויקט(  ידי מנהל  על  הסופי  החשבון  יוכן   ,                

 ולקבלן לא תהא זכות עוררין על האמור בו. מנהל הפרויקט

ם ועקיפים, או אובדן, ישיריו/ הפסד    ו/או  הוצאהו/או    בעד כל נזקהמזמין  הקבלן יפצה את   .19.10
 עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן או מטעמו.   וגרמו לשיי

ור, אשר הפרויקט נשוא  מבצע פרויקטים נוספים באזהמזמין  הקבלן מצהיר, כי הוא יודע כי  
הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי כל עיכוב בביצוע הפרויקט עשוי לגרור עיכובים  

   בלנים לביצוען של אותן עבודות.עם קהמזמין צד אחרות או הפרת הסכמים מ בביצוע עבודות

ות כל  בהתאם להסכם זה ו/או הוראהמזמין  מבלי לגרוע מאיזו מבין הזכויות הנתונות בידי   .19.11
, לרבות סכום בלתי  לעיל  19.4  -  19.3זכאי לקזז את הסכומים האמורים בסעיפים  המזמין  דין,  

 קצוב וסכום אשר טרם הגיע מועד פירעונו, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן ממנו. 

 לפי הסכם זה או לפי כל דין. למזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים העומדים  .19.12

 ביצוע במקום הקבלן .20

ב .20.1 את  הקבלן  העבודה  הפסיק  הפרוייצוע  אין    קטומנהל  כי  לכך, מצא  מוצדקת               סיבה 
מור  רשאי לבצע את הפעולות המנויות להלן, כולן או מקצתן, בהתאם ובכפוף לאהמזמין  הא  י

 : להסכםלעיל  19בסעיף 

 ;על חשבון הקבלן ולבצע את העבודה או חלקה בעצמ .20.1.1

חלקה .20.1.2 או  העבודה  את  קבלן    לבצע  ישאבמחירים    ,אחרבאמצעות  בין ר             יקבעו 
 ; , על חשבון הקבלןמנהל הפרויקטהקבלן האחר ובין 
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, של המזמין  הבלעדי  וולהתקשר, לפי שיקול דעת  מהאתרלסלק את ידו של הקבלן   .20.1.3
 עם צד שלישי, לרבות אך מבלי לגרוע, מי מהמשתתפים האחרים במכרז; 

 ל הקבלן. את כל החומרים והציוד ש לתפוס .20.1.4

בס   ,ומוצהר  מוסכם .20.2 המנויים  באמצעים  נקיטה  להלן,                         26.3ובסעיף    לעיל  20.1ף  עיכי 
ואופן, פנים  בשום  תגרע,  לא  מקצתם,  או  הקבלן    לנקוטהמזמין  של    ומזכות  כולם  כנגד 

 בגין הפרת הסכם זה על ידי הקבלן.  ו יראו ליעדים משפטיים ו/או אחרים שבצ

לקבלהא  ילא  המזמין   .20.3 שייגרם  נזק  לכל  או  אחראי  מטעמו  משנה  לקבלני  או  לעובדיו  או  ן 
,  להלן  20.4יף  או סעלעיל    19על פי סעיף    ולעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב השימוש בזכויותי

 עקב נזקים כאמור. חויב בתשלום יתבע ו יבאם המזמין את והקבלן ישפה 

בסעיף   .20.4 האמור  מהוראות  לגרוע  לעיל,    20מבלי  חיוב  זה  זה כל  הסכם  פי  על  הצהרה                     או 
רשאי כספים,  לתשלום  או  פעולה  לבצע  חיוב  לרבות  הקבלן,  ידי  על  מולאו  המזמין    שלא 

המזמין  את    , על חשבון הקבלן, והקבלן ישפהועות אחרים זולת ובין באמצ  ו לקיימו בין בעצמ
אות מנהליות בשיעור  בה בקיום אותו חיוב או הצהרה, בצירוף הוצעמוד  י עקב כל הוצאה ש

 .(חוזיםשנים עשר א) 2%1של 

המלאה על פי הסכם זה, לרבות  זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו    20אין בהוראות סעיף   .20.5
 . ואו באמצעות אחרים זולת  ובעצמ המזמין לעבודות שבוצעו כאמור על ידי 

הצדדי  .20.6 בין  ומוצהר  תהא  מוסכם  ולא  אין  לקבלן  כי  עם  זכות  וסוג, כבוןיכל  מין  מכל   ,                      
מ כל  על  ו/או  העבודה,  אתר  על  ו/או  העבודה  וי על                 יש ין  שלמזממקרקעין  או  /טלטלין 

בהם   במקרים  לרבות  מקרה,  בכל  בהם,  כלשהי  המנויים המזמין  נקוט  יזכות            באמצעים 

 . להלן 26.3ובסעיף   לעיל 20.1ף עיבס

 על פי הסכם זה או על פי כל דין. המזמין כויות  אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מז .20.7

 ועבודות ההקמה(  עבודות התכנון ה להלן יחול ביחס לביצועז  21)סעיף  עתיקות ומחצבים .21

בעתיקות,   .21.1 הפגיעה  מניעת  לשם  המתאימים  הזהירות  באמצעי  לנקוט  מתחייב  הקבלן 
העתיקו  בחוק  התשל"ח  כמשמעותן  עתיקות,              1978  -ת,  בדבר  דין  כל  בהוראות  או   ,

  ולוגי ערך גיאולוגי ו/או ארכיאשתהיינה בתוקף מזמן לזמן, וכן בחפצים אחרים שהינם בעלי  
גיא  אחריםו/או  טבעיים  חומרים  ו/או  מחצבים  ו/או  במהלך  וגרפי  ו/או  באתר  יתגלו  אשר   ,

 ו/או בקשר לביצוע העבודות. 

נה  באתר ו/או במקרקעי השכולעיל    21.1ו/או חפצים כאמור בסעיף  גילוי עתיקות    ד לאחרימי .21.2
 וכן לרשות העתיקות.  מין למזעל כך קבלן הולפני הזזתן, יודיע  

והנחיות הקבלן   .21.3 הוראות  לרבות  עתיקות,  בדבר  דין  כל  הוראות  את  לקיים                 מתחייב 
ווהיתרים שיינתנו מאת   בכך,  כן  רשות העתיקות,  לשאת בכל ההוצאות והעלויות הקשורות 

   ע חפירות הצלה.יהיו כאלה, לרבות בשל ביצווככל שאם 

מ .21.4 בכ הקבלן  לנקוט  המשנה  תחייב  מקבלני  מעובדיו,  למנוע  כדי  הסבירים  האמצעים  ל 
מלסלק   אחרים  ומאנשים  מלהשחיתו/ועובדיהם  ח   או  ו/או  במסגרת עתיקות  כאמור  פצים 

 לעיל באתר ו/או במקרקעי השכונה.  21.1סעיף 

לעיל אשר יתגלו באתר    21.1בסעיף    ל החפצים כאמור וכן כ  כל העתיקותגש, כי  מובהר ומוד .21.5

,  או כנכסי המדינה, בהתאם להוראות כל דיןהמזמין  כנכסי  , ייחשבו  ו/או במקרקעי השכונה
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לקבלן   לחפובהתאם  ו/או  לעתיקות  ביחס  וסוג  מין  מכל  זכות  כל  תהא  אחרים לא            צים 
 , אם וככל שיתגלו במקום ביצוע העבודות.   לכאמור לעי ערך  בעלי

 ההקמה(וזה יחול ביחס לביצוע עבודות התכנון  22)סעיף   מתן אפשרות פעולה לצדדים שלישיים .22

וק עם  ותיאום פעולה מתמיד והד  במשך כל תקופת ביצוע העבודה יקיים הקבלן שיתוף פעולה .22.1
באתר  הקבלנים   עבודות  בביצוע  העוסקים  עם  ו האחרים  אחריםבנוסף  שלישיים  ,  צדדים 

במג יבנו  ו/או  בונים  אשר  קבלנים  זה,  ו/או  ובכלל  פרטיים  הציבורירשים  ובכפוף    , במרחב 
                או ין  המזמעל ידי  וכן עם כל אדם או גוף אחר שיאושר לצורך זה  המזמין  אום מוקדם עם  ילת
ביצוע  ובנ  הל הפרויקטמנ על  ידי המזמין לפיקוח  על  ו/או שימונה  הגורם אשר מונה  וסף עם 

 .  עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונה

ואותם  כל  לן  יתי הקבלן   שלישייםקבלנים  נאותות,   צדדים  פעולה  אפשרויות               ולעובדיהם 
המועילים  נפורמציה וידע  יעשה הכל למען חילופי איהן במקום ביצוע העבודה והן בסמוך לו ו

 . מנהל הפרויקטהכל לפי הוראות  -או העשויים להועיל למטרות שלמענן מבצעים את העבודה 

יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר   לאהקבלן   מודגש ומוסכם, כי 
בסעיף   האמור  ביצוע  עם  בקשר  נוסף  הוראות    22.1ו/או  כי  מובהר,  מיוחד  ובאופן  לעיל,  זה 

 זה לעיל.  22.1חולו על פעולות הקבלן שתבוצענה בהתאם לסעיף י  לאלעיל  18.10סעיף 

הוסבר   .22.2 ומשלים עם האפלקבלן  יודע  וצדדים שלישיים אחרים  חרים  שרות שקבלנים אוהוא 
 עלולים לבצע בעת ובעונה אחת עמו ובאותו מקום, עבודות אחרות.  

את  בחשבון  לוקח  לעיל אשר    , ההפרעות  הקבלן  מהאמור  כתוצאה  בעבודה  להיווצר    עלולות 

פיצויים כלשהם, ל ו/או  ומוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לתוספות תשלום  
 עקיפין, כתוצאה מעבודתם של קבלנים אחרים ו/או צדדים שלישיים כאמורבמישרין והן ב  הן

 . זה לעיל ולהלן 22בסעיף 

  ומודגש עוד, כים בהסכם זה אחרת, מובהר  זה לעיל ו/או בכל מקו  22על אף האמור בסעיף   .22.3
יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר הוצאות ו/או כל תשלום אחר ו/או נוסף, לרבות    לאהקבלן  

ת "קבלן ראשי", ובאופן מיוחד מובהר ומודגש, כי הוראותיו של  לתשלומי תקורה ו/או תוספ 
זה לעיל ביחס לגורמי תשתית    22עיף  הקבלן כאמור בס יחולו על פעולות    לאעיל  ל  18.10סעיף  

מוס רשויות  ו/או  מוסדות  למעט,  ו/או  מבלי  אך  כולל  הכבאות,  מכות,  רשות  העורף,  פיקוד 
,  "מקורות"רת  חב,  , משרד התחבורה, משרד העבודההסביבה  , המשרד להגנתמשרד הבריאות

העתיק  החשמלות,  רשות  בע"מ  חברת  בזק לישראל  בע"מ  ,  לתקשורת  הישראלית  ,  החברה 

ישראל,   סלולארית,  משטרת  תקשורת  הטלווחברחברות  בכבליםו ת  וכדומה  יזיה  ,  ובלוויין 
יחולו ביחס לתיאומים מול הקבלנים אשר בונים ו/או יבנו במגרשים פרטיים ו/או    לאובנוסף  

י המזמין למטרת פיקוח על ביצוע  ו שימונה על ידוכן הגורם אשר מונה ו/א  ,במרחב הציבורי
 .  עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונה
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 תמורה -פרק ד' 

 זה להלן יחול ביחס לביצוע עבודות התכנון ועבודות ההקמה( 23)סעיף התמורה  .23

 התמורה הכוללת והסופית  .23.1

הקבלן על פי הסכם זה, ובכפוף לאמור   תחייבויותיו שלורת ביצוע הפרויקט וכל התמ .23.1.1
הלעיל    18בסעיף   זה,  והוראותיו  הסכם  של  סכוהמזמין  שלם  יאחרות  ,  םמילקבלן 

, )"לפי מדידה"(  בהתאם לכמויות ביצוע בפועלעל כתב הכמויות הסופי,    ים המבוסס
ידי   על  אושרו  ו  מנהלאשר  יהפרויקט  זה( המזמין  די  על  בהסכם  לקבוע  )בהתאם 

)לשיעורי הנחה ביחס לסכומים הנקובים  מבוססים על הצעת הקבלן במכרז  וכשהם  
  (."התמורה")להלן: להלן   23.5לאמור בסעיף וכן בהתאם ( 13טופס מספר  גרת במס

הינה    זה,  23תנאים, האמורים בסעיף  , בכפוף ליתר התשולם לקבלןר  שא  התמורה .23.1.2
ההסכם נשוא  העבודות  כל  התנאים  בעבור  כל  עבור  למעט  מבלי  אך  לרבות   ,

המיוחדים, ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל הקשיים שפורטו בהסכם זה  
נים ולא תשולם כל תוספת בגין  של הסעיפים השוו ותיכלל במחירי היחידה  ובנספחי

בשטחים פרטיים  ו/או פיתוח  קבלני בנייה    ם של, כולל עבודה במקביל לעבודתהנ"ל
 .  במרחב הציבוריו/או 

המפורט,   התכנון  ביצוע  בגין  הקבלן  הוצאות  כל  היחידה  במחירי  יכללו  כן,  כמו 
ה השונות,  הרשויות  עם  מתיאומים  הקשר  אנשי  עמידת  הקבלן     וצאות            טעם 

המוסמכות                  הרשויות  הוראות  במילוי  הכרוכות  הוצאות  המזמין,  לרשות 

עם תיאומים עם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל וכן    )ככל שיהיו(, ובכלל זה
ובעלי המ  ויהיו(  )היה  נציגי  הרשויות המוסמכות  של  באתר  פיקוח  תקנים  הוצאות 

 )היה ויהיו(. קרקעיים -התת והעל

וכן כ המוסמכות  הרשויות  הוראות  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  ייכללו  כן  מו 
במחי כלולה  תמורתן  אשר  הנוספות,  השונים  העבודות  הסעיפים  של  היחידות  רי 

( המיוחד  הטכני  ובמפרט  בהסכם  זה,  בהסכם  ב')והמפורטים  והכוללים,             (1נספח   )
מדידות  הוצאות  הוצאות מעבדות,    וצאות ביטוחים,, היתר, עבודות התארגנותבין ה 

לעובדי הקבלן הוצאות שכר  באלה,  הפועלים מטעמו  וכיוצא  רכישת,  וכל  הוצאות   ,
  , הפעלת ומתן שירותי בדק למערכת , הטמעת, בניית, הקמת, התקנת, הרצתהובלת
  רים(, הוצאות רכישת ו/או מערכת, ציוד, חלקים, רכיבים, חלקים וחומחלקי ה)כולל  

הש  ו/או  ביצוע  שכירת  לשם  הוצאות  וכדומה,  הנלווים  העבודה  וכלי  הציוד  גת 

ונוכחותם בעת הריב ידי יצרני ציוד  על  ,  )ככל שנדרש(  צת הציודקורת התקנת ציוד 
הפניאומטית ויתר  הדרכה לעובדי המזמין ולרבות כל הקשור בפעילות של המערכת  

הציוד   ופריטי  הקבלן, יותקנו  שר  א המתקנים  ידי  העבוד  על  יתר  כאמור  וכל  ות 
העבודות,   סיום  למועד  עד  והכל  ולהלן,  לעיל  זה  לבהסכם  המזמין בהתאם  קביעת 

הסכם הוראות  ליתר  החזר    ,זה  ובהתאם  ו/או  תוספת  כל  תשולם  לא  כי  ומובהר 
 הוצאות ו/או כל תשלום אחר בגין הנ"ל 

רי התנועה,  בה, אחזקה ופינוי של הסדבנוסף, תכלול התמורה, בין היתר, תכנון, הצ
יוכנו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו  בהת אם לתוכניות הסדרי התנועה אשר 

 ה )ולא תשולם כל תוספת בקשר לכך(.ויאושרו על ידי יועץ התנועה של העיריי

המוסמכות   הרשויות  כל  מאת  כאמור  והרישיונות  ההיתרים  קבלת  לצורך  כן,  כמו 
בכ הקבלן  אגיישא  או  היטל  מס,  תשלום,  מתן  ל  לרבות  יידרשו רה,  אשר  ערבויות, 
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הנדרשים   והאישורים  הרישיונות  קבלת  העבודות  לשם  ביצוע  אותן  מאת  לשם  כל 
על   מוסמכות  דיןהוראות  פי  רשויות  ידי  ,  כל  על  לקבלן  יוחזרו  לא  אלו  ועלויות 

   .והינן כלולות במחירי היחידה השונים  המזמין

 כדלקמן: האמור לעיל, מובהר בזאת מבלי לגרוע מכלליות

במים,    הקבלן .23.1.2.1 שימוש  בגין  השוטפים  בתשלומים  טלפון,   בחשמל,  ביישא 
לשם   שיידרש,  ככל  באלה,  וכיוצא  לאינטרנט  ,  העבודות  ביצועחיבור 

למעט  לרבות מבלי  תשלום  אך  כל  וכן  שילוט  אגרת  אשפה,  פינוי  אגרת   ,
, ובכלל זה  ת המוסמכותאחר ו/או נוסף, שיידרש על ידי מי מבין הרשויו

כמשמע"ד הקמה"  במי  הקמה ותם  )דמי  וביוב  מים  תאגידי    כללי 
ביוב( ולמערכות  מים  פיתוח    וכן   2015-תשע"ה  ,למערכות  והיטלי  אגרות 

   ., והכל למעט היטלי השבחה, ככל שיידרשוות המוסמכותלרשוי

למען הסר ספק מובהר, כי העירייה תחתום על הבקשות הנדרשות בקשר  
 המקרקעין.דות נשוא הסכם זה כבעלי לעבו

החשמלאספק .23.1.2.2 והאינטרנטת  הטלפון  המים,  עבודות    ,  ביצוע  לצורך 
שמל משני  ההקמה ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, כולל התקנת מונה ח

אחרות   לאספקות  ביחס  אחרים  דומים  סידורים  ו/או  מים  מונה  ו/או 
 לצורך ביצוע התחשבנות עם המזמין.   -כאמור 

לנזבאחריו .23.1.2.3 הקבלן  של  הבלעדית  ייגרמתו  אשר  השונים,  קים,  למבנים  ו 
באופן   ידאג  והקבלן  וחשמל,  מים  של  רציפה  בלתי  מאספקה  כתוצאה 

צעות קו מים זמני ו/או מיכליות(,  מיידי לאספקה חלופית של מים )באמ
הנדרשת  של  או   בכמות  גנרטור(,  דיזל  )באמצעות  לתיקון  וחשמל  עד 

 הנזקים על ידו. 

הק .23.1.2.4 שליבלן  בנוסף,  העלויות  בכל  מטענים,  ישא  ציוד   ביטוח                  שילוח 
מכס,  תשלומי  כולל  לאתר,  וההובלה  השחרור  עלויות  ישראלי,                לנמל 

בקשר עם פריטי הציוד הנדרשים    רה, היטלי מכירה, והיטלי נמלמסי מכי
ובלה  . על הקבלן להשיג את כל רישיונות היבוא והה לשם ביצוע העבודות
 הבלבדי.הדרושים על חשבונו  

לא כמסכים    באם  הקבלן  את  יראו  כלשהו,  פריט  בגין  הכמויות  בכתב  מחיר  צוין 
במחיר כלול  מחירו  וכי  תשלום  ללא  זה  פריט  הפריטים לבצע  בגין  הנקובים  ים 

 .האחרים ברשימה

 לעיל.  18.5בהוראות סעיף  אין באמור לעיל לפגוע

ם זה לעיל ולהלן ובמסגרת הנספחים להסכם, בכל מקום וע מהאמור בהסכ מבלי לגר .23.1.3
ו/או "על חשבו נספחיו "על חשבון"  ו/או  נרשם במסגרת ההסכם  כי  בו  פירושו  נו", 

י לחייב את  יהקבלן  בלעדית, מבלי  החומרים  המזמיןשא  עבור  , בתשלום הרלוונטי 
הע ו/או  המבנה  ו/או  הציוד  אחר,ו/או  תשלום  כל  ו/או  לנושא  בודה  אליו    הנוגעים 

 מתייחס המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן, נשוא התשלום. 

תש .23.1.4 לא  כי  מובהר  ספק,  הסר  שממועד  למען  התקופה  בגין  תמורה  כל  לקבלן  ולם 
בהתאם   העבודות  את  לבצע  בפועל  הקבלן  יתחיל  בו  למועד  ועד  זה  הסכם  חתימת 

ה יצטרלהוראות  אם  אף  וזאת  זה,  בסכם  לבצע  הקבלן  שונות  ך  פעולות  זו  תקופה 
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ו/או   דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מפורש  באופן  מוותר  והקבלן  זה,  מהסכם  הנובעות 
 זמין ו/או מי מטעמו בעניין זה. תביעה כלפי המ

ביחס למחירי כתב הכמויות,    , כי הצעת המחיר של הקבלןעוד  ספק מובהר להסרת   .23.1.5
י על  שהוגשה  המכרז,  כפי  במסגרת  הקבלן  ביחס  די  שצוינו    לכלתחול  המחירים 

ביחס לכל כמות שתימדד  )דף הצעת המחיר במכרז(  במסגרת כתב הכמויות וזאת   ,
 . גבוהה מהכמויות שצוינו בכתב הכמויותואף אם תהא נמוכה ו/או 

ב או  ז, להפחית, לעכלקזהמזמין  לגרוע מזכות    כדילעיל    23.1.1אין בהוראות סעיף   .23.1.6
 לנכות, בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה. 

 חלקיים ותשלומם  חשבונות  .23.2

לקבלן תשלומים חלקיים, בכפוף  המזמין  שלם  ית על חשבון הסכום האמור  כמקדמו .23.2.1
 .המזמיןשל   המלאה ולהשלמתו של כל אחד משלבי הפרויקט לשביעות רצונ 

יגיש   .23.2.2 סימדי  הקבלן  מועד  הפרויקט כל  משלבי  שלב  לאישור  ום  הפרויקט,  ,  מנהל 
הכמויות כתב  לפי  מפורטים  מצטברים  חלקיים  מבוססים    ,חשבונות  על שיהיו 

בסעיף   המפורטים  להלן    23.2.2העקרונות  החלקי"  :)להלן זה  או    "החשבון 
 (. "חשבונות החלקייםה"

י החשב החלקיים  המכרז  ונות  במסגרת  הקבלן  של  המחיר  הצעת  על  מבוססים  היו 
בפועל(   מדידה  במסגר)וכאמור  הקבועים  הדרך  לאבני  בהתאם    (9ב')נספח  ת  ויהיו 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותוך הפרדה בין חלקי העבודות  
 כמפורט להלן: 

 ת המבנה הראשי. עבודות תכנון והקמ .23.2.2.1

 . ולרבות עמדות ההשלכה במרחב הציבורי רת כנון והקמת הצנעבודות ת .23.2.2.2

תכנון והקמת חיבור כל אחד מבין המבנים, בין מבנים פרטיים    עבודות   .23.2.2.3
 מבני ציבור, המתוכננים ואשר יוקמו במסגרת השכונה. ובין

מאושר   מצטבר  וסכום  מצטברות  כמויות  לפי  תהיה  החלקי  החשבון  מתכונת 
המצטברלתש הסכום  בניכוי  החל  לום  החשבון  ושולם(, של  אושר  )אשר  הקודם  קי 

 להסכם זה.  (9נספח ב')והכל בהתאם להוראות  

תידרש על  ר  שאובמתכונת    בלבד  ט""אקספונבמערכת ההקבלן יגיש את החשבונות  

 . מנהל הפרויקט    ידי 

חשבון   למ חלקי  כל  עד  לפרויקט  המתייחסות  הקבלן  תביעות  כל  את  ועד  יכלול 
חת מבין אבני הדרך וביחס לכל אחד מבין  )ביחס לכל א   קישל החשבון החל  הגשתו

לקי(,  )חשבון ח . תביעות שלא נכללו בחשבון הביניים  "סוגי העבודות" כאמור לעיל(
הקבלן עליהן  ויתר  כאילו  תראינה  לעיל,  יוכל  כמפורט  לא  כי  מסכים  והקבלן   ,

ו/או  להעלות   כאמטענות  תביעות  ו/או  מדרישות  והוא  זה,  מועד  לאחר  וותר  ור 
וב חוזר  במפורש  בלתי  כלפי  אופן  זה  בעניין  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על 

 . המזמין ו/או מי מטעמו

בפ מהאמור  לגרוע  ו/או  מבלי  זה  בהסכם  מקום  בכל  נקבע  אם  ואף  דלעיל  סקה 
  בנספחיו אחרת, מוסכם כי גם אם ישולם חשבון חלקי כאמור במועד מאוחר יותר,

חלק חשבון  כל  שלגבי  כאמור  הרי  סעיף  יחו  לאי  הוראות                   להסכם,   23.6לו 
ישולמו התייקרויות לגבי החשבון החלקי הנ"ל, והסכומים   ולאיחולו    לאובמפורש  
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טבע, והקבלן  יישאו הפרשי הצמדה למדד ו/או הפרשי שערי מ  לאהכלולים במסגרתו  
 או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך. /ש על כל טענה ו מוותר במפור

כמויות חישובי  יצורפו  חלקי  חשבון  ת  ,לכל  על  ו/או  והמתבססים  מדידות  כניות 
החלקי החשבון  מסעיפי  אחד  כל  בדיקת  מודד  המאפשרים  בחתימת  תשריטים   ,
  ה עודכן, צילומי האתר מאות מוסמך המבססים את חישובי הכמויות, לוח זמנים מ 

ביצוע   הרלוונטיתתקופת  הדרך  אבן  באותשל  נחתמו  אשר  העבודה  יומני  כל    ה , 
הרלוונטית הדרך  אבן  של  ביצוע  שתקופת  המעבדה  בדיקות  תיעוד בוצעו,  מסמכי   , 

הפרויקט מנהל  דרישת  פי  והמתקנים  על  האלמנטים  התשתיות,  כל  של  צילומים   ,
כיסויים, טרם  וזאת  כוסו,  מי  אשר  של  מדויק  תיעוד  וכולל  בפרויקט  כל  קומם  של 

התכנון, פי   על  הנדרשים  שלהם,  יצוינו    הפרמטרים  ההסכם  וכן  כנקוב    -מספר 

   נטי כפי שיימסר לקבלן.ווקציבי הרלומספר הסעיף הת -בחוברת מכרז זו 

תוגשנה כאמור,הכמויות  את    ,  המכסה  חלקי,  בפורמט  והן  מצטבר  בפורמט  הן 
 . לקיהח תקופת החשבון 

זמנים מעודכן, על רקע לוח הזמנים הראשוני    חשבון חלקי לוחכמו כן יצורפו לכל  
 פרויקט.  לבידי המזמין  שאושר הכולל, כפי שאושר לפרויקט, המתכנס ללוח הזמנים  

המעבדה בדיקות  כל  פרוגרמת  הראשון  החלקי  לחשבון  תצורף  לכך,                    , בנוסף 
י ל יד ע   חתומה ומאושרת  וח זמנים משוער לביצוען,בפרויקט, כולל ל   נה דרשר תישא
 הנ"ל.  התקשר הקבלן לשם ביצוע הבדיקותעמה מוסמכת  ה מעבדה ה

ש הנ"ל  יככל  הבדיקות  בפרוגרמת  עדכונים  עידרשו  יד ויאושרו  הפרויקט,  ל  מנהל  י 

הכל   החלקיים,  לחשבונות  כנ"ל  מעודכנות  פרוגרמות  לתצורפנה    דרישת בהתאם 
 מנהל הפרויקט. 

קבלן  ידי היוחזר החשבון החלקי ללא יצורפו,  יל  המפורטים לע  מסמכים  הכל  אם  ב
וזאת    ,יהיה התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשניתאצל המזמין  ותאריך קבלתו  

 . הנדרש  החומר הנלווהמלוא ף רויבצ

יראו  המזמין   והם  כאמור,  המספרים  בהם  צוינו  שלא  מחשבונות  להתעלם  רשאי 
נשלחו   זולת אם  למזמיןכאילו לא  (  שבעה)  7  וךם בחזרה בתאות  לא שלח המזמין  , 

 ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתם מצוינת במפורש. 

,  ( בחודשעשרה)  10  -( עד האחד)  1  -ה  ביןלמנהל הפרויקט  החשבונות החלקיים יגיעו   .23.2.3
 העבודה. והשלמת אותה אבן דרך של  שלאחר חודש ביצוע  

הפרויקט   החשבונותמנהל  את  תוך    יבדוק  ממועד    ימים (  שלושים)  30החלקיים 
 .  ( יוםשלושים) 30אליו ויעבירם לאישור המהנדס בתוך געתם ה

הפרויקט   מנהל  בדיקת  כי  פני  -מהווה    אינהמודגש,  ואופן  בשום              משום   -ם 
חשבונות"   זה  בכמשמעותו  "אישור  הפרויקט  -הסכם  מנהל  ציין  אם  אף  כי ,  וזאת 

מב מאושרים  כי  ו  -חינתו  החשבונות  ומובהר,  המהנד  רק אך  בהתאם  סאישור   ,
 לכל דבר ועניין. מבחינת המזמין, יהווה אישור חשבונות  להוראות הסכם זה להלן, 

לע  ,אישור המהנדס לידי המזמין את  מציא  ימותנה בכך שהקבלן    ,ולהלן  ילכאמור 
 . לעיל 7כאמור בסעיף , ((3')בנספח  )ביטוחי הקבלן נספחי 

ללאחר   לתשלום  יועברו  המהנדס,  ידי  על  יאושרו  החלקיים  גורם  שהחשבונות 

תוך  במזמין  המוסמך   ימים  יםעשת)  09וישולמו  העבודה מתו(  ביצוע  חודש    ם 
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דרך( אבן  אותה  הושלמה  ידי )במהלכו  על  נתקבלו  החלקיים  שהחשבונות  ובלבד   ,
העבודה    דש שלאחר ביצוע ( בחועשירי)  10  -ליום ה  מנהל הפרויקט לכל המאוחר עד

לעיל לאמור  לכך  בהתאם  בקשר  המתאים  התקציב  לקבלת  בכפוף  והכל           בפועל , 
   .המממן/ים, לפי המאוחר על ידי המזמין מאת הגורם/ים

מצד    מודגש כי בגין כל איחור  לעיל,  15.9חרף האמור ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  
הדרך"בתחהקבלן   "אבן  בהשלמת  ו/או  כלשהי  דרך"  "אבן  ביצוע             , ילת 

לקבוע   לביבהשוואה  הזמנים  ולוח  הדרך  אבני  ההקמהבטבלת  עבודות               ,  צוע 
וביחס לכל "אבן דרך"    -מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה  המזמין  נכה  י

הזמנים   בנפרד  ולוח  כל  -לביצועה  זכאי  אשר  הניכויים    לפני  פי  המזמין  להם  על 
,  לעיל  15.9כמפורט בסעיף  ם  מי, סכוהמזמיןהבלעדי של    ולפי שיקול דעת  -  הסכם זה

לצרכןלמדד    יםצמודכשהם   איחורהמחירים  של  יום  כל  עבור  ו/או    ,  )בתחילת 
"א כל  מבבהשלמת  וזאת  בנפרד(,  דרך"  תבן  מכל  לגרוע  העומדת  לי  אחרת  רופה 

 למזמין על פי הוראות כל דין ו/או הסכם זה.  

מצטברים יהיו  איחור  .הניכויים  בגין  ניכוי  בהשלמת    כלומר,  ו/או  ביצוע  בתחילת 
נפרד                  כאירוע  וכן  נפרד  כאירוע  יחושב  לעיל,  כמפורט  דרך"  "אבן  כל  ביצוע 

שבמקרה וייגרם איחור בתחילת    האחרים, באופן  יכויים בגין "אבני הדרך"משאר הנ
ו/או בביצוע במספר "אבני דרך", יחושב סך כל הניכויים במצטבר בחישוב הניכויים,  

 ר נגרמו בכל אחת "מאבני הדרך".  אש

בקשר   למזמין  המותרים  הקיזוזים  ו/או  הניכויים  שסכום  ככל  כי  מודגש,  זאת  עם 
הקבלן בכל הנוגע לאותה  ן לתשלום לידי וימת יעלה על סכום החשבול"אבן דרך" מס

הקיזוזים   ו/או  הניכויים  יתרת  הטלת  את  לבצע  המזמין  רשאי  דרך"  "אבן 
 נות הקבלן הנוגעים ל"אבני דרך" אחרות בפרויקט. המתחייבים ביחס לחשבו

ר על  מובהר בזה, כי למזמין תעמוד זכות, בכל שלב ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לוות
 זה לעיל.  23.2.3עיף בסר ן איחורים כאמוביצוע הניכויים בגי

בס האמור  האחרים    לעיל  זה  23.2.3עיף  אין  מהסעדים  לגרוע  עומדים  אשר  בא 
 .דיןעל פי הסכם זה או על פי כל המזמין לרשות 

בס .23.2.4 האמור  אף  ו  23.2.3עיף  על  היה  ידי לעיל,  על  במלואו  חלקי  חשבון  יאושר    לא 
הא במועד  ישולם  בסהמהנדס,  הסכום  לעיל  23.2.3עיף  מור  שנוי  ר  שא,  אינו 

במיד,  במחלוקת הסכום,  המהנדס,ויתרת  ידי  על  שתאושר  יאוח  ה  לא  ר  תשולם 

 רעון החשבון החלקי הבא. יממועד פ 

מחיר   ו/או  כמות  ו/או  סעיף  אישור  כל  ייחשב  ולהלן,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
שהם בחשבון החלקי, כאילו שולמו על חשבון ומנהל הפרויקט יוכל לבצע שינויים  כל

 קול דעתו המקצועי. בכל אישרו שניתן בחשבונות החלקיים, בהתאם לשי

בחשבונות החלקיים, יש לראותם כסעיפים  המזמין  על ידי    עיפים המאושריםכל הס .23.2.5
שינו אלו  באישורים  שיהיה  להיות  ויכול  חשבון",  "על  התקדמות  שאושרו  עם  י 

 העבודה. רק בחשבון הסופי יאושרו הסעיפים סופית.  

 זה או על פי כל דין.  על פי הסכםהמזמין אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכויות  

ובכ .23.2.6 מובהר  מקרה  הכולל  ל  סכומו  אשר  חלקי  חשבון  כל  ישולם  לא  כי  מוסכם, 

מבין   אחד  לכל  וביחס  הדרך  אבני  מבין  אחת  לכל  בקשר  העבודות"  )דהיינו,  "סוגי 
של   מסך  נמוך  הינו  לעיל(  חדשים )   ש"ח  100,000כאמור  שקלים  אלף                    ( מאה 
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ובמקרה מע"מ(,  החשבון  )לפני  סכום  יתווסף  ל  כזה  כאמור  החשבון  החלקי  סכום 
 החלקי הבא.  

כדין, כפי שיהיה  מס ערך מוסף  שישולם לקבלן יתווסף    ,לכל תשלום.  תשלום מע"מ .23.2.7
במועד    ,לקבלןמס הערך המוסף  הא רשאי לשלם את  המזמין י  התשלום.  ביום ביצוע

 נית מס כדין. לטונות המס וזאת כנגד חשבומס הערך המוסף לשבו עליו לשלם 

 וספותות בשינויים ותמדידת כמוי .23.3

ו .23.3.1 בהיה  בגין  לתשלום  זכאי  יהיה  השינוייםיהקבלן  זה,    , צוע  בהסכם             כאמור 
ת  לעהכמויות  תימדדנה   העבודהופי  ידי    ,כניות  על  הפרויקט  המאושרות  מנהל 

ידי  על  המאושרים  השינויים  בתוספת  לביצוע"  "מאושר  חותמת                   והנושאות 

 ו ביומן העבודה. כניות א וגבי התעל מנהל הפרויקט 

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות   .23.3.2
ו/ התוספות  ההפחתות  לעבודות  ו/או  השינויים  הפרויקט  רשאי    -או                 או מנהל 

את רואים  ויהיו  בהעדרם  המדידות  בדיקות  את  לבצע  כוחו  המדידות    בא 
 ת, הקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. ונות של הכמויוכמדידותיהם הנכ 

  -נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות לעבודות נוספות ו/או שינויים   .23.3.3
ומנהל הפרויקט  ימים על כל כמות שנמדדה  (  שבעה)  7רשאי הוא לערער בכתב תוך  

ור  מדידה שבוצעה מחדש, כאמ  יקבע מועד לביצוע למדידת הכמות האמורה מחדש.
 עליה.  אין מערערים

השינויים  יה .23.3.4 ו/או  התוספת  עבור  העבודה  ומוכנה    -יתה  מוגמרת  מקצתה,  או  כולה 

את  מנהל הפרויקט  לא ידחה    -המדידות בהקדם  למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה  
 ה. יביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחי 

 חשבון סופי .23.4

בי .23.4.1 לגבי  סופי  דרחשבון  כל  ולגבי  הפרויקט  הצוע  ותביעות  הכרוכות  ישות  קבלן 
יוגש   יאוחר  למזמין  בביצועו,  מיום  ששים)  60  -מלא  יום  ההקמה    גמר  (  עבודות 

הג  קבלת  מועד  ו בסעיף  תעודת  כאמור  "להלן    26.1מר  הסופי)להלן:               . "(החשבון 
הגיש כאמור  לא  סופי  חשבון  החשבוןי,  הקבלן  הקבלן   יחשב  שהגיש        האחרון 

 כחשבון סופי. 

התקיימו   .23.4.2 בו  כיום  הסופי  החשבון  הוגש  בו  היום  את  יראו  כך        מלוא   לצורך 

 : התנאים הבאים

וצירף אליו את כתב הכמויות,    הקבלן הגיש את החשבון הסופי לתשלום .23.4.2.1
הת והחישובים,  המדידה  מחכניווגיליונות  וניתוח  ביצוע  שלאחר  ירים  ת 

סעיף   להגיש  לעיל  18לפי  הקבלן  נדרש  אותם  המסמכים  כל  את  וכן   ,
לחשב  ביצוע  במצורף  להמשך  הזמנים  לוח  )למעט  החלקיים  ונות 

 .  הפרויקט(

ת .23.4.2.2 את  מסר  העדות  והקבלן  מגנטית,   AS MADE)כניות  במדיה  כולל   ,)
 כם זה(.להס (1') בנספח המיוחד )הטכני מפרט  ור בכאמ

23.4.2.3.  " לידי המזמין  ", הכולל את כל המסמכים  תיק מבנה ראשי הקבלן מסר 
) הנדרשים בהתאם להוראות המפרט הטכני המיו (, לרבות  (1נספח ב')חד 

)ות עדות  תAS MADEכניות  עבודה,  הוראות  מפרטים  ו(,  אחזקה,  כניות 
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פעול מלא  כות, מצגות וכל הנדרש לתטכניים, רשימות ספקים, מערכי הדר
ערכת הפניאומטית במבנה הראשי, מאוגדים במסמך אחיד וברור,  של המ

 וקיבל את אישור מנהל הפרויקט למסמכים הנ"ל. 

 .  לעיל 13.2עבר בהצלחה את הבדיקות והאישורים על פי סעיף הפרויקט  .23.4.2.4

מפעם בפעם,    שתשתנה,כפי  או  ,  (81)'בנספח  , בנוסח  רההקבלן מסר הצה .23.4.2.5
דעת   שיקול  תהיינה  המזמין,  לפי  לא  הסופי  החשבון  תשלום  עם  לפיה 

תביעות   כל  טענות  ו/לקבלן  תב או  כנגד  יעות  ו/או  ו/או נוספות              המזמין 
. למען הסר ספק מובהר בזה, כי לקבלן לא תהא כל טענה ו/או  מי מטעמו

ו/או   נוסח ההצהרה  דרישה  כלפי  כאמור,    ,קבעהאמורה, אשר תיתביעה 
 .  בהתאם לשיקול דעתו המוחלט של המזמין

ות, כי  הקבלן מסר למזמין את אישורי כל  הרשויות המוסמכות הרלוונטי .23.4.2.6
הקבלן עמד בכל הדרישות של הרשויות המוסמכות הנ"ל, לרבות במפורש  

 וכדומה. מונוסון  -יהודהמשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, עיריית  

מ  .23.4.2.7 המסמכ הקבלן  כל  את  או  סר  בחזקתו  והמצויים  לפרויקט  הנוגעים  ים 
 . להלן 33.3בשליטתו, כאמור בסעיף 

 .  הקבלן מסר לידי המזמין את ערבות הבדק, כמפורט בהסכם זה להלן .23.4.2.8

לאישור  בר על ידי מנהל הפרויקט  על ידי מנהל הפרויקט ויועהחשבון הסופי ייבדק   .23.4.3
 ( יום מתאריך הגשתו. ארבעים וחמישה) 45 -לא יאוחר מהמהנדס  

לקבלן  המזמין  שלם  יבכפוף לתיקונים ו/או שינויים שיכניס המהנדס בחשבון הסופי,   .23.4.4
המהנדס ידי  על  שאושר  הסופי,  בחשבון  הקבועה  היתרה  מ ,  את  יאוחר   09  -לא 

קט ידי מנהל הפרויעל    החשבון הסופי  נתקבל  מתום החודש במהלכו( ימים  תשעים)
 . )בהתאם לאמור לעיל בנוגע למועדי הגשת חשבונות הקבלן(

הסופי על ידי המהנדס  נמשכת תקופת הבדיקה של החשבון    ,דעותהאם בשל חילוקי   .23.4.5
מ וחמישה)  45  -יותר  בסארבעים  האמור  במועד  ישולם  יום,    לעיל,   23.4.4עיף  ( 

 במחלוקת כפי שיאושר על ידי המהנדס. כום שאינו שנויהס

על  .23.4.6 שיקבע  בנוסח  בכתב,  הקבלן  יאשר  לו  וכתנאי  הסופי  החשבון  תשלום  ידי    כנגד 
תביעות  ,  המזמין לו  אין  כי  לעת,  דרישות  ו/מעת,  תביעות  או  כנגד  ו/או  נוספות 

 . בקשר עם ביצוע הפרויקטהמזמין  ו/או מי מטעמו 

 תשלום שלא שולם במועדו .23.5

שא ריבית פיגורים שנתית בשיעור  יי  , בהתאם להוראות הסכם זה  ,ם במועדותשלום שלא שול
הכללי החשב  של  פע  , הריבית  מדי  שתפורסם  מכפי  החל  האחרון  ה ם,  היה  יום  צריך  בו 

להשתלם   הפיגורים  התשלום  בגין  אחר  סעד  כל  על  מוותרים  והצדדים  בפועל  לתשלומו  ועד 
הצמדה.לרבות   הפרשי  הוראות    תהסרל  תביעת  תשלומיםספק,  על  יחולו  לא  זה    , סעיף 

נבדקו   שלא  בחשבונות  הפרויקט  הנקובים  מנהל  ידי  המהנדס,  על  ידי  על  אושרו  לא  ו/או 
 לעיל.  23.3 -ו 23.1 כאמור בסעיפים

   הפרשי הצמדה .23.6

ישולמו התייקרויות, והצעת הקבלן כפי   ולאיחולו    לאכי במסגרת הסכם זה    מובהר ומודגש,

תישא הפרשי הצמדה למדד    לאי המכרז(  שהוגשה במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות )הליכ
ו/או הפרשי שערי מטבע, והקבלן מוותר במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
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מעט ביחס לשירותי האחריות והתחזוקה לגביהם  שר לכך, והכל להמזמין ו/או מי מטעמו בק
לגביהם יחולו הוראות   תשלום בגין מחירון פריטיםוכן למעט    להלן  29יחולו הוראות סעיף  

 . להלן 23.7סעיף 

( חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודות  עשרים וארבעה)  24לוף יותר מאשר עם זאת, היה ובח 
כלשהן )כאמור, למעט ביחס  בהתאם להוראות הסכם זה יימסרו לידי הקבלן לביצוע עבודות  

סעיף   הוראות  יחולו  לגביהם  והתחזוקה  האחריות  ת   להלן  29לשירותי  למעט  בגין  וכן  שלום 
סעיף  מחיר הוראות  יחולו  לגביהם  פריטים  עבודותלהלן  23.7ון  הן  וזאת  עבודות    (  שהינן 

הקמת  עבודות  שהינן  עבודות  והן  הציבורי  במרחב  ההשלכה  עמדות  ולרבות  הצנרת  והקמת 
המבנים, מבין  כל אחד  ובין    חיבור  פרטיים  מבנים  המבין  ציבור,  יוקמו  מבני  ואשר  תוכננים 

השכונה   הקבלן    -במסגרת  של  המחיר  בהצעת  הנקובים  הסכומים  הקבלן  לידי  ישולמו  אזי 

( עליית מדד תשומות הבנייה למגורים כיחס  13מספר    טופס במכרז  ( כשהם צמודים לשיעור 
מסירת במועד  הידוע  למגורים  הבנייה  תשומות  מדד  בשבין  עבודה"  התחלת  "צו  של  יחס  ו 

(  עשרים וארבעה)  24בחלוף  ה לבין מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע במועד  לאותה עבוד
ביצוע העבודות בהת כי לא הסכם זהאם להוראות  חודשים ממועד תחילת  ומודגש,  . מובהר 

 . תשולמנה הצמדות ו/או התייקרויות בגין ביצוע עבודות תכנון

תחול ביחס לעבודות    לא  ה דלעיל במפורשוגיית ההצמדה כאמור בפסק מובהר ומודגש, כי ס 
( החודשים כאמור  עשרים וארבעה)  24אשר מצויות בביצוע על ידי הקבלן בעת חלוף תקופת  

תקופת  ו/או   חלוף  בטרם  עבודה"  התחלת  "צו  הקבלן  לידי  המזמין  מסר  לגביהן    24עבודות 
וארבעה) העשרים  עבודות  ו/או  כאמור  החודשים  בא(  הקבלן  ידי  על  ביחס  מבוצעות  יחור 

ות הזמנים הנקובים בהסכם זה ו/או במסגרת "צו התחלת עבודה" שנמסר לידי הקבלן  ללוח 

ל מבנים פרטיים והן של מבני ציבור( אשר נחתמו על ידי  ו/או הזמנות לביצוע חיבורים )הן ש
( החודשים  ארבעהעשרים ו)  24היזמים או המזמין במסגרת השכונה וזאת בטרם חלוף תקופת  

 הנ"ל. 

כי   -במפורש ובאופן בלתי חוזר  -הר ומודגש והקבלן מצהיר ומתחייב לכך ען הסר ספק מובלמ
תב ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  לכך       לקבלן  ובהתאם  להתייקרויות,  בקשר  יעה 

 בלבד.זה לעיל  23.6מחירי הצעת הקבלן במכרז לא ישתנו, זולת כאמור במפורש בסעיף 

 מחירון פריטיםין תשלום בג .23.7

לעיל,   מהאמור  לגרוע  ומבלי  בפרק  בנוסף  הקבועים  למחירים  מחויב  הקבלן  להצעת    5יהא 
הקב של  ) המחיר  במכרז  מספר  לן  "  (13טופס  הפריטים)להלן:  לידי  "(מחירון  ישולמו  אשר   ,

בה  כמפורט  והתחזוקה,  האחריות  תקופת  תום  לאחר  לדרישות  הקבלן  בהתאם  זה,  סכם 

הקבש לידי  ידי  תגענה  על  וזאת  כאמור  פריטים  של  אספקה  נדרשה  ובמסגרתן  בכתב  לן 
בפר ראשי"  "מבנה  שכותרתה  לטבלה  הנוגע  )בכל  הדיירים    5ק  העירייה  נציגות  או  הנ"ל( 
 הנ"ל(.   5במבנים )בכל הנוגע לטבלה שכותרתה "מרחב ציבורי" בפרק 

תקופת האחריות    ממועד תוםונים  הראשחודשים  ה (  עשר-שנים)  12כי במהלך תקופת  ,  מוסכם
זה   הסכם  להוראות  בהתאם  הנקובים    -והתחזוקה  הסכומים  הקבלן  לידי  מסגרת  בישולמו 

 . )סכומים נומינאליים( לא כל הצמדהמחירון הפריטים ל

להוראות  עשר-שנים)  12בחלוף   בהתאם  והתחזוקה  האחריות  תקופת  תום  ממועד  חודשים   )
כשהם צמודים לשיעור  במחירון הפריטים  כומים הנקובים  ישולמו לידי הקבלן הס  -  הסכם זה

הסכם זה  חתימת  הידוע במועד  המחירים לצרכן  כיחס שבין מדד  המחירים לצרכן  עליית מדד  
מדד   לצרכן  לבין  תקופת  הידוע  המחירים  תום  של  הראשון  חודשים  ה (  עשר-שנים)  12ביום 

מחירים  , והות הסכם זהות והתחזוקה בהתאם להוראממועד תום תקופת האחריהראשונים  
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, וחוזר חלילה במהלך כל  ( חודשיםעשר-שנים)  12כאמור יהיו בתוקף למשך תקופה נוספת של  
לאורך תקופת הסכם זה )כלומר, הצמדה פעם בשנה בתחילת אותה    ים( חודשעשר-שנים)  12

 .(( חודשיםעשר-שנים) 12ת וללא שינוי במהלך כל אותה תקופ  ( חודשיםעשר-שנים ) 12תקופת 

כי   -במפורש ובאופן בלתי חוזר  -מובהר ומודגש והקבלן מצהיר ומתחייב לכך  למען הסר ספק
ו/א דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  לכך       לקבלן  ובהתאם  להתייקרויות,  בקשר  תביעה  ו 

 ל בלבד. זה לעי  23.7לא ישתנו, זולת כאמור במפורש בסעיף מחירון הפריטים מחירי 

זאת הקבלן  מודגש  עם  מחויב  זה  בהסכם  כמפורט  והתחזוקה  האחריות  תקופת  בסיום  כי   ,
רבות המבנה הראשי, המבנים וכל יתר הרכיבים,  להותרת המערכת, על כל חלקיה ורכיביה, ל

 במצב תקין ופועל במלואו ללא כל תקלה ו/או צורך בהחלפת פריטי ציוד כלשהם. 

  שכונהלום בגין חיבורי מבנים ב תש .23.8

ו בפרק  בנוסף  הקבועים  למחירים  מחויב  הקבלן  יהא  לעיל,  מהאמור  לגרוע  להצעת    3מבלי 
( במכרז  הקבלן  של  מספר  המחיר  "  (13טופס  למערכתמחירון  )להלן:  מבנים           , "(חיבור 

 לידי הקבלן.  במישרין על ידי היזמים/קבלני המבנים הפרטיים אשר ישולמו 

למערכתמח מבנים  חיבור  הקישולם    ירון  כשבלן  לידי  היזמים(  ידי  הנקובים  )על  הסכומים 
( הקבלן  של  המחיר  מספר  בהצעת  תשומות  13טופס  מדד  עליית  לשיעור  צמודים  הבנייה  ( 

לבין מדד  חתימת הסכם זה  למגורים כיחס שבין מדד תשומות הבנייה למגורים הידוע במועד  
 .  זה הסכםלות בהתאם במועד תחילת ביצוע העבודתשומות הבנייה למגורים הידוע 

כי   -במפורש ובאופן בלתי חוזר  -למען הסר ספק מובהר ומודגש והקבלן מצהיר ומתחייב לכך 
ט  כל  תהא  לא  לכך       לקבלן  ובהתאם  להתייקרויות,  בקשר  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  ענה 

 זה לעיל בלבד. 23.8יף מחירי הצעת הקבלן במכרז לא ישתנו, זולת כאמור במפורש בסע

 ומע"מ  תרישיונומסים,  .24

 הקבלן לבדו ישלם את כל המסים, האגרות ויתר תשלומי החובה.  .24.1

מ .24.2 בזי הקבלן  כוחיפה  את  באיהמזמין  של    ואת  של  נושא  המזמיןשל    וכוח  ו/או  בכל  לטפל   ,
לה הנחוצים  המסמכים  כל  על  לחתום  ומתחייב  במע"מ,  ערעורים, הכרוך  השגות,                  גשת 

 טפל בכל הליך או משא ומתן בקשר לכך. ול

בסעיף  .24.3 האמור  את    המזמין,  לעיל  23.2.2  למרות  המייצג  הסכום  את  לקבלן  לשלם  רשאי 
ש חיובו  במועד  וזאת  המע"מ,  מתווסף  עליו  החשבון  מפירעון  במנותק  הקבלן  המע"מ,  ל 

 מע"מ. בהעברת הכספים ל

 כבוןקיזוז וע .25

הא רשאי  המזמין ימבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי   .25.1
המ סכום  כל  כנגד  ממנלקזז,  זה  ,לקבלן  וגיע  הסכם  פי  שהוא  על  מקור  כל  סכום,  ו/או  כל   ,

  י הסכם זה או כל התקשרות מהקבלן על פ  וקצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע ל 
וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה, תשמש וכן מוסכם, כי    יםאחרת בין הצדד

 ן לא תהיה כל זכות קיזוז.  בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.  לקבל 

  המזמיןו/או שכל סכום שעל  למזמין  אשר יגיעו    , מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים .25.2
ין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  בג   שלישידי צד  שאת בהם מחמת שנתבע על ייהיה ל

וכן  רשאי לנכות מכל סכום שיגיע לק  המזמין היה  י  ו/או מי מטעמו,  ויו/או מועסק  היה  י בלן 
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על    ולשלם לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע ל  ורשאי לקזז מהסכומים שיהיה עלי   המזמין 
 . כם מהקבלןפי ההסכם ו/או בגין ההס

רשאי לקזז או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים    המזמיןכלליות האמור,  מבלי לגרוע מ .25.3
 ת, בין שבעובדה ובין שבדין. של הקבלן, במקרה שהוברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעו

הצדדים ישיבו האחד למשנהו כל סכום שהתקבל בטעות, בין שבדין ובין שבעובדה, מהאחד  
 על ידי משנהו. או עבורו, 

בזא .25.4 באמו מובהר  אין  כי  פי  ת,  על  למזמין  הנתונים  זכות  ו/או  סעד  מכל  לגרוע  כדי  לעיל  ר 
כ ובמפורש  לרבות  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  של  הוראות  חובותיו  לגביית  לפעול  זכות  ל 

 הקבלן בכל דרך אחרת.   

  לקיזוז לו על פי כל דין    על כל זכות המוענקת, במפורש ובאופן בלתי חוזר,  הקבלן מוותר בזאת .25.5
   כבון.ילעו/או  

 

 

 עבודות הקמת המערכת  סיום -פרק ה' 

  עבודות ההקמהגמר  .26

,  לידי המזמין מערכת בשלמותה  את הולמסור    ות ההקמה את עבוד לסיים  הקבלן מתחייב בזה   .26.1
גם  וכמפורט    לעיל  15.1כמפורט בסעיף  ,  )ובכלל זה, שלבי ביצוע העבודות(  לוח הזמניםבתוך  

( המיוחד  הטכני  המפרט  ב')במסגרת  העבוד הכולל  ,  ((1נספח  רכיבי  כל  זה, ותאת  ובכלל   ,                
בלעדית של הקבלן(  ה  והשגתו היא באחריות ר  שא)ביחס למבנה הראשי  "  4טופס  עד לקבלת "

לקבלת    ל רכיביה וחלקיה וזאת עד וכן השלמת כל יתר עבודות ההקמה ביחס למערכת, על כ
 .  "(מועד הסיום)להלן: "  בהתאם להוראות הסכם זהו , מר כמפורט להלןתעודת ג

גמר", "תעודת  בו תתקבל  יהיה המועד  בסעיף    מועד הסיום  זה  מונח  להלן   26.1כהגדרת    זה 
   .בהסכם זההסופית", כהגדרת המונח  "מועד המסירה -והמועד כאמור ייחשב כ 

בהתאם ללוח הזמנים של  ו,  מזמיןידי הלהסופית  ר ביצוע הפרויקט, כשהוא מוכן למסירה  בגמ
 לבדיקה.  הפרויקט   מנהלהפרויקט, יזמין הקבלן את  

   .כאמור ת הקבלןקבלת הודע מועד ימים מ( שבעה) 7הבדיקה תתבצע בתוך  

  ל הפרויקט מנהיקבע    -ירה  העבודה גמורה ומוכנה למסכי אכן    מנהל הפרויקט  חשייווכלאחר  
 .  "מועד המסירה הסופית"  -כ תאריך למסירת העבודה

 הקבלן.  א כוחו של  הקבלן ו/או ב וכן  מנהל הפרויקטעשה בנוכחות י תכאמור מסירת העבודה 

ייערך   העבודה  מסירת  ומהווה    (61)'בנספח  בנוסח  ,  פרוטוקולבמעמד  זה  להסכם  המצורף 
בלת הימנו,  חלק  נפרד  יירשם  י  ה בו  נסתיימה  בשאכן  תצוין  אם  עבודה,  בכתב  נסתיימה, 

ים  וכן ליקויים ופגמ בצירוף לוח הזמנים להשלמתן המלאה  רשימת התיקונים שיש לעשותם  
 שאינם ניתנים לתיקון. 

   מסירת הפרויקט תיעשה, בין היתר, לגורמים הבאים:

העב .26.1.1 של  חלק  כל  תכנון  על  האחראי  המתאים  הקבלן  המתכנן  ביצע  אשר  ודה 

מי)לדו תשתיות  גינון  גמא:  עבודות  תקשורת,  תאורה,  חשמל,  ניקוז,  ביוב,  ם, 
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עבודות קונסטרוקציה, עבודות סלילה,  פיתוח,  עבודות  וגמרים    והשקיה,  אלמנטים 
 אדריכליים וכדומה(. 

בע"מ ו/או  אונו  הרפרנט המתאים במסגרת העירייה ו/או מטעמה ו/או במסגרת מי   .26.1.2
המזמין לשם קבלת העבודות    ר ייקבע על ידיו כל נציג מוסמך אחר, אשמטעמה ו/א

חלקן "ת או  אישור  לאחר  כתנאי  ו ,  כאמור,  מתכנן  כל  ידי  על  ביצוע"  לאחר  כניות 
 . ויקט ולאישור החשבון הסופי של הקבלןלמסירת הפר

טופס מסירה גבי  על  לעיל  הגורמים המפורטים  כל  יידרש להחתים את  שייקבע  הקבלן  כפי   ,          
 .  רמיםעל ידי אותם גו

אם יניח  זה,    26זה וביתר סעיפי המשנה של סעיף    26.1רוע מהוראות האמור בסעיף  מבלי לג

של   דעתו  את  הפרויקט  הפרויקטביצוע  הב   ,מנהל  דעתו  שיקול  בהתאם    , לעדילפי  ויהיה 
גמר לפרויקט    על הוצאת תעודתלמזמין  מנהל הפרויקט  , ימליץ  גויותהסתיי  שוםללא    להסכם
 (. "תעודת גמר")להלן: 

בנוסח   נפרד הימנו.    ( 71)'בח  נספתעודת הגמר תהא  זה ומהווה חלק בלתי  המצורף להסכם 
 הקבלן בלבד.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות להחתמת תעודת הגמר תהא על  

הפרויק .26.2 מט  מנהל  לדרוש  לבצע  רשאי  בכתב  התחייבות  הגמר,  תעודת  מסירת  לפני  הקבלן, 
מסגרת  הסכם, או לציין בולהשלים כל עבודה שלא בוצעה לשביעות רצונו הגמורה ובהתאם ל

 . , בצירוף לוח הזמנים המוסכם להשלמתןתעודת הגמר את אותן עבודות הטעונות השלמה

 .מנהל הפרויקטה של ות רצונו הגמורלאלתר את העבודות לשביע  הקבלן ישלים ויבצע

, אך לא יותר  בפרוטוקולהקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שיקבע  אם  ב
יום,  שלושים)  30  -מ או  המזמין  היה  י (  הסופי  החשבון  מסכום  ולנכות  התיקון  לבצע  רשאי 

ל הערבות  בסעיף  בדקמכספי  כהגדרתה  בפועל   להלן  28.6,  שבוצע  בין  התיקון,  מחיר                 את 
 ובין אם לא בוצע.  

התשל  רשאי המזמין  היה  י כן   את  או לעכב  הסופי  או   ום  הסופי  מהחשבון                      לנכות 
וצאה מהתיקונים  את אותם סכומים השווים לירידת ערך העבודה כת   בדקמכספי הערבות ל

 .מנהל הפרויקטים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדית של  מים. ערך הסכומו/או הפג

לעיל,   26.1בסעיף  בזמן הנקוב    פרוטוקולפי  עבודות ההקמה לבמקרה שהקבלן לא ימסור את   .26.3
לו   שתינתנה  ההארכות  בתוך  הפאו  מנהל  ידי  לתנאיבכתב  רויקטעל  בהתאם  הקבועים  ם  , 

בוצע מחומרים גרועים, או בטיב ירוד, או שאינו בהתאם  רת הסכם זה, או שהפרויקט  במסג

שהיא סיבה  מכל  דעת ןהמזמי  רשאי,  להסכם  שיקול  פי  על  הפרויקט    ו,  את  לקבל  הבלעדי, 
  , לעיל  15.9.2בסעיף  לסך הנקוב  סכום השווה  בדמי נזק  למזמין  ישלם הקבלן    ובמקרה כאמור,

 מראש.ומוסכמים עבור כל יום פיגור, בתור דמי נזיקין קבועים  

רשאי במקרה זה,  המזמין  הא  ילעיל,    18ומהאמור בסעיף    נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעילב
זה  עבודה במסגרת הסכם  , להשלים את הולקבל את העבודה בעצמ  ,דיהבלע  ו לפי שיקול דעת

את   ולחייב  הקבלן  ידעם  על  שהוצאו  ההוצאות  בכל  בעקיפין  ,וחשבונו  או               , במישרין 
ביצוע   ההקמהלהשלמת  קבלן  עבודות  עם  בהתקשרות  הכרוכות  ההוצאות  לרבות  ,  חלופי, 

 . צא באלהפרסום מכרז חדש וכיו

 יו זכות ערעור.סופי ואין לגב יהאהמזמין שיקבע על ידי ום ההוצאות סכ

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהסעדים המוענקים לצדדים על פי כל דין כל עוד אין הדבר  

 משתמע מהדבק הדברים.  מפורש או
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 מסירת תעודת הגמר לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה. .26.4

הגמ .26.5 תעודת  ועניין  י ר  יום חתימת  דבר  לכל  הפרוי יראה  גמר  בכפוף לתקופת הבדק  כיום  קט, 
בסעיף  אלהלן  28  כאמור  בה  נקבע  אם  זולת  מותנית  ,  הגמר  תעודת  הייתה  אם  או  חרת, 

יראה  י  . במקרים כאמורואלו לא הושלמו במועדןל  לעי  26.2ף  בהשלמת עבודות כאמור בסעי
הפרויקט   של  הגמר  אשר  יום  כמועד  הסופית(  כיום )המסירה  או  הגמר  בתעודת                   קבוע 

 . םמילוי התנאי

לכל חלק  ר  שאבמספר אתרים שונים כומאחר ועבודות ההקמה מבוצעות  על אף האמור לעיל   .26.6
שיהיה   שונה,  יכול  סיום  חלק  הקביבצע  מועד  של  חלקית  מסירה  ההקמה  מלן  עבודות 

 :"(.מסירה חלקית ": )להלן וזאת כמפורט להלןלמסירה  נות ומוכ ותגמורה

הראשי",   .26.6.1 המבנה  "מסירת  הינה  אשר  חלקית  זהמסירה  בהסכם  המונח  , כהגדרת 
מחובר  מועד  שבאותו  הפחות  ותובלבד  לכל  דיור(  ותמאשש  )  006  למערכת    יחידות 

"טופס   ה  "( 4)בהתאם לקבלת  פרטייםבמסגרת  ה  בניינים  לכל    4  -בפחות  המצויים 
נפרדיםארבעה) מגרשים  אליהם (  ביחס  ותקין  מלא  באופן  פועלת  המערכת  אשר   ,  

   .דשיים ימיםבמשך תקופה רציפה של לפחות חו

וזאת  .26.6.2 זה,  בהסכם  המונח  כהגדרת  שוטפת",  "מסירה  הינן  אשר  חלקיות  מסירות 
אשר  (, המתוכננים ום פרטיים והן מבני ציבורביחס לכל אחד מבין המבנים )הן בנייני

, ומודגש כי קטעי הצנרת המבוצעים על ידי הקבלן יימסרו  יוקמו במסגרת השכונה
ובמצור הכביש  מקטעי  ממסירת  המבניםכחלק  של  חלקיות"  "מסירות  לאותן  .  ף 

 . " למבנה4מודגש, כי "מסירה שוטפת" כאמור לעיל תהווה תנאי לקבלת "טופס 

מובהר,   הבנייניםכי  עוד  חיבור  המ  לצורך  אל  והפרטיים  המערכת  ערכת  פתיחת 
תהא    -אשר יהיו מצויים במסגרת השכונה  הנ"ל,  לתפעול ביחס לבניינים הפרטיים  

מהיקף יחידות הדיור באותו    (שמונים אחוזים)  80%ור אכלוס של  רק עם הגעה לשיע 
 עירייה.  בניין פרטי ובנוסף בהתאם לאישור, מראש ובכתב, של אגף שפ"ע ב

 ין.  יזה בשינויים המחייבים, לפי הענ  26 יףחולו הוראות סעבמסירה חלקית י

יצוין   ספק  הסר  דבר למען  לכל  העבודה,  סיום  מועד  חלקית,  מסירה  מתבצעת  כאשר  גם  כי 
נמסריוענ  בו  המועד  יהא  ההקמה  ין,  עבודות  חלןבכללות ו  כל  על        דהיינו,           -ן  קיה, 

 . ופיתהמסירה הס

בסעיף   כאמור  החלקית,  המסירה  ביצוע  למועד  עד  כי  מובהר,  ובמסגרתה    26.6עוד  לעיל  זה 
הקבלן   אחריות  תחול  לעיל,  בהרחבה  כמתואר  הראשי",  המבנה  "מסירת  פעולת  מבוצעת 

המערכ הפעלת  ביחס  לביצוע  ותקין  מלא  באופן  הת  הבניינים  המחוברים                לכל  פרטיים 
הפחות   לכל  של  חיבור  בוצע  בטרם  עוד  )וזאת  עת  לאותה  עד  המערכת                ( ותמאשש  )  006אל 

דיור   (  ארבעה)   4המצויים במסגרת לכל הפחות  "(  4)בהתאם לקבלת "טופס    ותפרטייחידות 
   מגרשים נפרדים(.

  -ך התקופה המתוארת בפסקה דלעיל  לה במערכת במהלמובהר, כי ככל שתתרחש תקכמו כן  
בסעיף   מהאמור  לגרוע  למבנה/ים    -להלן    29.12ומבלי  ביחס  תפעל  לא  והמערכת  היה 

השכונה   במסגרת  יוקמו  אשר  ציבור(  מבנה/י  והן  פרטי/ים  מבנה/ים  )הן  ו/או               מסוים/ים 
ההשלכה  ביחס   על  לעמדות  העולה  זמן  פרק  ולמשך  הציבורי,  וארבעה)  24במרחב  (  עשרים 

ו אחריותו  על  בעצמו,  הקבלן,  ידאג  התקלה,  ממועד  אשפה  שעות  פחי  לאספקת  חשבונו  על 
ירוקים מתאימים, אשר יוצבו בכמות מספקת בסמוך לאותו/ם מבנה/ים ו/או עמדות השלכה  
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אמצעות כלי רכב מתאימים לשם כך  ילוק מתאימים ברי וכן לפינויים לאתרי סבמרחב הציבו
 . והכל תוך קיום כל הוראות הדין בנושאים הנ"ל

מחדל של הקבלן לא ישלים הקבלן את הקמת והפעלת    עוד מודגש, כי היה ובשל מעשה ו/או
ביחס   או  כלל  המערכת  תפעל  לא  מכך  וכתוצאה  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  המערכת 

והן מבנה/י ציבור( אשר יוקמו במסגרת השכונה  נה/ים פרטי/ים  מבנה/ים מסוים/ים )הן מב ל
ריותו ועל חשבונו  ו/או ביחס לעמדות ההשלכה במרחב הציבורי, ידאג הקבלן, בעצמו, על אח

לאספקת פחי אשפה ירוקים מתאימים, אשר יוצבו בכמות מספקת בסמוך לאותו/ם מבנה/ים  
עמדות השלכה במרח )או אף בכל האו/או  וככל שהב הציבורי  תוקם או  תר, אם  מערכת לא 

שלא תפעל כלל( וכן לפינויים לאתרי סילוק מתאימים באמצעות כלי רכב מתאימים לשם כך  
 יום כל הוראות הדין בנושאים הנ"ל.  והכל תוך ק

ממחדל   ישירה  כתוצאה  תהא  דלעיל  בפסקה  כמתואר  המערכת  והפעלת  הקמת  ואי  היה 
ים המתאימים, כאמור, להצבתם  חי האשפה הירוקתהא האחריות לאספקת פ   -  המזמין בלבד

ון  וכן לפינויים לאתרי סילוק מתאימים באמצעות כלי רכב מתאימים לשם כך על ידי ועל חשב
 . ובאחריות המזמין

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי הרשות המקומית מחייבת את יזמי הבנייה ו/או  
הפועל  מכולה הקבלנים  להעמיד  בתחומה,  שהוקם  שרע-שנים)  12של    ים  בניין  כל  לצד  קוב   )

יהוד  זמן של  -בתחומי היישוב  ולמשך פרק    או שיעור אכלוס של   ( חודשיםארבעה)  4מונוסון 
,  לפי המאוחר"  4מהיקף יחידות הדיור באותו בניין פרטי לפי "טופס    (שמונים אחוזים)  80%

במכול הנצברת  הפסולת  את  לפנות  מורשוכן  סילוק  לאתר  כאמור  של ה  בכוונתה                    ה. 
 הרשות המקומית לעשות כן גם בהתייחס לבנייה בשכונה נשוא הסכם זה. 

  -עבודות ההקמה  ועל אף שלא נתקיימה מסירת  דות ההקמה  עבולאחר המועד שנועד לסיום   .26.7
קבלת העבודה  רשאי לתפוס חזקה באתר העבודה, דבר שלא ייחשב כאישור על  המזמין  הא  י

 לעיל.  זה  26 סעיףבכאמור עבודות ההקמה מסירת  ת הקבלן מביצועולא ישחרר א

מתפיאם  ב העבודה  כתוצאה  באתר  חזקה  ידי  סת  לקבלן  המזמין  על  תיגרמנה  לעיל,  כאמור 
 תחולנה ההוצאות האלה על הקבלן.   -הוצאות נוספות 

תפיס הקבלןעם  ידאג  הנ"ל  החזקה  בטיחות  ת  תפחת   לאמצעי  לא  ואחריותו       מתאימים 
 . עבודות ההקמה בכללותןלפני מסירת המזמין על ידי  חזקה ה מחמת כך שנתפסה 

 זה להלן יחול ביחס לביצוע עבודות התכנון ועבודות ההקמה( 27)סעיף  האתרניקיון  .27

,  ת האתר וניקיונו, כולל סביבותיו והגישות אליושבונו, על אחזקקבלן מתחייב לשמור, על חה .27.1
סמוכים וכבישים  מדרכות  ו/  .לרבות  עפר  עודפי  כל  יכלול  זה  פסולת ניקיון  כל  חומרים,    או 

אחרים  קבלנים  של  אם  ובין  שלו  אם  בין  חומרים  ועודפי  שיירי  פסולת  כל  מצטברת,             בנין 
א אחריםובין  שונים  גורמים  של  אם  יועברו  אשר  ומאושר  ,  מוסדר  לאתר  ורק  ידי  ך             על 

 לסילוק פסולת.  המשרד להגנת הסביבה 

יות, לפחות פעם בשבוע, ביום שנקבע על ידי מנהל הפרויקט  ניקיון האתר יבוצע ביסודבנוסף,  
הקבלן,   חשבון  ועל  ידי  על  הפרו וזאת  מראש,  מנהל  של  רצונו  רשאי  לשביעות  והוא  יקט 

 יקוי האתר. זמן לזמן, על נ להורות, מ

ההוראות   את  הקבלן  קיים  לעיללא  רשאי  המפורטות  בעצמ המזמין  ,  הניקיון  את                ו לבצע 
 . ( מעלויות הביצוע בפועלעשר אחוזים-שנים) 12%בתוספת  הקבלן על חשבון
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הפרויקט .27.2 ביצוע  הפבגמר  מנהל  לדרישת  בהתאם  ממנו,  שלב  כל  או  הקבלן  רויקט,,           , ינקה 
, וחומרים אחרים  חלקי ציודשיירי בניין,  את האתר מכל אשפה, פסולת, לכלוך,    על חשבונו,

זמניים ומבנים  ו  ,מתקנים  שלטים  למקום/לרבות  שהובאו  גדרות  את י  ,או  מהמקום                רחיק 
קן את אשר ניזוק  וימלא את כל הבורות, יכבוש את המהמורות ויתכל המחסנים והצריפים  

ב הפרויקט,  במהלך  של  יצוע  הגמורה  רצונו  לשביעות  הפרויקטהכל  יסלק  מנהל  הקבלן   .
 וד והכלים שנותרו. , את כל החומרים, הצימנהל הפרויקטמהאתר, על פי הוראות 

ויציאתו  ספק,  למניעת   )"מוביליזציה"(  מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בהתארגנות הקבלן 
העבו גמר  עם  )"דהמהשטח  לא-דה  בנפרד.  מוביליזציה"(  הכרוכות    ישולמו  ההוצאות  כל 

הקבלן   הפסקת  באתר  בהתארגנות  בגין  לקבלן  הנגרמות  הוצאות  לרבות  מהאתר,  וביציאה 
  .הקבלן במחיר סעיפים אחרים בכתב הכמויותעל ידי תיכללנה ורט בהסכם זה, כמפעבודה, ה

לשביעות  .27.3 ומסודר,  נקי  באופן  האתר  את  ימסור  של    הקבלן  הגמורה  ה רצונו  ,  פרויקט מנהל 
מיידי.כשהוא   לשימוש  רשאי   מוכן  לעיל,  כאמור  הקבלן  ידי  על  יבוצע  לא  והניקיון    במקרה 
ו/או באמצעות אחרים, וההוצאות בגין כך יחולו על    ו לבצע את ניקיון האתר, בעצמהמזמין  

ה של  הביצוע  ערבות  חילוט  באמצעות  ו/או  הקבלן  מחשבונות  ותקוזזנה            קבלן. הקבלן 
 .לעיל  26הווה תנאי מוקדם לקבלת תעודת גמר כאמור בסעיף מילוי האמור מ  יובהר, כי

ב .27.4 התיקונים   27סעיף  האמור  כל  לאחר  האתר  ניקוי  על  המחויבים  בשינויים  יחול                זה 
 .להלן 28 מפורט בסעיףבתקופת הבדק, כ

 תקופת הבדקאחריות הקבלן לטיב העבודה ו .28

לטיב .28.1 אחראי  התכנון,  לרבות,    -הפרויקט    הקבלן  וטיב  זה,                 חומריםה העבודה  ובכלל   ,
  -  ל פיתוח המגרש(לרבות כלל מרכיביו )כול  כלל רכיבי המערכת, כולל הצנרת והמבנה הראשי,

אישור המזמין בכתב בדבר כל מסירה  ( חודשים מיום  עשרים וארבעה)  24  פרק זמן של  במשך
בסעיף   כמפורט  הפחות  לעיל  26.6חלקית  לכל  מחוברות  מועד  שבאותו  ובלבד   ,20%               

אחו) אשר  זיםעשרים  הדיור  מיחידות  מ(  להיות  הצנרת אמורות  למקטע  במישרין    חוברות 
לאותו   מחוברות  להיות  אמורות  אשר  הדיור  יחידות  לכמות  )ביחס  החלקית  המסירה  נשוא 

העבודה"  מקט התחלת  "צו  של  במסגרתו  שפורטה  כפי  חלקית  מסירה  אותה  נשוא  צנרת  ע 
מלא ותקין    והמערכת פועלת באופן  " 4  ואשר לגביהן ניתן "טופס   שניתן ביחס לאותו מקטע(

ביחס למתקנים ו/או ציוד שבוצע על ידי הקבלן במסגרת המבנים    למעט, וזאת  ס אליהןביח
  מועד ביצועה של "מסירה שוטפת" מ  שנים (  עשר)  10משך  לגביהם תחול אחריות ל  -הפרטיים  

ו במסגרת  /אלא אם צוינהוהכל  ,  הסכם זה( ביחס למבנה המסויםמסגרת  )כהגדרת המונח ב

  , וזאת החל תקופה/ות ארוכות יותר ביחס לסוג/י עבודות(  (1)נספח ב'מיוחד )הטכני ה  המפרט
 . "(בדקתקופת ה" :)להלןלעיל  26.5כמפורט בסעיף הוצאת תעודת הגמר מיום 

תחל   כאמור  הבדק  תקופת  כי  ורק מודגש,  אישור  אך  שמיום  כל   ל ו  בדבר  בכתב    המזמין 
וזאת  ,  זה לעיל  28.1ובהתאמה מלאה לאמור בסעיף    לעיל  26.6פורט בסעיף  מסירה חלקית כמ

אף אם קודם לכן המזמין החל לעשות שימוש בחלק מבין העבודות ו/או אתרי העבודות נשוא  
 .הראשי ו/או חלק מהצנרתזה ו/או החל בהפעלת המבנה  הסכם 

בעבודה,  טעויות  או  , שגיאות  מגרעותהבדק פגמים, ליקויים, קלקולים,  פת  התגלו במשך תקו 
מביצוע   מחומרים    לקויכתוצאה  בהתאם    או  לקוייםאו  שלא  הפרויקט  מביצוע  כתוצאה 

)ל  זה  הסכם  הפרויקלהוראות  מנהל  של  הבלעדית  קביעתו  לתקן  -ט(  פי  חייב  הקבלן  ,  יהיה 
ובעצמ חשבונוו  של  ולשביעות    ,על  כל    הפרויקט מנהל  רצונו  קלקולים, את  ליקויים,  פגמים, 
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קבלן,  תימסר לועל ידי מנהל הפרויקט  ערך  י נ"ל, לפי רשימה שתטעויות ה ו, שגיאות  מגרעות
 . לביצוע התיקוןלוחות הזמנים את  מנהל הפרויקטובה יקבע 

יפנה   הפרויקט  מספה   לאמנהל  או  ליקוי  כל  בגין  ליקויים,  קבלן  שימ וזאת  ר  לנכון,  כפי  צא 
לתקנם,   במשך חייב  יהיה  והקבלן  הפניות  כמות  על  הגבלה  כל  וללא  הבדק  תקופת               כל 

 עו על ידי מנהל הפרויקט. בהתאם ללוחות הזמנים שייקב

תיקו .28.2 את  הקבלן  ביצע  קלקולים,  לא  ליקויים,  הפגמים,  שגיאות  מגרעותן  כפי    טעויות,ו , 
לעשות   כאמעשנדרש  הפרויקט,  מנהל  ידי  לעיל,  ל  בע מזמין  ההא  יור  לבצעם  או   ,וצמרשאי 

כולה ולנכות מן הערבות את  לבדק  ערבות  את הלהעריך את שווי הוצאות התיקונים ולגבות  
 סכום ההוצאות או שווים.  

קבלן לפי אישור  ידי ה, לאחר ניכוי הוצאות התיקונים או שווים, תוחזר ל לבדק  יתרת הערבות
 . ויקטמנהל הפר

באמור   כדי    28.2בסעיף  אין  חלק  זה,  לכל  או  העבודה  לטיב  מאחריותו  הקבלן  את  לשחרר 
 לעיל. 28.1ף ממנה כאמור בסעי

, דהיינו,  בודה בכללותה תחל רק ממועד מסירתה הסופית של העלבדק,  תקופת תוקף הערבות   .28.3
וצעו  , וזאת אף אם קודם למועד הנ"ל בלעיל  26.5כמפורט בסעיף  ת הגמר  הוצאת תעודיום  מ

מסירות חלקיות של העבודות לידי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או אף אם המזמין החל לעשות  
מ ו/או  העבודות  מבין  בחלק  השימוש  נשוא  העבודות  אתרי  זה  בין  הח סכם  בהפעלת  ו/או  ל 

הגמר   תעודת  הוצאת  למועד  קודם  מהצנרת  חלק  ו/או  הראשי  הוצאת  המבנה  למועד  קודם 
 . תעודת הגמר

של    והבדק, ועם השלמת ביצוע כל התחייבויות הקבלן במסגרתה לשביעות רצונבתום תקופת   .28.4
   על סיום ההסכם. הלקבלן תעודהמזמין מציא  י,  המזמין

בהוצאת   אין  כי  כאמובהר,  הסיום  התחייבות  תעודת  מאותן  הקבלן  את  לשחרר  כדי  מור 
 שמטבע הדברים חלות גם לאחר סיום ההסכם.   

 כל דין.   הוראות על פי , המזמיןשל   וכדי לפגוע בזכויותי זה,  28אין באמור בסעיף  .28.5

ההתיישנות רק    מרוץיחל  ,  1958  -  , תשי"חנות על פי חוק ההתיישנותלעניין תקופת ההתייש
 עם תום תקופת הבדק. 

ו/או צדדים שלישיים  המזמין  וכן להבטחת  לעיל,    28.1, כאמור בסעיף  לשם הבטחת אחריותו .28.6
שיגרמו   נזקים  לרבות  נזקים,  ידי  בגין  כהגדרתעל  רכב  המנועי כלי  הרכב  בפקודת               ם 

( ימים לאחר  עשר-חמישה)  15, בתוך  המזמין, ימסור הקבלן לידי  1970  -ח חדש(, תש"ל  )נוס
הסופי החשבון  הקב  ,הגשת  ידי  לאו, על  אם  ובין  בפועל  לתשלום  הקבלן  זכאי  אם  בין                     לן, 
בודות  ום החשבון הסופי ביחס לע( מסכחמישה אחוזים)  5%בשיעור של  כתב ערבות בנקאית  

והכל בתוספת מע"מ,  הקמת המב  וכן הצנרת,    ( 5)'בנספח  כבנוסח המצורף  וזאת  נה הראשי 
   ."(דקהערבות לבלהלן: " לעיל ו) ומהווה חלק בלתי נפרד הימנוזה  להסכם 

ביחס לעבודות הקמת  מובהר, כי ערבות הבדק תינתן בנפרד ביחס לחשבון הסופי אשר יינתן  
 בשכונה.  הצנרת נתן ביחס לעבודות הקמת ן הסופי אשר ייובנפרד ביחס לחשבוהראשי המבנה  

,  המזמין ת של  אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט לפי פנייה חד צדדי  א תההבדק  ערבות  
דריש  סכו  תללא  את  תחילה  לדרוש  צורך  וללא  הנמקה  ו/או  נזק  הקבלןמה  הוכחת    מאת 

   .זה לעיל( 28.6שנייה של סעיף יות הבדק שצוינו בפסקה ה)ולהסרת ספק, כל אחת משתי ערבו 
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הערבות   תוםלבדק  תוקף  עד  יום  לושיםש)  30  יהיה  הבדקמתום  (  במסגרת    תקופת  כמוגדר 
ב,  לעיל  28.1  סעיף מותנה  ההסכם  ושחרורה  סיום  תעודת  בסעיף  הוצאת   לעיל  28.2כאמור 

דק  )ולהסרת ספק, האמור בפסקה זו מתייחס באופן נפרד ביחס לכל אחת משתי ערבויות הב
סעיף   של  השנייה  בפסקה  אלו    28.6שצוינו  ערבויות  מבין  אחת  לכל  ביחס  כאשר  לעיל,  זה 

 תקופת הבדק בנפרד(.   תימנה

למזמין  ודה למדד כאשר מדד הבסיס יהא המדד בגין החודש בו ניתנה  תהא צמהבדק  ות  ערב
   .לבדק  ו תחולט הערבותוהמדד הקובע יהא המדד בגין החודש בלבדק הערבות  

ערבות   מסירת  של     הבדקעם  השנייה  בפסקה  שצוינו  הבדק  ערבויות  שתי  ספק,  ))ולהסרת 
 קבלן הערבות לביצוע. ידי הט לעיל, תוחזר ל, כמפורה לעיל(ז 28.6סעיף 

מאחריותו הקבלן  את  משחררת  לבדק  הערבות  תוקף  פקיעת  אין  ספק,  הסר  הכספית    למען 
מאוחרת   בתקופה  גם  בפרויקט  שנתגלו  עבירות  ו/או  ליקויים  בגין  אחרת  ו/או  פלילית  ו/או 

 מטעמו.   רשלנית של הקבלן ו/או מיוזאת בשל  עבודה לקויה ו/או 

 

 

 תפעול ותחזוקת המערכת -ו' פרק 

 תפעול ותחזוקת המערכת   .29

בלעדי והמוחלט ובהתאם  החובה(, לפי שיקול דעתו ה  לא )אך במפורש  הזכות  למזמין תעמוד   .29.1

ליתר הוראות הסכם זה, לרכוש מאת הקבלן ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה ביחס למערכת,  
ומ רכיביה  כלל  הפעלעל  זה,  ובכלל  הראשי  ערכותיה,  המבנה  בכדי    -ות  הנדרש  וכל  הצנרת 

יוקמו   ואשר  המתוכננים  ציבור(  מבני  והן  פרטיים  מבנים  )הן  מהמבנים  הפסולת  את  לשנע 
 רת השכונה אל המבנה הראשי והן מעמדות ההשלכה במרחב הציבורי. במסג

בסעיף   .29.2 כאמור  המזמין  של  לתקופהל  29.1זכותו  תהא  אשר ששים)  60של    עיל  חודשים   )
ז בהסכם  המונח  של  כהגדרתו  הראשי",  המבנה  "מסירת  במועד  הינה         ה,               תחילתה 

הפחות    ובלבד לכל  למערכת  מחוברות  מועד  במסגרת    (ותמאשש  )  006שבאותו  דיור  יחידות 
רכת פועלת  פרדים, אשר המע( מגרשים נארבעה)  4  -ת בהבניינים פרטיים המצויים לכל הפחו

ימים  חודשיים  לפחות  של  רציפה  תקופה  במשך  אליהם  ביחס  ותקין  מלא  )להלן:   באופן 
 "(. הראשונה תקופת התפעול והתחזוקה "

למזמין   תעמוד  הראשונה  והתחזוקה  התפעול  תקופת  תום  להארכתה                    האופציה  לאחר 
ל הנ"ל  התקופה  מנוספת    ותתקופ(  חמש)   5  -של  אחת  כל  בת    ןהאשר  ( עשר-שנים)  12הינה 

)להלן:   הראשונה  והתחזוקה  התפעול  תקופת  של  סיומה  במועד  תחילתה  אשר  חודשים, 
התפע" והתחזוקה  תקופת  עד  הנוספותול  של  מצטברת  לתקופה  הכל  ובסך   ,)"120                 
 מסירת המבנה הראשי". ( חודשים, אשר ראשיתם לאחר מועד "ה ועשריםמא)

המז יצו זכות  כי  באופן  ין  תמומש  לעיל  כאמור  והתחזוקה  התפעול  תקופת  להארכת  רק      מין 
( יום לפני תום תקופת תפעול  תשעים)   90של  לקבלן בכתב עד למועד  יודיע  המזמין  וככל ש אם  

 ותחזוקה, כי ברצונו לממש את האופציה הנ"ל. 

ו במוספות  הנקופת התפעול והתחזוקה  ת  -תקופת התפעול והתחזוקה הראשונה  סגרת  יכונו 
 ". תקופת התפעול והתחזוקהלעיל ולהלן " -ביחד ולחוד   -הסכם זה 
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בהתאם למפורט  תגרע מאחריותו  אמור, לא  אחריות הקבלן כמובהר בזה, כי    למען הסר ספק .29.3
 . ולעיל, והן יחולו זו לצד ז 28בסעיף 

א .29.4 ויתחזק  יפעיל  בהתאםהקבלן  המערכת  הטכני    ת  במפרט  המפורטות  להנחיות  ובכפוף 
( ב')המיוחד  כפי שתי(1נספח  מנהל הפרויקט,  ו/או  המזמין  להנחיות  לקבלן,  (, בהתאם  נתנה 

 מפעם לפעם, ובהתאם ללוחות הזמנים, הוראות כל דין או תקנים.

גבו .29.5 מקצועית  ברמה  המערכת  את  ויתחזק  יפעיל  דייקנהקבלן  על  הקפדה  ותוך  ועל        הה,     ות 
 רמת שירות גבוהה.  

משמע,   המערכת,  ותחזוקת  הפעלת  כי  על  מובהר,  שמירה  לשם  הנעשות  הפעולות  מכלול 
חומרים הנחוצים  מלוא ה אספקה של  , לרבות אך מבלי למעט,  מערכתהשל  התקין    התפקוד

המערכת  לתפקודה של  במקרה  ביצוע  ,  התקין  או   קלקולשל  תיקונים  למערכת,  נזק  ו/או 
חלקיהלא מבין  מונעת,  ביצוע    ,יזה  נועדה  שאתחזוקה  קלקול  ר  כאמור, למנוע  נזק  ו/או 

 נסת שיפורים.  הכבמובן במערכת,  ים/שדרוג חלקובהתאם לנדרש גם 

הקבלן יספק באחריותו ועל חשבונו את כל הציוד ו/או האמצעים ו/או הכלים ו/או החומרים   .29.6
המערכת, וזאת בהתאם    יפה והתקינה שלאדם הנחוצים להפעלתה הרצ ו/או הידע ו/או כוח ה

 למחירי הצעתו במכרז.  

למזמי הקבלן   .29.7 מונעת  ותן  יגיש  תחזוקה  לרבות  מפורטת,  תחזוקה    , יזומה  קהותחזוכנית 
 .  ((1נספח ב')בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הטכני המיוחד )

הטכני    ערכת על פי הוראות המפרטהקבלן יבצע על חשבונו את כל עבודות התחזוקה של המ .29.8
, הכלולות במסגרת  ( ועל פי הנחיות יצרני / ספקי הציוד ותתי המערכות(1נספח ב'))המיוחד  

הפניאומטית יהמערכת  זאת  ובכלל  יתקן  ,  ו/או  יחליף  ו/או  אחריותו                    -שפץ  על  בעצמו, 
 את המערכת ו/או חלקיה.   -על חשבונו ו

ן ובהתאמה מלאה  יות המזמי בהתאם להנח , דהכנית העבוובמסגרת תבודה עינהל יומן  הקבלן  .29.9
( המיוחד  הטכני  המפרט  ב')להוראות  ב((1נספח  התחזוקהמסגרת,  פעולות  כלל  יתועדו        , ו 

 . התפעול והתחזוקהבמהלך תקופת י הקבלן יבוצעו על ידר שא

המיוחד   .29.10 הטכני  המפרט  מהוראות  ו/או  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ב'))מבלי  (,     (1נספח 
ו/או תקלה  מתחייב לטפל, בהקבלן   ליקוי  כל אירוע אחר  אופן מיידי, בכל  ו/או  ו/או קלקול 

חלקה )ובכלל זה, בכל מקטע של הצנרת  , או במערכתכתוצאה ממנו לא ניתן לעשות שימוש ב
ו/או  בשכונה  יוקמו  אשר  ציבור(  מבני  והן  פרטיים  מבנים  )הן  המבנים  מבין  אחד  בכל    ו/או 

   ביעות רצונו המלאה של המזמין.בורי(, והכל לשבעמדות ההשלכה במרחב הצי

נציגי המזמין לתפעול מל  -בכל הזמן הדרוש    -בנוסף למפורט לעיל, הקבלן יכשיר   .29.11 א של  את 
למרכיביה   הנוגע  בכל  והן  לצנרת  בנוגע  הן  הראשי,  למבנה  ביחס  הן  הפניאומטית,  המערכת 

 האחרים של המערכת.  

שנת הפעילות הראשונה המלאה(  )דהיינו, בתום  תפעול והתחזוקה הראשונה  בתום תקופת ה 
המזמין יאשר בכתב כי הוא כשיר לתפעול המערכת במלואה כחלק מהליך מסירת המערכת  

 המזמין )דהיינו, כחלק מהמסירה הסופית של המערכת(.   לידי

הפני  .29.12 במערכת  תקלה  שתתרחש  ככל  ולהלן,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  אומטית,  מבלי 
של מבמסגרתה תהא השב מוחלטת  הנ"ל  תה  של המערכת  השבתה  ו/או  הפניאומטית  ערכת 

  ר יוקמו בשכונה ו/או למבנה/ים מסוים/ים )הן מבנה/ים פרטי/ים והן מבנה/י ציבור( אשביחס 

לב הציבורייחס  במרחב  ההשלכה  על  עמדות  העולה  זמן  פרק  ולמשך  וארבעה)  24,  (  עשרים 
י התקלה,  ממועד  אחשעות  על  בעצמו,  הקבלן,  חשבודאג  ועל  אשפה  ריותו  פחי  לאספקת  נו 
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ירוקים מתאימים, אשר יוצבו בכמות מספקת בסמוך לאותו/ם מבנה/ים ו/או עמדות השלכה  
בורי וכן לפינויים לאתרי סילוק מתאימים באמצעות כלי רכב מתאימים לשם כך  במרחב הצי

 .  "ע בעירייהכל בכפוף להנחיות אגף שפ, והוהכל תוך קיום כל הוראות הדין בנושאים הנ"ל

כל שהקבלן לא יפעל בהתאם למפורט לעיל תעמוד למזמין הזכות )אך במפורש לא החובה(  כ
ר בעצמו ותוך חיוב הקבלן במלוא הוצאותיו של המזמין  להעמיד את הציוד והאמצעים כאמו

של   בשיעור  תקורה  עלויות  אחוזים-שנים)  12%ובתוספת  ת(,  עשר  זה,  אפשרות  ובכלל  וך 
הסכומי תשלומים לקיזוז  מתוך  חילוט    ם  באמצעות  ו/או  המזמין  מאת  הקבלן  זכאי  להם 

ש  לפי  והכל  בידי המזמין,  ביטחונות אחרים הקיימים  ו/או  של  ערבויות  המוחלט  דעתו  יקול 
 המזמין ביחס לאמצעים שיינקטו בקשר לכך. 

  .תמורת שירותי התפעול והתחזוקה .29.13

התפעול   .29.13.1 שירותי  ביצוע  ליבגין  המזמין  ישלם  סכום  והתחזוקה  הקבלן    חודשי די 
  :"(תמורת שירותי התפעול והתחזוקה)להלן: "כמפורט להלן 

למערכת  800עד   .29.13.1.1 תחוברנה  אשר  ראשונות  דיור  הפניאומטית    יחידות 
"טופס   קבלת  של  -  "4לאחר  חדשים       )  ש"ח         סך  ,   (שקלים 

לן במכרז  ביחס להצעת הקב (  אחוזיםארבעים  )  %04של  אשר מהווה שיעור  
 .]יושלם בהתאם להצעת הקבלן במכרז[ .להלן( 29.13.1.2)סעיף 

המה .29.13.1.2 למערכת  חיבורים    2,000ועד    801  -חיבור  דיור  יחידות  לאחר  של 
"טופס   של  -  "4קבלת  חדשים       )  ש"ח         סך  ]יושלם    .(שקלים 

הק להצעת  במכרזבהתאם  באחוזים    בלן  להנחה  הקבלן  הצעת  ששיעור  )באופן 

 [ )"מחיר הבסיס"(  13ספר  לטופס מ  4בפרק    4במסגרת המכרז מתייחס לשורה מס'  

לאחר  של יחידות דיור למערכת  חיבורים    3,000ועד    2,0001  -מהחיבור ה .29.13.1.3
"טופס   של    -  "4קבלת  חד       )  ש"ח       סך  אשר  (שיםשקלים   ,

של   שיעור  אחוזים)   120%מהווה  ועשרים  הקבלן  מאה  להצעת  ביחס   )
 ]יושלם בהתאם להצעת הקבלן במכרז[ .לעיל( 29.13.1.2)סעיף  במכרז

ה .29.13.1.4 למערכת    3,0001  -מהחיבור  דיור  יחידות  של  קבלת  חיבורים  לאחר 
של    -  "4ס  "טופ חדשים       )  ש"ח       סך  מהווה  (שקלים  אשר   ,

של   הקבלאחוזיםוארבעים  מאה  )  0%41שיעור  להצעת  ביחס  במכרז (                                         ן 
 מכרז[ להצעת הקבלן ב  ]יושלם בהתאם   .לעיל( 29.13.1.2)סעיף 

המזמין נוסח הסכם התקשרות בין הקבלן לבין יר לאישורו של  הקבלן מתחייב להעב .29.13.2

הפרטיים בשכונה.  ועד הדיירים ו/או חברת הניהול )בהתאם למקרה( של הבניינים  
נוסח ההסכם הנ"ל יתאם את הוראות הסכם זה. באופן מיוחד מובהר ומודגש, כי  

ומים העולים  רים ו/או חברת הניהול סכהקבלן לא יגבה מאת הדיירים ו/או ועד הדיי
הסכומים הנקובים במסגרת המחירון המקסימאלי לתקלות בבניינים הפרטיים,    על

 . ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  (21)'בנספח  כהמצורף להסכם זה 

ותושת  .29.13.3 היה  ולהלן,  לעיל  האמור  מהוראות  לגרוע  הדין  ,מבלי  להוראות              , בהתאם 
המקרקעין עליהם   )הן ביחס לשטח  נה הראשי ארנונה עירוניתעל הקבלן ביחס למב

הראשי(   המבנה  של  הבנוי  לשטח  ביחס  והן  הקרקע(  )רכיב  הראשי  המבנה            -יוקם 
 מוסכם, כי תמורת שירותי התפעול והתחזוקה תוגדל באותו סכום.   אזי

במהלך  קלנדארי  חודש  כל  מדי  מובהר, כי תמורת שירותי התפעול והתחזוקה תבוצע   .29.13.4
התפע  שירותי  והתחזוקה,  ביצוע  בסיומאול  לידי הקבלן  המזמין   ו שר תשולם מאת 
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כנגד חשבונית  ,  , בתוספת מע"מ כחוקםיישנסת החודש  קלנדארי בגין  חודש  של כל  
 כאמור. חודש ( ימים מתום כל ארבעים וחמישה) 45בתוך עד והכל מס ערוכה כדין,  

והת .29.13.5 התפעול  שירותי  תמורת  תשלום  כי  במהלך  מוסכם,  ,           ןהראשו החודש  חזוקה 
לחלק    לכוהמב בהתאם  תבוצע  והתחזוקה,  התפעול  שירותי  הקבלן  ידי  על  יינתנו 

 . קופת ההרצה במהלכה לא יבוצע תשלום כאמור()בכפוף לת הנ"להחודש היחסי של 

תשלום תמורת שירותי התפעול והתחזוקה יהא לאחר ובכפוף לקבלת אישור בכתב   .29.13.6
הפרויק מנהל  במהלך  מאת  ביצע  הקבלן  כי  השירותים  את    ףהחולחודש  ה ט  מלוא 

סעיף   להוראות  בהתאם  ממנו  להוראות  ז  29הנדרשים  מלאה  ובהתאמה  לעיל  ה 
 (, והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין. (1נספח ב')המפרט הטכני המיוחד )

זוקה  פת התפעול והתחה לא תשונה במהלך כל תקותמורת שירותי התפעול והתחזוק .29.13.7
, (הנוספותתקופת התפעול והתחזוקה  )הן תקופת התפעול והתחזוקה הראשונה והן  

שיר  תמורת  הצמדת  לשינוי  זולת  ביחס  והתחזוקה  התפעול  המחירים  ותי  במדד 
 "( וזאת כמפורט להלן: דהמדזה להלן: " 29.13.7)בסעיף  לצרכן

תשולמנה כלל    לאת ביצוע שירותי התפעול והתחזוקה  ובהר, כי במסגרמ .29.13.7.1
כן,   וכמו  תמ  לאהתייקרויות,  של  הצמדה  הפרשי  כל  שירותי  יהיו  ורת 

במהלך   והתחזוקה  שלאחר  עשר-שנים)  12התפעול  הראשונים  החודשים   )
 תחילת ביצוע שירותי התפעול והתחזוקה נשוא הסכם זה.

החודשעשר-שנים)  12תום  לאחר   .29.13.7.2 של(  הראשונים  ביצוע  ים  תחילת  אחר 
זה הסכם  נשוא  והתחזוקה  התפעול  תמורת  שירותי  של  הצמדה  תבוצע   ,

ה בהתאם לשיעור עליית המדד ביום הראשון של  שירותי התפעול והתחזוק 
תקופת   חודשים  עשר-שנים)  12אותה  ביחס  (  יום(  באותו  המדד  )שיעור 

במועד   הידוע  התחילת  למדד  והתחזוקה  התפעול  ולאחר  ראשונהתקופת   ,
לעיל   כמתואר  וההצמדה  האמור  ו/או    לאהמועד  התייקרויות  תשולמנה 

במהלך   אחרים  ו/או  נוספים  הצמדה  תקופת  כל  הפרשי                    12אותה 
 . ( חודשיםעשר-שנים)

אם וככל שתקופת ההסכם תוארך גם לתקופות תפעול ותחזוקה נוספות,   .29.13.7.3
הצמדה   התפעול  של  תבוצע  שירותי  לשיעור    בהתאםוהתחזוקה  תמורת 

תקופת   אותה  של  הראשון  ביום  המדד  נוספת  עליית  ותחזוקה  תפעול 
תחילת תקופת התפעול  הידוע במועד  דד  )שיעור המדד באותו יום( ביחס למ

הראשונה לעיל  והתחזוקה  כמתואר  וההצמדה  האמור  המועד  ולאחר    לא , 
ה הפרשי  ו/או  התייקרויות  אחרים  תשולמנה  ו/או  נוספים  במהלך  צמדה 

 . פת תפעול ותחזוקה נוספתאותה תקו

חשבונו,   .29.13.8 ועל  בעצמו  הקבלן,  יישא  והתחזוקה, תקופת  כל  במשך  בנוסף,    התפעול 
האמורומב מכלליות  לגרוע  פעילות    מיםוהחשמל  התשלומי  ב,  לעיל  לי  עם  בקשר 

והמערכת הראשי  פי  ,  המבנה  מיםבהתאם  וצריכה  על  ולמדי  חשמל  ,               למוני 
הראשי נו  יותק ר  שא למערכת  במבנה  חשבון    ,ובקשר  למועד  וזאת    ,הקבלןעל  עד 

תקופת   והתחזוקהתחילת  כלוהתפעול  יהיו  אלו  ותשלומים  הצעת ,  במסגרת  לים 
ובהתאם   והתחזוקה  התפעול  שירותי  לתמורת  ביחס  במכרז  שהוגשה  כפי  הקבלן 

 . הוצאות בקשר לכך הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ו/או החזר 
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 . וקהת התפעול והתחזערבו .29.14

אחריותו .29.14.1 הבטחת  בסעיף  לשם  כאמור  לעיל,    29,  להבטחת  ו זה             ו/או המזמין  כן 
ובמפורש מודגש, כי האמור יחול    -כמפורט בהסכם זה    צדדים שלישיים בגין נזקים 

מהלך עבודות התכנון  ו ביצוע לקוי באשר נגרמו בשל תכנון ו/אגם בכל הנוגע לנזקים  
ו/או עבודות ההקמה )לפי המקרה( ו/או בשל טיב החומרים ו/או העבודה במסגרת  

לעיל  עבודות כהגדרתה  הבדק  תקופת  סיום  לאחר  נתגלו  אלו  אם  )ואף             -  ( ההקמה 
להבטחת   במסגרת  וכן  המערכת  של  המלא  מהמבניהתפעול  אחד  מבנים כל  בין  ם, 

ובי ציבור,  פרטיים  מבני  השכונהן  במסגרת  יוקמו  ואשר  להבטחת   המתוכננים    וכן 
ימסור הקבלן לידי    -ן  המזמין בקשר עם הפרות אחרות של הסכם זה על ידי הקבל

על ידי הקבלן,    ,( ימים לאחר הגשת החשבון הסופיעשר-חמישה )  15המזמין, בתוך  

ו   בסכום של נקאית  בין אם לאו, כתב ערבות בבין אם זכאי הקבלן לתשלום בפועל 
וחמישיםמאת)  ש"ח  0,00052 חדשיםאלף    יים  המצורף  וזאת    (,שקלים         בנוסח 

ומלהסכם    (20)'בנספח  כ הימנוזה  נפרד  בלתי  חלק  ו )  הווה                      להלן:  לעיל 
 .  "(לתפעולהערבות "

ת  חילוט לפי פנייה חד צדדי אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת ל   אתההתפעול  ערבות   .29.14.2
לא כל דרישה להוכחת נזק ו/או להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את  , ל המזמיןשל 

 . מאת הקבלןהתפעול סכום ערבות  

ה .29.14.3 תוםלתפעול  ערבות  תוקף  עד  יום  לושיםש )  30  יהיה  התפעול  תקופת  מתום  ( 
 (. הנוספותוהתחזוקה )כולל אם תוארך לתקופת התפעול והתחזוקה  

ר מדד הבסיס יהא המדד  כאש  ירים לצרכןהמחלמדד  תהא צמודה  פעול  התערבות   .29.14.4

והמדד הקובע יהא המדד בגין החודש לתפעול  הערבות  למזמין  בגין החודש בו ניתנה  
 . לתפעול ו תחולט הערבותב

למען הסר ספק, אין פקיעת תוקף הערבות לתפעול משחררת את הקבלן מאחריותו   .29.14.5
בגין אחרת  ו/או  פלילית  ו/או  שנ  הכספית  עבירות  ו/או  גליקויים  בפרויקט  ם  תגלו 

 בתקופה מאוחרת וזאת בשל  עבודה לקויה ו/או רשלנית של הקבלן ו/או מי מטעמו. 

 .  ל ידי המזמיןהעברת המערכת לתפעול ע .29.15

תקופת   .29.15.1 והתחזוקהבתום  ביטול  התפעול  של  במקרה  לרבות  זה  ,  סיומו  הסכם  ו/או 
סיבה  ,המוקדם הקבלן  ,  שהיא  מכל  ותחזוקת  תפעאת  יעביר  לידי  ול  המערכת 

למ ן  המזמי שו/או  לקבלןי  המזמין  הפניאומטית  ,  יורה  שלמה כשהמערכת   תקינה, 

 . ((1נספח ב')הטכני המיוחד )  במפרטוהכל כמפורט  מלא  באופן לפעולה וכשירה

,  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תהיה לקבלן כלפי המזמיןמובהר בזאת כי כל   .29.15.2
סיל  לעיכוב  עילה  תהווה  ידו  לא  הקבלן  וק  החזקה  בהתאם  ושל  וחלטת  המ מסירת 

הפניאומטית וחלקיה,במערכת  רכיביה  כלל  על  ה ל   ,  הודעת  ן  מזמיידי  קבלת  לאחר 
 . )לפי המקרה( כאמור הביטולסיום ההסכם או  

האמור   .29.15.3 מן  לגרוע  זה  מבלי  המזמיי,  ולהלן  לעילבהסכם  עם ן  היה  להתקשר  רשאי 
שנה כאמור,  , אם וככל שפעלו קבלני מהקבלןפעלו מטעמו של  ר  שא  ,קבלני המשנה

תקופת  ותחזוקת  הפעלת  המשך  רך  לצו סיום  לאחר  והתחזוקה  המערכת  התפעול 
לידי  המערכת  מסירת  טענה  בלן  והק,  מזמיןה  ו/או  כל  יעלה  דרישה  לא  ו/או  ו/או 

 .  הנ"ל בקשר עם כך, ולא ימנע את ההתקשרות מקבלני המשנה או /תביעה בגין ו
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 שונות -פרק ז' 

  ת ההסכםהפר .30

פי דין, יה  לעיל  26בסעיף  מור  מבלי לגרוע מהא .30.1 יה  ומבלי לגרוע מזכויותיהם של הצדדים על 
הסכם   המפר  ההוצאות  זה  הצד  הנזקים,  כל  על  משנהו  את  לפצות  חייב  מתנאיו,  תנאי  או 
זה  הסכם    ו עקב ההפרה, לצד המקיים כתוצאה א  , במישרין או בעקיפין  ,וההפסדים שייגרמו

המ הסכם  או  המקיים  הצד  של  לזכותו  נוסף  וזאת  לקיימו  לבטל  זה  וכן  לקיימו  המוכן  או 
 עו בעין. או לתבוע את ביצו זה הסכם 

בהסכם .30.2 אחרת  הוראה  לכל  ובנוסף  לגרוע  הסכם  זה  מבלי  שהפר  כמי  הקבלן  ייחשב  זה           , 
 הבאים:  הפרה יסודית, בקרות אחד מן האירועים

  20והעיקול לא יוסר תוך  המזמין  מאת  ם לקבלן  ל כספים המגיעיאם יוטל עיקול ע  .30.2.1
 ; ( יום מיום הטלתועשרים)

שותפות   .30.2.2 או  אדם  הוא  הקבלן  השותפות יו   -אם  מיחידי  אחד  נגד  או  נגדו                   ינתן 
 ; צו לקבלת נכסים ו/או צו פשיטת רגל

הקבלן   .30.2.3 בפעו  -תאגיד  הוא  אם  נגדו  נכסויחלו  כינוס  או  לפירוק  למינוי לות  ו/או    ים 
 ; מנהל לנכסיו

ע .30.2.4 מנהל  נאמן,  בידי  העבודה  להתבצע  עשויה  שבו  מקרה  אדם  יבכל  כל  או  זבון 
 הקבלן.הממונה על נכסי  

בכל מקרה בו הקבלן פינה פסולת לאתר לא מוסדר ופעל בניגוד להוראות הסכם זה   .30.2.5
 ו/או נספחיו. 

 .  -1970תשל"א ,חוזה( החוזים )תרופות בשל הפרתזה יחולו הוראות חוק הסכם על הפרת  .30.3

 על נספחיו. ההסכם ת או תרופה על פי זה כדי לגרוע מכל זכו 30.2.5אין בהוראת סעיף 

זה, מכל הסכם  בהתאם להוראות    ,הקבלןמאת    ורשאי לנכות כל סכום שיגיע ל הא  המזמין י  .30.4
לק שיגיע  שהוא  סכום  זמן  בכל  שדרש לוזאת  בלן  של  מהקב  האחר  מוקדמת  בדרישה    7לן 

 .  האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה האמור  ימים לשלם את הסכום ( שבעה)

כן   כולל  המזמין    האיכמו  אחרת  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו  ידי  רשאי  הערבויות  על  הפעלת 
  אין בהםכאמור לעיל,  יים  או ניכו ו/. תשלום פיצויים  , כמפורט בהרחבה בהסכם זההבנקאיות

או  נשוא הסכם זה ו/שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודות  כשלעצמם משום  
 זה.הסכם מכל התחייבות אחרת לפי  

 .צויים מוסכמיםפי .30.5

ו/או  למזמין בהתאם להוראות הסכם זה  מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים   .30.5.1
פי   ישלם  הוראות  על  דין,  ה כל  לידי  צורך  ם,  מימוסכ  יםפיצוימזמין  הקבלן  ללא 
זה ו/או בגין תקלות  הסכם  על פי  של הקבלן  ת נזק, בגין הפרת התחייבויותיו  בהוכח

עיכובים   ו/או  ליקויים  ו/או  ו/או  ההקמה  בתכנון  וו/או  בעבודות  תחזוקת  בתפעול 
למפורט  וזאת  המערכת,   זה  ( 10ב')בנספח  בהתאם  חלק   להסכם  ומהווה  המצורף 

 .  מנובלתי נפרד הי 

 מדד.  שיעור עליית ה יהיו צמודים ל  (10ב')בנספח ים כל הסכומים המפורט .30.5.2
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,  ול דעתו המוסכם בכל אמצעי לפי שיקהא רשאי לגבות את סכום הפיצוי  ן יהמזמי .30.5.3
,  הקבלןלרבות ובמפורש על דרך של קיזוז סכומי הפיצוי מכל תשלום העומד לזכות  

 לק מהן. ו/או חהקבלן  וכן על ידי חילוט הערבויות שמסר 

גבי .30.5.4 על  מאשר    בחתימתו  זה  של  הקבלן  הסכם  הוראותיו  את  בחן              , (10ב')נספח  כי 
וסבירים עליו  מקובלים  בו  המפורטים  הסכומים  יעלה    כי  לא  וכי  העניין,              בנסיבות 
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך. 

 הגבלת סעדים  .31

סיבה שהיא, לרבות עקב  הפרויקט, מכל    להפסיק או להאט את ביצועבכל מקרה אין הקבלן זכאי  
עם   דעות  ההק  המזמיןחילוקי  עבודות  את  לבצע  יכול  אינו  הוא  כי  הקבלן  טענות  בשל  ו/או  מה 

 , והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי. הנמקות הנדסיות

 עבודות משלימות .32

בעצמהמזמין   .32.1 לבצע,  עבודות    או  ו רשאי  אחרים,  משליבאמצעות  או  לפרויקט  קשורות  מות 
 ואשר אינן כלולות במפורש בהסכם או על פיו. 

עם   מלא  פעולה  בשיתוף  יפעל  עהמזמין  הקבלן  עבור או  הפועלים  אחרים  להם  ום  יאפשר   ,
שימוש בציוד ובמתקנים של הקבלן, ויסייע להם בכל שיידרש באופן סביר, מבלי שיהא זכאי  

 הוא. לכל פיצוי ש

הפרויקט   .32.2 היקבע  מנהל  עבודת  סדר  הפעולה  את  ושיתוף  התאום  צורת  את  ואת  קבלנים 

 זמנית באתר.  יהיה צורך בעבודה בואם ביניהם, ב

יהי לא  בו  הקבלן  העבודה  ביצוע  עקב  או  הפעולה,  ושיתוף  התאום  עקב  תוספת  לכל  זכאי  ה 
 זמנית, או עקב השינוי בסדרי עבודתו. 

 מידע וסודיות .33

ונכונותו   ואינהמזמין   .33.1 לשלמותו  שנמס  אחראי  המידע  ידשל  על  מטעמ   ו ר  בקשר    ואו  לקבלן 
לא   זה,  במסגרת הסכם  לרבות  שילפרויקט,  או הפסד  לנזק  בכל אחריות  לקבלן  ייישא  גרמו 

כתוצאה מהשימוש במידע כאמור, וכל הסתמכות של הקבלן על מידע    , או לצדדים שלישייםו/
 זה נעשית על סיכונו בלבד.  

כי א  מודגש,  ולאמת  לבדוק  הקבלן  ו/או                הנתונים,    כלת  על  המזמין  ידי  על  נמסרו  אשר 
לרבות באמצעות   ו במכרזמי מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם הסכם זה, בטרם הגשת הצעת

 . יועצים מקצועיים מתאימים מטעמו של הקבלן

שימוש בידיעות    הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות  .33.2
ה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, בקשר עם ביצוע הפרויקט  בכתב או בעל פ  ובפרטים,

 או במהלכו.  

 בלני המשנה ועובדיהם, יפעלו בהתאם לאמור לעיל. הקבלן מתחייב שעובדיו, ק

הראשונה של    ו או עם דרישת  ,עם השלמת ביצוע הפרויקט או עם הפסקתו מכל סיבה שהיא .33.3
הקבלן  יןהמזמ יעביר  המסמכים  למזמין  ,  כל  לרבות  את  בשליטתו,  או  בחזקתו  הנמצאים 

 . יוצא באלהובים וככניות הפרויקט, יומני עבודה, פרוטוקולי ישיבות, דפי מדידה, חישות
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 המחאת זכויות וחיובים  .34

          כולו או מקצתו, זה,  או להסב הסכם  ו/ להמחות  ו/או  להעביר  ו/או  אין הקבלן רשאי למסור   .34.1
פי  על  שלו  זכות  כל  טובת  או  כל  או  לאחריםו,  פיו  על  שלו  בהתאם  הנאה  שלו  חובה  או   ,

, אלא אם כן רין ובין בעקיפין, בין במיש, בין בתמורה ובין שלא בתמורהלהוראות הסכם זה
 .מאת המזמין ובכתב,מראש  ,קיבל על כך הסכמה מפורשת 

י העברה  אההמזמין  לכל  לסרב  סי  ,רשאי  את  לנמק  ב  ורובמבלי  העברה  להתיר  תנאים  ו/או 
ל במלואם  ושיראו  ונספחיו  זה  הסכם  תנאי  את  עצמו  על  יקבל  ההעברה  שמקבל    ובתנאי 

 . מקבל העבודהעל ידי ע ההסכם ובתנאי שהקבלן ערב ואחראי לביצו 

מקצתן,              .34.2 או  כולן  זה,  הסכם  נשוא  העבודות  ביצוע  כי  הצדדים  בין  עוד  ומוסכם  מוצהר 

ניתנת   לקבלני מש אינה  לרבות  של הקלהעברה,  של המזמין,  נה מטעמו  בלן, אלא בהסכמתו 
 מראש ובכתב, ובתנאים שנקבעו לכך לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   

המזמין  נ .34.3 על  מטילה  האמורה  ההסכמה  אין  לעיל,  לאמור  בהתאם  הסכמתו  את  המזמין  תן 
והתחייב מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  היא  ואין  כלשהי,  ו/חבות  זה  הסכם  פי  על  או  ויותיו 

ות כל דין, והקבלן יישא באחריות המלאה לביצוע התקין של העבודות וזאת  בהתאם להורא 
 מזמין לבין הקבלן. לאורך כל תקופת ההתקשרות בין ה 

להסב    המזמין .34.4 להעביר  רשאי  ו/או  להמחות  זכויותיו/או  התחייבויותי  ואת                  , ו ו/או 
 בלעדי.   ה  וי שיקול דעתאו מקצתן, בכל עת ועל פ הסכם זה, כולןבהתאם ל

האמור,   מכלליות  לגרוע  ישראל, המזמין  מבלי  לממשלת  כאמור  המחאה  לבצע              רשאי 
 . אחרתעירונית לחברה סטטוטורי, לחברה ממשלתית, או  לתאגיד

 קבלני משנה  .35

בלני משנה, אלא  הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לידי ק .35.1
 .   המזמיןל שובכתב המוקדם    ובאישור

בקשה להעסקת קבלן משנה תוגש על ידי הקבלן בכתב לידי המזמין ו/או מי שיורה המזמין,  
ם ככל האפשר ובכל מקרה זמן סביר בטרם תחילת העסקתו המיועדת של קבלן המשנה,  מוקד

דע שיקול  לפי  החלטתו,  את  וימסור  הבקשה  את  יבחן  שיידרש  והמזמין  ובלא  המוחלט,  תו 
 לן את נימוקיו ו/או שיקוליו.  להציג בפני הקב

דעת .35.2 משיקול  לגרוע  של    ו מבלי  זההמזמין  הבלעדי  קבלני  ,בעניין  כי  כאמור    מובהר,  משנה 

המתאימים ובהיקף  בסיווג  עיסוקם,  בתחום  רשומים  קבלנים  להיות  לכך  ,  חייבים  ובנוסף 
   .סוקםבתחום עי וידע בעלי מוניטיןומיומנים   ,מקצועיים, מנוסים חייבים להיות קבלנים

הראשי   .35.3 המבנה  הקמת  עבודות  לביצוע  מבצע    -ביחס  המשנה  וקבלן  היה  מודגש,  כן  כמו 
העבודות החשמל    במסגרת  חברת  )כגון,  המזמין  אינם  אשר  תשתית  גורמי  "עבור"  עבודות 

קבלן   חייב  באלה(,  וכיוצא  הכבלים  חברות  "הבזק",  חברת  בע"מ,  להיות  לישראל  המשנה 
 ראש ובכתב, גם על ידי אותם גורמי תשתית.  מ  -ריות הקבלן באח -מאושר 

משנה   .35.4 קבלן  העסקת  מ  -אושרה  בקבלן  להחליפו  רשאי  הקבלן  לאחר  יהיה  רק  אחר  שנה 
 ובכפוף לקבלת אישור המזמין כמתואר לעיל.  

ל  .35.5 הזכיין  הציע  במכרז  הצעתו  שבמסגרת  ככל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  את  מבלי  בצע 

ו גורם טכנולוגי ו/או תפעולי מסוים, לרבות יועצים ו/או  גורם הנדסי ו/א הפרויקט באמצעות  
מוגדרי שאלו  כפי  מטעמו,  מי  ו/או  הקבלן  נספחיו,          עובדי  כולל  המכרז,  מסמכי  במסגרת  ם 
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ו/או הגורם הטכנולוגי   זהות הגורם ההנדסי  ו/או לשנות את  יהיה הקבלן רשאי להחליף  לא 
לרבותו/ התפעולי,  הגורם  ע  או  ו/או  לעניין,              יועצים  בהתאם  מטעמו,  מי  ו/או  הקבלן  ובדי 

ראש, ובכפוף לכך שהגורם ההנדסי ו/או  אלא לאחר שקיבל את אישורו של המזמין, בכתב ומ
למקרה(      )בהתאם  החלופי  העובד  ו/או  היועץ  ו/או  התפעולי  הגורם  ו/או  הטכנולוגי  הגורם 

במל  כועומד  המכרז,  מסמכי  תנאי  וכןוא  נספחיו,  המזמין    לל  שיורה  כפי  נוספים  בתנאים 
 ם ו/או הסברים. בנסיבות העניין ולפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי שיידרש להציג נימוקי

זה, מתחייב הקבלן   .35.6 על הסכם  יבחתימתו  בהסכמים  י כי  לבין קבלני המשנה,  בי הקבלן  קבע 
היחולו   קבלני  על  זה  הסכם  ההוראות  לביצוע  הנוגע  בכל  חלקו משנה  או  ידם,    פרויקט  על 

 לעיל להסכם.  10.1.12 ףובפרט הוראות סעיבשינויים המחויבים, 

המשנה   קבלני  לבין  שבינו  ההתקשרויות  ו/או  ההסכמים  במסגרת  כי  הקבלן  מתחייב  כן 

לא תסו תימנע,  לא  תישלל,  לא  תותנה  מטעמו,  ולא  בעקיפין  במישרין    -יג  של   -ו/או  זכותם 
כולו או חלקו    -קבלני המשנה כאמור להתקשר במישרין עם המזמין בהסכם לביצוע הפרויקט  

סיומה  בכל    - לרבות  זה,  בהסכם  הקבלן  לבין  המזמין  בין  ההתקשרות  סיום  של  מקרה 
 די הקבלן.   המוקדם של ההתקשרות הנ"ל ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה על י

ספ  למען  .35.7 בכהסר  כי  מובהר,  יק  בו  מקרה  ידי  המזמין  אשר  ל  על  משנה  קבלני  של  העסקתם 
זה הסכם  נושא  הפרויקט  במסגרת  במקרה  ,  הקבלן  יוכן  יעסיק  הקבלן  כי  המזמין  דרוש  בו 

לא יהיה בכך כדי לגרוע ממלוא אחריותו של    -כולן או חלקן    -קבלני משנה לביצוע העבודות  
ובהתאם לכך ו/או כלפי כולי עלמא,  ין  המזמ דין, כלפי  הסכם זה ו/או על פי כל    על פיהקבלן  
כל הפעולות,  המשנה, ו  פרויקט על ידי קבלניביצוע העבור  המזמין  יהיה אחראי כלפי  הקבלן  

קבל ידי  על  שנעשו  והנזקים  המגרעות  מעבודתהשגיאות,  כתוצאה  שנגרמו  או  המשנה  ,  םן 

 . עצמו או נגרמו על ידולן הקבאילו נעשו על ידי ייחשבו כ

ומו .35.8 מובהר  בגין הקבלןכי  סכם,  כן  המשנה  קבלני  כלפי  אחראי  יהא  בלבד,  והוא   ,              
חוב בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי קבלני המשנה,  ילא  המזמין  כי  תמורת עבודתם,  

 .  וכי אין לראות בהסכם זה הסכם לטובת צד שלישי

בזאת   .35.9 מובהר  הסר ספק  יכי  למען  עלהמזמין  רשאי,  דעת   היה  שיקול  והמוחלט    ופי  הבלעדי 
  היה רשאי להורות על החלפתו שליוכן הקבלן  שלא לאשר מי מקבלני המשנה המוצעים על ידי 

יוכח להנחת דעת בו  הנ"ל בכל מקרה  כי אותו קבלן משנה  ו של המזמין  מי מקבלני המשנה 
 אינו מבצע את העבודות כנדרש. 

 . המזמיןבלת הוראת ין זה מיד עם קבעניהמזמין אחר הוראות  מתחייב למלא הקבלן 

במסגרת  למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהדרישות הספציפיות המפורטות   .35.10
הטכני   המפרט  ובפרט  זה  הסכם  מסמכי  צוות יתר  אנשי  ו/או  מומחים  להעסקת  הנוגע            בכל 

 זה.  בהסכם נוסף לאמור הינו בבמסמכים הנ"ל , והאמור הקבלןעל ידי 

בז  קבלןה .35.11 בביצוע  מתחייב  ידו  על  יועסקו  אשר  המשנה,  קבלני  כל  כי  לכך  לגרום    עבודות ה 
אף הם את    ויקיימו  יערכו, יבצעו,  ואו בקשר עמו/  הז הסכם  כלשהן במסגרת הפרויקט נשוא  

, לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו  בהתאם להוראות הסכם זהכל הביטוחים הנדרשים  
 . בהסכם זהעל תחלוף הנדרשים כמפורט   םיתוריו והוחבות יכללו את כל התנאים, ההר

 מעמד הקבלן  .36

כקבלן עצמאי  הפרויקט  ויפעל לביצוע    פועלהינו  כי  והקבלן מצהיר בזה  מוסכם ומובהר בזאת   .36.1

יהיו בינו ולא מי מטעמו לבין   ולא  האמור  וזאת על אף    מעביד  -כל יחסי עובד  המזמין  ואין 
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ה ב כוחווראות  מסגרת  בדבר  זה  הפרוישל    הסכם  ביצוע    קטמנהל  בדבר  הוראות  לו  ליתן 
 העבודה. 

כלשהוהקבלן   .36.2 ובמועד  בפורום  טענות  יעלה  ולא  יטען  לא  כי  לפגוע    מתחייב  כדי  בהן  שיהא 
 .ןיה מעביד בינו לבינ  -ובהעדר יחסי עובד המזמין  במעמדו כקבלן עצמאי כלפי  

טהקבלן   .36.3 העלאת  כי  בזאת  ומסכים  על  מצהיר  או  ידו  על  כלשהי  וענה  כוחו  באי               או /ידי 
לבין   מטעמו  מי  ו/או  בינו  נתקיימו  כי  מטעמו  עובד  המזמין  מי  ת  -יחסי                   חשב, ימעביד, 

של   יסודית  כהפרה  ו/או  כהטעיה  ו/או  מצדו  לב  תום  כחוסר  היתר,  המכרז בין  הוראות 
 .הסכם זההוראות ו

עקב תביעה    ויגרמו לי אה של נזק ו/או הוצבגין כהמזמין  ולפצות את  מתחייב לשפות  הקבלן   .36.4

מעביד   -ובד  שררו יחסי עהקבלן  לבין  המזמין  ת על טענה כביכול כי בין  וו/או דרישה המתבסס
 . המזמיןד עם דרישה ראשונה של יוזאת מי 

זכויות  לרבות שלוחיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או  הקבלן,  מי מטעמו של  למען הסר ספק,   .36.5
דין כל  פי  על  ממעביד,  לקו/או    ונוהג  שהן  לעובד  המגיעים  כלשהם,  סוציאליים  תנאים  בלת 

 . מאת המזמיןלרבות פנסיה ופיצויי פיטורין 

סוכנות ו/או שליחות  הרשאה ו/או  לא יתקיימו יחסי  המזמין  בין  להקבלן  בזאת כי בין  מובהר   .36.6
ש בהם ת כל מעשה ו/או מחדל  שילא יהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשוהקבלן  וכי  

מסמכי המכרז  מסגרת  )למעט האמור במפורש בכלפי צדדים שלישיים  המזמין  ב את  כדי לחיי
 מראש ובכתב.המזמין של  ואישור  ללאו/או ההסכם על נספחיהם(  

כי   .36.7 מוסכם,  הנעשה  מובהר  בפיקוח  הפרויקט אין  מנהל  ידי  הקבלן  כדי    על  את  לשחרר 

כלפי   הבלעדית  שלישיו/המזמין  מאחריותו  צד  כל  ביצו  או  טיב  לפי  לגבי  העבודה  הסכם  הע 
 ולגבי טיב החומרים בהם הוא משתמש.

 ניגוד עניינים  .37

יודע    הקבלן  .37.1 הוא  אין  כי  לביצוע מצהיר,  להפריע  כדי  בה  שיש  שהיא,  חוקית  מניעה  כל                על 
ל עניין אחר שיש בו  או עקיף בכו/על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור בקשר ישיר  העבודות  

ענייניםחשש   זה.    לניגוד  מתחייב להימנע מלקחת  הקבלן  ביחס להתחייבויותיו מכוח הסכם 
 . יש או עלול להיות מצב של ניגוד ענייניםבהם יין חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה או ענ 

  עם   העובד  מטעמו  מיאו  /ו לו ו/או לעובדיו    איןמצהיר ומתחייב כי בחן ובדק ומצא שהקבלן   .37.2

העל   כלהמזמין   בניגועניין  לעמוד  ביצוע  ול  עם  עניינים  לניגוד  בחשש  או  עניינים  העבודות  ד 
זה הסכם  מנ נשוא  לידיעת  להביא  מתחייב  הוא  וכן,               -  מידי  באופן  -  בכתבהפרויקט  הל  , 

        כאמור,  עניינים  לניגוד  בחשש  או  עניינים  בניגוד  להעמידו  עלולות  אשר,  בנסיבות  שינוי  כל
 . מטעמו מי או/ו

מטבלן  הק .37.3 מי  נוהל ו/או  הוראות  אחר  למלא  מחויב  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך              עמו 
הפנים   "נוהל  2/2011משרד  "  מקומיות  ברשויות   עניינים  לניגוד   חשש   ולמניעת  קה לבדי: 

" להעסקת    מילוי"(.  הנוהל)להלן:  מהותי  תנאי  הוא  הפרה    והפרתוהקבלן  הנוהל  תהווה 
             כי בעת החתימה על הסכם זה אין הוא ו/או מצהיר ומתחייב  הקבלן  .  זה  ותית של הסכםמה
נמצא   מי התח  יםמטעמו  בין  עניינים  ניגוד  של  עלבמצב  הסכם    ייבויותיו                 לבין זה  פי 

 .זה להסכם (19ב') כנספחניגוד עניינים בהתאם לנוהל מצורף  בדברעיסוקיו האחרים. שאלון 
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 שונות .38

 וטדין חל ומקום שיפ .38.1

 כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו.    הסכם זה יהא

  או /ו  הקשור  בכל  שיתעוררו  דעות  חילוקי  או/ו  כסוךס,  עניין  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות
זה  הנובע              נתונה  תהא,  הפרתו  או/ו  ביצועו,  פרשנותו,  לתוקפו  בקשר  לרבות ,  מהסכם 
פ   המשפט  לבתי ו/או  בעיר  תקווה  לודתח  לסמכותם,  בעיר  בהתאם                 , העניינית  וזאת 
 בלבד.  ולהם

 תנאי מתלה  .38.2

ב מותנה  הפרויקט  תקציביביצוע  אישור  האישורים  בועירייה  הבתקציב    קיום  שאר  קיום 

, ויהיה  הפרויקטקיומם של מקורות כספיים הלכה למעשה, לביצוע  כן  הדרושים על פי חוק ו
 בתקציב כאמור.   ההוצאה המאושרתמוגבל עד לגובה 

 הסכם ממצה  .38.3

לופי דברים  י חכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת מחיר או  וכל הצעה, מסמך, מכתב, ת
בעל בין  שהוא,  סוג  נציגיהם  -מכל  ו/או  סוכניהם  ו/או  הצדדים  בין  שהוחלפו  בכתב,  ובין  פה 

תוקף מחייב    לא יהיה להם כלסכם זה, מבוטלים בזאת, וו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת ה 
 כלפי הצדדים.

 ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם  .38.4

הסכם  המזמין  הסכמת   מהוראות  הקבלן  אי ה  זלסטיית  או  מסוימים,  במקרים  או    במקרה 

על  המזמין  לא ייחשבו לויתור או על פי כל דין, ו/על פי הסכם זה המזמין של  ו שימוש בזכויותי
 . י מקרים נוספיםתקדים לגב ויצרילא  ו  ותיזכויו

 3210היעדר תחולה לחוזה מדף  .38.5

אחר של חוזה זה(,  או כל נוסח  ,  1996  -נוסח תשנ"ו  )  3210חוזה מדף  מובהר ומודגש בזה, כי  
הינו  שא סטנדרטיר  מודל  קבלנים  ,חוזה  עם  בהתקשרויות  המדינה  רשויות  את  ,  המשמש 

זה  לאבמפורש   במסגרת מכרז/הסכם  ולעב   יחול  לפרויקט  נשוא הסכםו/או בקשר  , זה  ודות 
, וזאת  ובמפורש לא ישמש לצורך פרשנות הוראות ו/או תנאים הקבועים במסגרת הסכם זה

 .זה הסכםבנספחי ו/או אף אם קיימת הפניה להוראותיו מוזכר הנ"ל  אף אם חוזה מדף

 חוק המכר .38.6

,  1968  -  חוק המכר, תשכ"ח   למען הסר ספקות מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת
 מך עליו לצורך פירושו.וכי אין להסת

 זכויות יוצרים .38.7

  , כמו גם, על ידי הקבלןתסופקנה  אשר  זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות  
,  שימוש  בהן לעשות  הא רשאי  י, אשר  במלואן של המזמיןתהיינה  בכל מסמכי המכרז/הסכם  

את  לידי המזמין  בלן  עבודה ימסור הקעם סיום ה  הבלעדי.  ודעת  , לפי שיקולםאו בחלק  םבכול
 כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל. המקוריים, ליונות השרטוט יכל ג

 מבוטל .38.8
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 תהודעו .38.9

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כדלקמן:  .38.9.1

 בע"מ  (1996הכלכלית לפיתוח יהוד )החברה   : המזמין

 סון , יהוד מונו10זאב וינהויז  וב רח    

 ______ ___________   : הקבלן

     ___ ______________ 

כל הודעות על פי הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  בכלל זה,   .38.9.2
  1970  -  לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א  7ה לפי סעיף  מתן אורכ 

 תהא טעונה מסמך בכתב.  

ברת מכרז כנקוב במסגרת חו  -זה  כם  הסהמכרז, לגביו נחתם  הקבלן יציין את מספר   .38.9.3
 .  למזמיןעל גבי כל מסמך שיופנה על ידו  -זה 

המספריהמזמין   בהם  צוינו  שלא  וממסמכים  מחשבונות  להתעלם  כאמור,  רשאי  ם 
  7  בחזרה בתוך  אותם   לא שלחהמזמין  , זולת אם  למזמיןוהם יראו כאילו לא נשלחו  

 נת במפורש. ים מצו( ימים ממועד קבלתם בפועל, כשסיבת החזרתשבעה)

כולות להימסר במען הצדדים, ביד, במברק, בפקסימיליה או  הטעונות כתב י  הודעות .38.9.4
 בדואר רשום. 

קבל עם  כמתקבלת  תראה  כאמור  או  הודעה  ביד,  מסירתה  עם  או  בפועל,   12תה 

או  (  עשרה-שתים) הצדדים,  במען  מסירתה  לאחר  וארבע)   24שעות  שעות  (  עשרים 
הוד או  מברק,  משלוח  או  לאחר  פקסימיליה,  ושתייםשב)  72עת  לאחר  שע(  עים  ות 

 הפקדתה למשלוח בדואר רשום, הכל לפי המוקדם. 

הודעה כל  לעיל,  האמור  אף  שנמ   ,על  חשבון  או  באמצעות למזמין  סרו  מסמך  שלא 
 .ה למועד מסירתםי המוטבע עליהם יהווה ראיהמזמין  דואר רשום, תאריך חותמת  

 

 
 ]חתימות הצדדים בעמוד הבא[ 
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 החתום: ולראיה באו הצדדים על

 
 

 

 

 

 

 הקבלן  המזמין
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור 

זה  הסכם  אני הח"מ, _________, עו"ד מאשר כי  

_ ידי  על                     ________, __________נחתם 

__ וכן  ___ _________ת.ז.   __                                       

ידי                            ________, ___________על 

__ מטעם  _________ת.ז.                   ,  הקבלן_____ 

את  ו מחייבת  חתימתם  ועניין,  הקבלן  כי  דבר  לכל 

ההתקשרות   על  ההחלטה  נתקבלה  בהסכם  וכי  זה 

 .  הקבלןים של כדין על ידי מוסדותיו המוסמכ

 ___, עו"ד ________    ___ _______תאריך: __
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 (   מסמך ב'( להסכם ) 1')בנספח 

 המפרט הטכני המיוחד 
 

   מצורף בנפרד.
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 (   מסמך ב'( להסכם ) 2')בנספח 

 תוכנית הבינוי 

 קומה טיפוסית 
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 ת קרקע קומ
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    ( מסמך ב'( להסכם ) 3)'בנספח 

  בלןביטוחי הקסמכי מ
 

 

 מסמכים ביטוחי הקבלן כוללים את המסמכים הבאים:

   ביטוחי הקבלן יאישור  -   להסכם()א( 3) ב'נספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות   -   להסכם( ב()3) ב'נספח 

 נספח תנאים מיוחדים לעבודות בחום   -   להסכם( ג()3) ב'נספח 
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 (   מסמך ב' להסכם ) א( ()3)ב'נספח 

 לתקופת התכנון לןשור ביטוחי הקבאי

 
 

 (DD/MM/YYYY) האישור תאריך הנפקת    ( התכנון לתקופת ) אישור קיום ביטוחים 

הפוליסה   , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאיבתוקף  פוליסת ביטוח יטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה ישור בא
טוח למעט במקרה שבו  ל סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביבמקרה ש ם זאת, וחריגיה. יחד ע

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

 החברה הכלכליתשם: 
(  1996לפיתוח יהוד )

מ ו/או עיריית בע"
 מונוסון-יהוד

 נדל"ן ☐ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______ ☐
תכנון מערכת פניאומטית 

                           לאיסוף פסולת
מערב" -בשכונת "יהוד

 מונוסון-ביהוד

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 זמין שירותיםמ☒

 ריםמזמין מוצ☐

 __ ____אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  512301961  ת.ז/ח.פ:

 מען:  , יהוד10וינהויז מען: 

 כיסויים 
סוג 

 הביטוח 
  לפי חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף יםנוספ כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

מבקש    -309 ₪    ביט   רכוש לטובת  תחלוף  על  ויתור 
טבע,    -313האישור,   נזקי  בגין  כיסוי 

ושוד,    -314 פריצה  גניבה   -316כיסוי 
 ראשוניות -328כיסוי רעידת אדמה, 

צולבת,  א  -302 ₪  1,000,000   ביט  'ג צד   הרחבת   -304חריות 
ג'צ  -307שיפוי,   וקבלני    -ד  קבלנים 
לטובת    -309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

האישור,   לתביעות    -315מבקש  כיסוי 
מעשי    -321המל"ל,   בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח מחדלי  האישור,    -או  מבקש 
ג'    -322 כצד  ייחשב  האישור  מבקש 

זה,   רכוש  -329ראשוניות,    -328בפרק 
 ור ייחשב כצד ג' מבקש האיש

 אחריות
 מעבידים 

ויתור על   -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

יחשב כמעבידם של מבוטח נוסף היה וי
 ראשוניות -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות 
 מקצועית 

דיבה,   -303 אובדן מסמכים, -301 ₪ 4,000,000   ביט 
ת לשון הרע במסגרת  השמצה והוצא

הרחבת   -304ת, אחריות מקצועי  כיסוי
ויתור על תחלוף לטובת   -309שיפוי,  

מבוטח נוסף בגין    -321 מבקש האישור,
מבקש   -המבוטח מעשי או מחדלי

מרמה ואי יושר    -325, האישור, 
פגיעה בפרטיות במסגרת   -326עובדים, 

  -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328ביטוח,  עיכוב/שיהוי עקב מקרה

  12לוי  )תקופת גי -332 , ראשוניות 
 חודשים(

 *:(ג'יין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצ פירוט השירותים
 מהנדס/אדריכל/הנדסאי  040יועצים/מתכננים,  038

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאיטוח, ב פוליסת שלול ביט או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 ישורחתימת הא 

 המבטח: 
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 (   מסמך ב' להסכם ) ()א( 3)ב'נספח 

 לתקופת עבודות ההקמה  אישור ביטוחי הקבלן
 (DD/MM/YYYYהאישור ) תאריך הנפקת  יות / בהקמה ביטוח עבודות קבלנ -אישור קיום ביטוחים  

המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה    אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה.
מור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  הביטוח יגבר האהתנאים הקבועים בפוליסת וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור 
    

מען הנכס המבוטח /   ח המבוט מבקש האישור* 
 כתובת ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

הכלכלית    שם: החברה 
( יהוד  בע"מ  1996לפיתוח   )

 וןמונוס-ו/או עיריית יהוד

 שם:
 

מה  ביצוע עבודות הק 
מערכת  של
יאומטית לאיסוף פנ

                בשכונת "יהודפסולת 
 מונוסון-מערב" ביהוד

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר☐

 מזמין העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.:  512301961ת.ז./ח.פ.: 
   מען: , יהוד 10וינהויז   מען:

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
י גבולות  חלוקה לפ

י  אחריות או סכומ
 ביטוח 

מספר  
 פוליסה ה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום  
 ביטוח / שווי העבודה 

ים נוספים בתוקף וביטול  כיסוי
 חריגים

מט  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 
 בע 

הסיכונים  כל 
עבודות 

 קבלניות 

שווי    ביט  
 ודות: העב

 _________ 

תחלוף  ו-309 ₪ על  האישור,  יתור  מבקש  לטובת 
טבע,    -313 נזקי  בגין  גניבה   -314כיסוי  כיסוי 

ושוד,   אדמ  -316פריצה  רעידות   -318ה,  כיסוי 
 ראשוניות -328מבקש האישור,  -מבוטח נוסף 

 ₪      גניבה ופריצה  
 ₪      רכוש עליו עובדים 

 ₪      רכוש סמוך 
 ₪      ריסותפינוי ה

ישיר מתכנון   נזק 
בודה לקויה ו/או  לקוי/ע

 חומרים לקויים 

     ₪ 

  -307שיפוי,  הרחבת    -304אחריות צולבת,    -302 ₪ 20,000,000   ביט   צד ג'
ג' משנה,    -צד  וקבלני  על    -309קבלנים  ויתור 

האישור,   מבקש  לטובת  בגין -312תחלוף  כיסוי 
בצמ"ה, משימוש  שנגרם  סוי כי  -315  נזק 

בג  -321לתביעות המל"ל,   נוסף  ין מעשי מבוטח 
המבוטח מחדלי  האישור,    -או    -322מבקש 

זה,   בפרק  ג'  כצד  ייחשב  האישור    -328מבקש 
ייחשב  -329ראשוניות,   האישור  מבקש  רכוש 

 כצד ג' 

כפוף   יהיה  לא  הביטוח 
רעד   בדבר  הגבלה  לכל 

 ו/או החלשת משען

     ₪ 

עקב   ג'  צד  לרכוש  נזק 
לי רכב מנועי,  שימוש בכ

לחבו המכוסה  מעבר  ת 
סטנדרטית  בפולי סה 

 לביטוח כלי רכב.  

לנ"ל       מעבר  החבות 
בגבול   הינה 
המוזכר   האחריות 
של   לסכום  עד  לעיל 

1,000,000   

₪ 

נכלל   שאינו  אדם  כל 
של   השכר  ברשימות 
כצד   ייחשב  המבוטח 

 שלישי 

     ₪ 

אחריות  
 מעבידים

האיויתור    -309 ₪ 20,000,000   ביט   מבקש  לטובת  תחלוף  שור,  על 
האישור(,  מבוט  -318 )מבקש  נוסף    -319ח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב  היה  נוסף  מבוטח 
 ראשוניות -328מעובדי המבוטח, 

ריות  אח
 מקצועית

מסמכים,    -301 ₪ 6,000,000   ביט   השמצה    -303אובדן  דיבה, 
אחריות   כיסוי  במסגרת  הרע  לשון  והוצאת 

על    -309שיפוי,   הרחבת    -304מקצועית,   ויתור 
מבקת לטובת  האישור,  חלוף  מבוטח    -321ש 

המבוטח מחדלי  או  מעשי  בגין  מבקש    -נוסף 
  , עובדים,    -325האישור,  יושר  ואי    -326מרמה 

אחריות  כיסוי  במסגרת  בפרטיות  פגיעה 
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,    -327מקצועית,  

328-    , )  -332ראשוניות  גילוי    12תקופת 
 ם( חודשי

שיפוי,     -304 ₪ 8,000,000   ביט   חבות מוצר תחלוף   -309הרחבת  על  ויתור 
האישור,   מבקש  בגין   -321לטובת  נוסף  מבוטח 

  -327מבקש האישור,  -מעשי או מחדלי המבוטח
ראשוניות   -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,  

 חודשים( 12תקופת גילוי  ) -332, 

 *: (ג'שור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח בוטח למבקש האים המפורטים בהסכם בין המ)בכפוף, לשירותי פירוט השירותים
 עבודות קבלניות גדולות –בנייה  009

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לתוקף אלא   ייכנס  לא  ביטוח,  פוליסת  של  ביטול  או  מבקש האישור  לרעת  האי  יום  30שינוי  למבקש  הודעה  בדבר  לאחר משלוח  שור 

 ול. השינוי או הביט
 שורחתימת האי

 המבטח: 
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 (   מסמך ב' להסכם ) ()א( 3)ב'נספח 

 לתקופת התפעול והתחזוקה  אישור ביטוחי הקבלן

 
 

  האישור תאריך הנפקת    ( לתקופת התפעול והתחזוקה יום ביטוחים )אישור ק 
(DD/MM/YYYY) 

מידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  ע המפורט בה. ה, בהתאם למידבתוקף  ביטוח פוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  במקרה של סתירה בין התנאהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 קש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב
 מעמד מבקש האישור  העסקה* אופי  המבוטח *מבקש האישור

החברה הכלכלית שם: 
(  1996לפיתוח יהוד )

בע"מ ו/או עיריית 
 מונוסון-יהוד

 נדל"ן ☐ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______ ☐
תפעול ותחזוקה של מערכת  

פניאומטית לאיסוף פסולת                           
מערב" -יהודבשכונת "

 ןמונוסו -ביהוד

                           משכיר      ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ:  512301961  .ז/ח.פ:ת

 מען:  , יהוד10וינהויז מען: 

 כיסויים 
סוג 

 הביטוח 
 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 ילה תח

תאריך  
 סיום

ריות/ גבול האח
 וחסכום ביט

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור  -309 ₪    ביט   רכוש
  -314,  טבע   נזקי  בגין  כיסוי  -313,  האישור

  כיסוי  -316,  ושוד  פריצה  גניבה  כיסוי
 ראשוניות -328,  דמה א  רעידת

הרחבת שיפוי,    -304אחריות צולבת,    -302 ₪  6,000,000   ביט  'ג צד
ג'  -307 משנה,    -צד  וקבלני    -309קבלנים 

תחל על  האישור,  ויתור  מבקש  לטובת  וף 
  מבוטח   -321"ל,  המלכיסוי לתביעות    -315

  -המבוטח  מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף
  האישור   מבקש  -322,  האישור  מבקש

,  ראשוניות  -328,  זה  בפרק '  ג  כצד   שבייח
 ' ג  כצד  ייחשב האישור מבקשרכוש -329

 אחריות
 מעבידים 

  תחלוף על ר ויתו -309,  שיפוי הרחבת  -304 ₪ 20,000,000   ביט 
  נוסף  מבוטח -319,  האישור  מבקש  לטובת 

  מעובדי  מי של כמעבידם  וייחשב היה
 ראשוניות  -328, המבוטח 

אחריות 
 מקצועית 

בה, השמצה  די  -303,  סמכים מ אובדן -301 ₪ 6,000,000   ביט 
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות  

  ויתור  -309,  שיפוי הרחבת -304מקצועית,  
  -321, האישור  מבקש  טובתל תחלוף  על

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  
מרמה   -325מבקש האישור, ,    -המבוטח

פגיעה בפרטיות   -326ואי יושר עובדים,  
  -327ית, סגרת כיסוי אחריות מקצועבמ

  -328שיהוי עקב מקרה ביטוח, / עיכוב
  12תקופת גילוי  ) -332,   ראשוניות
 חודשים( 

חבות  
 מוצר 

ויתור על תחלוף   -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 8,000,000   ביט 
מבוטח נוסף   -321לטובת מבקש האישור,  

מבקש   -בגין מעשי או מחדלי המבוטח
כוב/שיהוי עקב מקרה  עי  -327האישור, 

תקופת גילוי   -332ות ,  ראשוני -328ח,  ביטו
 חודשים(  12)

 *:(ג'מבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח ל פירוט השירותים

 )ת תשתיותלרבו )קבלן עבודות אזרחיות  069,  שירותי תחזוקת מערכות  089
 הפוליסה* ביטול/שינוי 

 למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור ישינו
 בדבר השינוי או הביטול.  אישורה
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 (   מסמך ב' להסכם ) ( ב ()3)ב'נספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות 
 

 ________ תאריך : __ 

 לכבוד 

י ו-הוד עיריית  )חברה  ה מונוסון  יהוד  בע"מ  (  1996הכלכלית לפיתוח 
 "(המזמין : "ביחד ולחוד)להלן 

 ,  10זאב וינהויז וב מרח

 נוסון יהוד מו

 

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות הנדון: 

                   לתהקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסומימון, תכנון, עבודות בקשר עם 
 )להלן : "העבודות"( מונוסון-" ביהודמערב-ונת "יהודבשכ

 

אשר בבעלותי ו/או בשימושי    הריני להצהיר, כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי .א
 לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות שבנדון. 

 :ת, הריני להתחייב כדלקמןעל אף האמור בהצהרה זא .ב

את .1 פוטר  עיריית    המזמין  הנני  את  גם  זה  מונח  יכלול  זו  הצהרה  מונוסון               -יהוד)שלעניין 
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר ע"מ(  באונו  וגם את מי  
על ל  העבודה  זאת  כל  פעילותי,  לשם  או  עבורי  או  מטעמי  מי  ו/או  נזק  ידי  במקרי  מעט 
 ון. ידי מי מהם בזד שנגרם על  

את   .2 פוטר  לעיל    המזמיןהנני  המוזכר  הציוד  של  גניבה  ו/או  פריצה  לגבי  אחריות  מכל 
כ שיבוב  על  נזק    המזמיןלפי  ומוותר  במקרי  למעט  זאת  כל  שכזה  במקרה  מטעמו  מי  או 

 שנגרם על ידי מי מהם בזדון. 

את   .3 פוטר  לג   המזמיןהנני  נזק  בגין  חבות  ממכל  מי  ו/או  שלי  ולרכוש  ו/או וף                     טעמי 
קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או  

שנגרם מי   נזק  כל זאת למעט במקרי  עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות                מטעמי או 
 רה, מתכננים ויועצים. על ידי מי מהם בזדון ולמעט כנגד חברות שמי

או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי,  /ה ותעלה טענה והי .4
שלישי צד  ו/או  לעיל,  לאמור  את    בניגוד  לשפות  מתחייב  הנני                   ו/או   המזמין כלשהו, 

 מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.

סות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או רכב אחזיק את הפוליי להצהיר בזה כי אערוך והרינ  .5
כל תקופת ביצוע  המשמש אותי בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח להסכם, במשך  

 העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.

ה .6 את  ואחזיק  אערוך  כי  בזה  להצהיר  מהריני  אחריות  לביטוח  וחבות  פוליסות  קצועית 
על פי  ה מוצר, כאמור באישור עריכת הביטוח, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות 

 ם __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין. ההסכם שנחתם בינינו ביו

 ולראיה באתי על החתום. 

 

                         ________________________
 בלן המצהיר חתימה ושם  הק             
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 (   מסמך ב' להסכם ) ( ג ()3)ב'פח נס

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון:  
 

 תאריך : __________ 

 לכבוד 

יהוד  ו-עיריית  )החברה  מונוסון  יהוד  בע"מ    (1996הכלכלית לפיתוח 
 "(המזמין : "ביחד ולחוד)להלן 

 ,  10זאב וינהויז וב מרח

   יהוד מונוסון 

 א.ג.נ.,

 

בזא עבאני מאשר  ביצוע  כי  הנוהל  ת,  בקיום  מותנה  הפועל מטעמי,  כל  ו/או  ידי  על  כמוגדר בהסכם  ודות 
 שלהלן: 

בחום"המונח   .1 ורכה,  פ   "עבודות  קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  ירושו: 
השחז קידוח,  עבודות  ואיטום(,  זיפות  חיתוך,  )כגון  מבער  באמצעות  בדיסק,  עבודות  חיתוך  ה, 

 ה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות. ומרים וכל עבודהבערת ח 

( שמתפקידו לוודא כי לא  "האחראי"  -ן  לככל שאבצע "עבודות בחום", אמנה אחראי מטעמי )לה  .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ל .3 המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  ביצוע  תחילת  ויוודא  בטרם  העבודות  ביצוע 
דליהר חומרים  של  חקת  ברדיוס  סוג,  מכל  בחום,    10קים  העבודות  ביצוע  ממקום  לפחות  מטר 

ם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או  כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיק
 מעטה ברזנט רטוב. 

ים  צויד באמצעי כיבוי מתאימ(, המ"צופה אש"  -ן  ל האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )לה .4
 ג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. וישימים לסו 

שגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו לה .5
 מתפתחים לכלל שריפה. 

תום ביצועה,  תוך שהוא דקות מ  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
 רו כל מקורות להתלקחות חוזרת. וודא כי לא נותמ

נוספים להם וכל תנאי בטיחות  זה מהווה התניה מינימאלית  נוהל  כי  דין   מובהר,  כל  פי  על  הנני מחויב 
ביטוח שערכתי כמוגדר הפוליסת  תנאי  על פי  ובנוסף על פי תנאי ההסכם שחתמתי מול המזמין ובנוסף  

 עיל. יפו על האמור ליוסשערכתי מול המזמין ם הסכמסגרת הב

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

 

 

 

 ______________   _ _______________ 

 חתימת הקבלן חותמת ו    שם הקבלן     
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 )מסמך ב'( ( להסכם  4')בנספח 

 כתב ערבות ביצוע 
 

 לכבוד 
 בע"מ  (1996תוח יהוד )הכלכלית לפיהחברה או /ו  מונוסון-עיריית יהוד

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________ הנדון: 

 

 

החברה  מונוסון ו-עיריית יהודערבים בזה כלפי    אנו,  "(החייב__ )להלן "______לבקשת _____________
( יהוד  לפיתוח  בע"מ1996הכלכלית  של(  לסכום  עד  סכום  כל  לסילוק                                     ש"ח   _______________   , 

חדשים__________  _________ ם:  במילי) אשר  שקלים  למגוריםלמדד  יוצמד  (,  הבנייה                    תשומות 
ביצוע עבודות  בנושא  ,  22/2022  בקשר עם מכרז מספר  החייב,תדרשו מאת  ואשר    ____________ך  מתארי
-רב" ביהודמע-שכונת "יהודב  ניאומטית לאיסוף פסולתהקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פמימון,  תכנון,  
 . _______________ מיום ,מונוסון

 

תוך   הנ"ל  הסכום  את  לכם  נשלם  מדרישתכם  (שבעה)  7אנו  חייבים    ימים  שתהיו  מבלי  בכתב,  הראשונה 
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  

 החייב.   סכום האמור מאתלדרוש תחילה את סילוק ה או

ם  יכול שתהיה לשיעורין והתשלוהנ"ל,  ערבות  סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום  
סכום   על  יעלה  לא  זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע 

 . הערבות

 

ליום   עד  בתוקפה  תישאר  זו  בכלל.  _____________ערבות  זה    ועד  מועד  בטלה  לאחר  זו  ערבות  תהא 
 ומבוטלת. 

 

 __._________________ ______דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ___ 

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 ______ חתימה: _____________  __ תאריך: _________________ 
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   )מסמך ב'( ( להסכם  5')בנספח 

 לבדקכתב ערבות 
 

 
 לכבוד 

 בע"מ  (1996ד )הכלכלית לפיתוח יהוהחברה או /מונוסון ו-עיריית יהוד

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________ הנדון: 

 

 

החברה  מונוסון ו-יהוד  עירייתאנו ערבים בזה כלפי  ,  "(החייב_________ )להלן "______ לבקשת ______
יהכ לפיתוח  )לכלית  בע"מ1996הוד  של(  לסכום  עד  סכום  כל  לסילוק                                    ש"ח   _______________   , 

חדשים__________  _____________ במילים:  ) אשר  שקלים  לצרכן  למדדיוצמד  (,                           המחירים 
מאת    ואשר  ____________מתאריך   החייב עם  בקשר    החייב, תדרשו  ביחס    עמידת  בהתחייבויותיו 

חוזה   פי  על  הבדק,  עבודות  בנושא    22/2022מס'לתקופת  תמימון,  תכנון,  ביצוע  ותחזוקת הקמת,  פעול 
 . _______________ מיום ,מונוסון-מערב" ביהוד-בשכונת "יהוד מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת

 

הנ" הסכום  את  לכם  נשלם  תוך  אנו  מדר(  שבעה)  7ל  הראשונה  ימים  חייבים  ישתכם  שתהיו  מבלי  בכתב, 
קשר לחיוב כלפיכם,  לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב ב

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

התשלום  יכול שתהיה לשיעורין ו ,  הנ"לערבות  סכום הלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום  
ב סכום  יתבצע  על  יעלה  לא  זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור  לדרישתכם  התאם 
 . הערבות

 

ת זו  _____________ערבות  ליום  עד  בתוקפה  בכלל.  ישאר  בטלה    ועד  זו  ערבות  תהא  זה  מועד  לאחר 
 ומבוטלת. 

 

 _______.____________ ______ק ___ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנ

 

 בתו: ____________________________________________________.שכתו

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________  ך: ___________________ תארי
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 ( להסכם )מסמך ב'( 6ב')נספח 

 רשימת חוקי עבודה
 

הפרויקט וביצוע  לבצע את  בכדי    דו,י  יועסקו עלפת ההסכם לגבי העובדים שמתחייב לקיים בכל תקוהקבלן  
ההתחייבויות   המפורטיםמלוא  העבודה  בחוקי  האמור  זה,  הסכם                       וכן   זה  (6ב')ח  ספנבמסגרת    לפי 

והוא   שנערך  קיבוצי  הסכם  כל  ו/או  ההסתדרות  לבין  הכלליים  הקיבוציים  ההסכמים  בהוראות                  האמור 
או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו  ו/כפי שהסכמים אלה יוארכו  נף המתאים, או  תוקף בע  בר

 על פי הסכמים אלה. 

 .בהסכםנו תנאי עיקרי סעיף זה הי

יהא   עובדי    , בכל עת  ,זכאיהמזמין  לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים 
 .ל עליו אחריות כלשהי בקשר לכךומבלי שתוט זה לוודא את ביצועו של סעיףוזאת כדי  הקבלן  

 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א  

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשכ"ו 

 1953 -תשי"ג חוק עבודת הנוער, 

 1953 -וק החניכות, תשי"ג ח

 1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א 

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח  

 1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

 1963 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ה  

 1987  -חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2011 -ה, תשע"ב  רת האכיפה של דיני העבוד החוק להגב
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 )מסמך ב'( ( להסכם  7')בנספח 

 1952 -ג –חוק עבודת הנוער, התשיהוראות מ
 
 

 העבדה מסכנת  .33
 -אחד מאלה המעביד נער ב

, או בניגוד להוראות היתר שניתן  4א או    2,2בניגוד להוראות סעיפים   (1)
 מכוחן. 

להוראות   (2) בהתאם  קבע,  והרווחה  העבודה  ששר  כי  5סעיף  במקום   ,
 ו. בו עלולה לסכנ עבודה של נער

ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה   (3) בעבודות, בתהליכי 
 .6להוראות סעיף   אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם

 אין להעבידו בה בגילו.   7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 . 14בניגוד להוראות סעיף  (5)

)  61קבוע בסעיף  ס פי אחד וחצי מן הקנס המאסר שנה או קנ  -דינו      1977  -  ( לחוק העונשין, התשל"ז2)א( 
 חוק העונשין(. -)להלן  

 
 .  העבדה אסורה  אחרת א. 33

 -באחר מאלה המעביר נער 
א, שענינן בדיקות  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף    12או    11בניגוד להוראות סעיפים   (1)

 רפואיות. 
בניגו-24ו  22,   21,   20ות סעיפים  בניגוד להורא  (2) לפי סעיף  , או  ,שענינו  25ד להוראות היתר שניתן 

 שעות עבודה ומנוחה. 
זה (3) חוק  לפי  שניתן  היתר  להוראות  סעיפים    בניגוד  לפי  או  2,2ושלא  בענין  4א  הוראות  לרבות   ,

 קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
 ( לחוק העונשין. 2)א( ) 61עיף ו קנס כאמור בסמאסר שישה חודשים א -נו  די
 
 פירושים .1

   -)א( בחוק זה  
 . שנה 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה.  18שנה אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר.   -"נער" פירושו 

 בפיקוחו, או בהשגחתו.  ר נמצא ברשותו,פוס של הנער וכל מי שהנע"הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרו 
 . -1954מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי.  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 . 28על פי סעיף   פנקס שהוצא -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות    -ברוכלות" פירושו  " או "התעסקות  רוכלות"
 ית לבית. הרבים, במקום ציבורי או מב

   -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד 
ארעית שלא בתעשיה ועבודה  להוציא עבודה    ידם,-לצורך עסקם או משלחבעבודה שהיא    -( אצל הוריו  1)

 חקלאית במשק של ההורים. 
יחסי  2) נתקיימו  אם  בין  עבודה,  בכל  אחר,  אדם  אצל  "עבודה"  (  זה  לענין  לאו,  אם  ובין  ומעביד    -עובד 

 לרבות רוכלות. 
קום  ו לשם ריווח, ובכלל זה מ( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק א 3)

 ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. שהוכרז על  
זה חוק  לענין  לצורכי    )ג(  בצילומים  או  פרסום,  לצרכי  או  אמנותית  ציבורית,  בהופעה  ילד  העסקת  יראו 

בסעיף   כאמור  בה4פרסום,  נתקיימו  לא  אם  אף  כהעבדה,  ומעביד,  ,  עובד  יחסי  ההעסקה  עסקה  אם  ואף 
  -הייתה חד פעמית, וזאת בין אם  ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לענין זה "העסקת ילד"  

 שיתופו. לרבות 
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 גיל עבודה לילד  .2

 שנה.  15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
יועבד אלא אם    , לא1949  -  ד חובה, תש"טשנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימו  15)ב( ילד שמלאו לו  

 נתקיים אחד מאלה:
 . 1953  - ( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג1)
 ()בוטלה( 2)
 . 1949 - )ב( לחוק לימוד חובה, תש"ט5לגבי הילד הוראה לפי סעיף ( ניתנה 3)
חובה  4) חינוך  השלים  הילד  כי  אישר  והתרבות  החינוך  משרד  מטעם  מפקח  מתקופת  (  קטנה  בתקופה 

 לו. וד המתאימה לגיהלימ 
ובה,  לחוק לימוד ח   5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף    14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  

 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.  1949 - תש"ט
 )ד( )בוטל(.

 
 עבודה בחופשת לימודים  א.2

בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף    , מותר להעבידושנה  15שנה וטרם מלאו לו    14)א( ילד שמלאו לו  
תחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה  , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפ2האמור בסעיף  

ילד כאמור; תקנות כאמור, או   שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד  ובתנאים  והרווחה בתקנות 
 )ג(.  2 ת ילד לפי סעיףיכול שיחולו גם על העבד מקצתן,

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(. 1953  - )ב( הוראות חוק החניכות, תשי"ג
 
 הופעות וצילומים      .       4

סעיף   מהוראות  לגרוע  מבלי  לו  2)א(  מלאו  שטרם  ילד  להעביד  אין  ציבורית,    15)א(,  בהופעה  שנים, 
 צורכי פרסום.כי פרסום, או בצילומים לאומנותית או לצור

וסעיף  ) )א(  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  מוגבלת,  2ב(  לתקופה  היתר,  לתת  והרווחה  העבודה  שר  רשאי   ,
 ל ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. להעבדתו ש

 ופעה.   אימון לצורך ה ולרבות חזרות, לימוד או לרבות הופעה מוקלטת  -)ג( בסעיף זה, "הופעה"
 
 איסור עבודה במקומות מסויימים  .5

והרווחה, בין בדרך כלל  ובין במיוחד, אם    שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה  15ילד, אף שמלאו לו  
בשל טיב  לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית  

 אחרת.  או בשל כל סיבההעיסוק, מיקומו 
 
 עבודות אסורות  .6

ליכי ייצור או במקומות  שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתה
עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם  

 פי הסעיפים הקודמים.  אינה אסורה על
 
 בודות מסוימותגיל מיוחד לע .7

פל  בעבודה  יועבד  לא  פלוני  לגיל  הגיע  לא  שעדיין  נער  כי  בתקנות,  לקבוע,  רשאי  העבודה  אם,  שר  ונית, 
או   הרוחנית  החינוכית,  הגופנית,  בהתפתחותו  או  בשלומו  בבריאותו,  לפגוע  העבודה  עלולה  לדעתו, 

 פים הקודמים. ו אינה אסורה על פי הסעיהמוסרית של הנער, אף אם העבדת
 

 בדיקה רפואית יסודית  . 11
 ר רפואי להעבדתו. )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישו

עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה   -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )
וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין  נער לעבוד בה,  ל התאמתו הבריאותית של המקדמית רפואית ע

 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 
נער בעבודה המח2) יועבד  רופא מורשה שקבע את  ( לא  בידי  גם  נבדק  כן  ייבת בדיקות התאמה אלא אם 

 התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 
פס3) לפי  אישור   )( מסוי2קה  לעבודה  יהיה  בדי(  המחייבת  לה  מת  בדומה  עבודות  לסוג  או  התאמה  קות 
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להי הוא  ויכול  מהנער,  הנדרש  הגופני  והמאמץ  הבריאות  סיכון  בזמן  מבחינת  ומוגבל  בתנאים  מותנה  ות 
 לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער. 

 בדיקה רפואית חוזרת  .   12
שה, במועדים ובתנאים שקבע שר  בידי רופא מור  ייבת בדיקות התאמה ייבדק )א( נער העובד בעבודה המח 

 ת חוזרת(.בדיקה רפואי -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן  
ירשום המוסד   זה,  פי סעיף  על  חוזרת  וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית  דין  )ב( על סמך 

לרעה במצב בריאותו של הנער,    בודה וכל שינוידה של הנער, כל הגבלה בעהרפואי המוסמך, בפנקס העבו
  ירות התעסוקה, התשי"ט ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק ש 

 . 1953 -  , וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג1959 -
 

 יקון: תשנ"ח()ת תוצאות בדיקה רפואית . הודעה על13
 -, כי 12-)ב( ו11א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים )
 ( )בוטלה( 1)
 ית לעבודה בה הוא מועבד;( הנער אינו מתאים מבחינה רפוא 2)
 ימסור המוסד -( העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 מפקח עבודה אזורי. הרפואי המוסמך הודעה בכתב ל
 ורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר פקח העבודה האז)ב( מ

 ישלח העתק גם למעבידו של הנערבהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, י
 העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.  -וללשכת

 
 איסור העבדה לאחר קבלת הודעה . 14

הודע  העתק  המעביד  לסעיף  קיבל  בהתאם  יחדל  13ה  הנער ,  את  קבלת    להעביד  מיום  ימים  עשרה  תוך 
ליה מתייחסת ההודעה  ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שא 

 או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער. 
 

 יום העבודה ושבוע העבודה . 20
 וארבעים שעות עבודה לשבוע.  עות עבודה ליוםיועבד נער יותר משמונה ש)א( לא 

  5שעות עבודה ליום, לפי סעיף    8  -( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ1)א
התשי"א ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק  ובלבד  1951  -  )א(  עבודה,  ליום  שעות  תשע  עד  צעיר  שיועבד  יכול   ,

 ות עבודה.שע 40העבודה לא יעלה על  ששבוע 
ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או  )ב(  

 והג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. נ
פירושו   עבודה"  "שעות  ומוסכמ  -)ג(  קצרות  הפסקות  לרבות  העבודה,  לרשות  הנער  עומד  שבו  ות  הזמן 

 . 22מהפסקות על פי סעיף  כוח ואויר, חוץהניתנות לנער להחלפת 
 

 שעות מנוחה השבועית . 21
 א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

את    -לגבי נער יהודי    -השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול   ( המנוחה  1)ב( )
 יום השבת. 

יהודי  2) שאיננו  נער  לגבי  יום    -(  הראשון  את  היום  את  או  הששהשבת  היום  את  לפי  או  הכל  בשבוע,  י 
 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 

 
 הפסקות . 22

עבודה ל נער שש שעות  ולסעודה, ¾ שעה לפחות,  )א( הועבד  למנוחה  תופסק עבודתו  למעלה מזה,  יום או 
ג,  ה השבועית וביום שלפני ח ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוח

 של חצי שעה לפחות. ההפסקה היא 
 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם הייתה  )ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי  
ל ידי מעבידו  נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש ע 

 רה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. ום העבודה; במקלהישאר במק 
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 איסור עבודת לילה.  . 24
 לילה. )א( נער לא יועבד ולא ירכול ב

חובה, התש"ט לימוד  וצעיר שחוק  ילד  לגבי  "לילה",  זה  בסעיף  עליהם  1949  -  )ב(  חל  של    -,  זמן    12פרק 
  10, אינו חל עליו, פרק זמן של  1949  -  ובה, התש"ט ולגבי צעיר שחוק חינוך ח   8:00ובין    20:00שעות שבין  

 . 6:00ובין  22:00שעות בין 
 ר כמועבד, לענין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. )ב( רואים נע 1)ג( על אף האמור בסעיף 

 
 היתר עבודת לילה  . 25

 ת.במקום שבו עובדים במשמרו 23:00)א( שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 
בתקופה   סעיף  )ב(  לפי  הכרזה  בתוקף  חירום  של  מצב  במדינה  קיים  השלטון    9שבה  סדרי  לפקודת  )א( 

רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרת, גם אחרי   ,1948  -  והמשפט, תש"ח
 .23:00שעה 

, את  שעה  -יר, התרת  ת של צעיר, רשאי הוא להת )ג( סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועי
 העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

רשאי האמנות,  למען  כן  לעשות  שרצוי  העבודה  שר  סבור  נער    )ד(  של  העבדתו  שעה,  התרת  להתיר,  הוא 
לו   עד שעה    10שמלאו  והתפתחותו24:00שנים  חינוכו  בריאותו,  הובטחו התנאים לשמירת  לדעתו,    , אם, 

 המוסרית של הנער. 
ש רשאי  )ה(  העבודה  שעה  ר  עד  צעיר  העבדת  עובדים    24:00להתיר  שבהם  תעשיה  במפעל  או  בחקלאות 

בעבודה    5:00זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה    במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים
 חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה. 
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 מסמך ב'( ( להסכם ) 8ב')נספח 

קבלן אינו יכול להתקשר עמם בקשר עם  מנועים" )אשר ה רשימת "יועצים 
 ביצוע העבודות נשוא ההסכם( 

 
 

 י. מלמן שירותי הנדסה בע"מ 

E.S.D  פיתוח סביבה וקיימות 

 יוסי לסטר  רו"ח  

 עו"ד בועז נוה 

ENP - ארז ניהול פרויקטים   

 קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ -בוכנר -סירקין 

 ערים גורביץ' אדריכלים בוני  -אלונים

 ( בע"מ 2005נון כבישים ותנועה )לנדיוז תכ

 מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע"מ 

 ספיר מרכז י.ר בע"מ 

 יעוץ הנדסי בע"מ ל.א.ו. מרגולין 

 זליו דיאמנדי 

 מדידות תכנון ושרותים הנדסיים בע"מ   -טכנומד 

 רשף מהנדסים תכנון מבנים ויעוץ הנדסי 

 תכנון וסביבה בע"מ אדריכלות  -אתוס 

 רויקטים בע"מ קפלן  הנדסה ופא.נ. 

 גונן עצים וסביבה בע"מ 
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 ( להסכם )מסמך ב'( 9ב')נספח 

 אבני דרך לתשלום 
 
 
 

 הבאים: הפרקים  הקבלן כוללים את  ך אבני הדרך לתשלום מאת המזמין לידי מסמ

 עבודות תכנון והקמת המבנה הראשי  א.

 רי כה במרחב הציבוהצנרת ולרבות עמדות ההשלעבודות תכנון והקמת  ב.

ציבור,    עבודות   ג. מבני  ובין  פרטיים  מבנים  בין  המבנים,  מבין  אחד  כל  חיבור  והקמת  תכנון 
 ואשר יוקמו במסגרת השכונה   המתוכננים
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 עבודות תכנון והקמת המבנה הראשי   -פרק א' 

 

 שיעור התשלום  שלב ה

  ( 13טופס מספר ) חירבהצעת המ 2פרק התמורה תשלום בהתאם ל

ראשונהג תכנון  המקומית  שת  הרשות  לאישור  בכתבי/מוקדם  אישור    וקבלת 
 להתקדם לתכנון סופי. 

0% 

 

להתקדם לתכנון    וקבלת אישור בכתברשות המקומית  הגשת תכנון סופי לאישור ה 
 מפורט. 

0% 

ת המקומית  והגשת  לרשות  מפורטות  אדריכליכניות  לעיצוב  אישור  לצורך    וקבלת 
 ילוב במסמכי היתר בניה. ש

0% 

 0% מאושר על ע"י המזמין או מי מטעמו כניות עבודה מאושרות(  וט )ת תכנון מפור

וכל הנלווה במגרש כולל הרחבות במידת    למבנה  היתר בניהוקבלת  הגשה  להיתר  
   הצורך. 

8% 

 2% לתקופת הביצוע פיקוח עליון 

 10% סה"כ לשלב התכנון  

מר קורות יסוד  קונסטרוקטור, גיציקה אישור יועץ קרקע וגמר  יסודות,  /כלונסאות
 וראשי כלונסאות  

2% 

 5% כולל קירות תומכים שלד כולל גמר יציקת תקרה )עד הגג( 

 8% גמר שלד בטון וקירות פנים כולל בדיקות בטון   -שלד

 4% ואישור קונסטרוקטור  גמר הרכבת קונסטרוקציית גג )כולל הכנות לעגורן(  

 4% פוי חיצוני  טיח וחי

וקבלת אישור  דות ,חשמל ואינסטלציה ומערכות מתח נמוך  וויר התקנת יחימיזוג א
 בודק מוסמך  

6% 

 3% גמר טיח פנים  

 3% זיתות והתקנת אלומיניום  גמר חיפוי ח

 10% אישור בודק מוסמך.   -ל מ התקנת אביזרי חש

 11% מאושרת ע"י יועץ מוסמך. התקנת מערכות הפניאומטיות 

 5% ות  הצטיידות ביטחון ומצלמ

 השלמה ותיק מתקן  תעודת 

 

5% 

 5% תעודת גמר )ואישור מעלית לפי צורך(   - 4 חשבון טופס

 1% ה  הצטיידות ואבזור מבנ

למבנה   בנוסף  תפעולית  רחבה  ו/או  חצר  פיתוח  חניה,  גמר  תומכים,  קירות  לרבות 
 ידי המזמין.  גידור וחיבור המבנה לתשתיות קיימות וכל שיידרש על

8% 

 10% . מבנים שונים 4  -לת אישור הפעלה מקדמי לאחר קבל- סופיחשבון 

 90%   הביצועסה"כ לשלב 

 100% 
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 ון והקמת הצנרת ולרבות עמדות ההשלכה במרחב הציבורי עבודות תכנ -' בפרק 

 

 

 עבודות תכנון והקמת צנרת  - בלשה

  1פרק ב 1סעיף ל הפרויקט )מדידה בפועל ובאישור מנההתמורה תשולם ביחס ל
 (  ( 13טופס מספר )  בהצעת המחיר

 שיעור התשלום 

  

 0% על ידי המזמין מפורט -ת וותיאום תשתיתכנון קו אישור 

 0% על ידי המזמין ומי מטעמו כניות לביצוע ותאישור 

 0% לביצוע   רישיונות/היתריםכל ה קבלת 

 2% פיקוח עליון 

 2% סה"כ לשלב התכנון 

  אך ורק לום בשיעור כאמור יהא  תש)ומובהר, כי  צו התחלת עבודה לביצוע    עם קבלת
 -ל  עקרי, לביצוע בפו  -י  פביחס לסכום הנקוב במסגרת "צו התחלת העבודה" הספצי

זה  לא ובמפורש   מכרז  נשוא  העבודה  לכלל  שיעורי התשלום    ( ביחס  לעניין  גם  וכך 
 החלקיים כמפורט להלן

8% 

של   והנחה  אביזרים,צנ  מ"א  250אספקה  כולל  כנ  בקרה,  מערכות  רת  יסה  הכנת 
בק ותאי  הפרטיים  המערכת    -ה  רלמגרשים  של  מושלם  לתפעול  הנדרש          -כל 

 מטעם המזמין.  מנהל הפרויקטוקבלת אישור   רישיון /היתרלתנאי  בהתאם

70% 

בין   הפעלה  בדיקת  לתקינות  מזמין  אישור  ראשון    הראשי מבנה  הלאחר  למבנה 
 מ"א.  250המתחבר למקטע )אישור מקדמי(, 

5% 

 / לל תעודות השלמה והעברת תעודות אחריותתיק מתקן כו

  מ"א. 250או השלמת ביצוע כלל התשתיות במקטע הדרך  

5% 

 5% מ"א   250 -מבנים נוספים ושונים במקטע ה 4 -ר הפעלה מקדמי לאישו

תשתית   העבודות  כל  ידעמ"א    250במקטע  סיום  הראשל  הקבלן                  הוצאת   -  יי 
 פי  חשבון סו

5% 

 98% שלב הביצוע  סה"כ ל

 100% סה"כ
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 עמדות השלכה במרחב הציבורי  - בלשה

 ( ( 13ופס מספר ט) בהצעת המחיר 1בפרק  2 )סעיף 

 שיעור התשלום 

  

תכנון   ואישור  אדריכלי  ציבורית  ועמד מיקום  עיצוב  השלכה  לת  תיאום  בהתאם 
   )כולל עיצוב אדריכלי(.על ידי המזמין  תשתיות מפורט

0 

 0 על ידי המזמין ות לביצוע כני ואישור ת

 0 מאת הרשות המקומית לביצוע  / הרישיונות היתריםכל ה קבלת 

 2% פיקוח עליון 

 2% סה"כ לשלב התכנון  

  אך ורק תשלום בשיעור כאמור יהא  )ומובהר, כי  עם קבלת צו התחלת עבודה לביצוע  
 -ל  עבפו  קרי, לביצוע  -  יפו התחלת העבודה" הספציביחס לסכום הנקוב במסגרת "צ

זה  לא ובמפורש   מכרז  נשוא  העבודה  לכלל  שיעורי התשלום    ( ביחס  לעניין  גם  וכך 
 הלןהחלקיים כמפורט ל

8% 

והתקנה  אספקה   ציבורית  של  בניה  השלכה                   אביזרים,  ,צנרת  כוללעמדת 
 עד לקבלת אישור המזמין מערכות בקרה 

70% 

 15%   וקבלת אישור המזמיןהציבורית  לעמדת ההשלכהי ראשיקת הפעלה בין מבנה הבד

 5% תיק מתקן כולל תעודות השלמה והעברת תעודות אחריות 

 98% לב הביצוע  סה"כ לש

 100% סה"כ  
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המבניםותכנון    עבודות    -'  גפרק   מבין  אחד  כל                         יים( יבורצ/פרטיים)  חיבור 
 ערכת הפניאומטית למ

 

 רים / מסחר / תעסוקה / דיור מוגן וכדומה(  מבנה פרטי )מגו - 1.ג
 

 שיעור התשלום  שלב ה

  

 2% אומטיות במבנה וחיבורן לצנרת במרחב הציבורי מערכות פניתכנון    -להיתר  אישור

 6% בעל המגרש או מי מטעמו   על ידי   -ע וכניות לביצואישור ת

 2% פיקוח עליון  

 10% כ לשלב התכנון  סה"

מערכות בקרה         אביזרים,  ,צנרת   הפניאומאטית כוללמערכת  השל    תקנהקה והאספ
 הבניה .  היתרהנחיות בהתאם ל

70% 

לתקינות    רשות  וקבלת אישור המבנה  ל  הראשימבנה  הבין  מקדמית  הפעלה  בדיקת  
 ההפעלה 

5% 

 5% תק לרשות (  )העתיק מתקן כולל תעודות השלמה והעברת תעודות אחריות 

 10%     4טופס פניאומטי ל שור רשות בנושאקבלת אי

 90% סה"כ לשלב הביצוע  

 100% סה"כ  
 

כמתו התשלום  שלבי  כי  ומודגש,  במישרין  מובהר  בשכונה  היזמים  שבין  היחסים  במערכת  הינם  לעיל  אר 
התקשר בתנאי  הקבלן  עם  להתקשר  יבקש  היזמים  מבין  שמי  ככל  אולם,  הקבלן,  יותר  לבין  מיטיבים  ות 

 י כל יזם לעשות כן וההתקשרות כאמור תהא אך ורק בין הקבלן לבין היזם. היזם( יהיה רשא)לטובת 
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 מבנה ציבורי   - 2.ג
 

 ור התשלום שיע שלב ה

  

                -תכנון חיבור של המערכת למבנה הציבורי ותיאום תשתיות מפורט  מיקום ואישור  
 על ידי המזמין 

0 

 0 מקומית מאת הרשות ה -  עולביצ / הרישיונות  תריםהיהקבלת 

 0 על ידי המזמין   -ע וכניות לביצואישור ת

 2% פיקוח עליון  

 2% סה"כ לשלב התכנון  

 8% לת עבודה להתקנת המערכת הפניאומטית במבנה הציבורי  צו התח

    מערכות בקרה      אביזרים,  ,צנרת  הפניאומאטית כוללהמערכת  של    תקנה  אספקה וה
 בניה   הנחיות היתר הבהתאם ל

70% 

וקבלת אישור המזמין  מבנה הציבורי  ל  הראשימבנה  הבין  מקדמית  יקת הפעלה  בד
 לתקינות ההפעלה 

5% 

 5% )העתק לרשות(  ולל תעודות השלמה והעברת תעודות אחריות תיק מתקן כ

 10%     4טופס קבלת אישור רשות בנושא פניאומטי ל

 90% סה"כ לשלב הביצוע  

 100% סה"כ  
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

233 

 להסכם )מסמך ב'(  (10)'בנספח 

 נספח פיצויים מוסכמים 
 
 
 

 תיאור סעיף 

 ם תכנים ולוחות זמנים. פקודות העבודה כפי שיוצאו מעת לעת יגדירו יעדי

 בש"ח  מחיר יחידה 

 תשלומים וניכויים 

   - 1,000 יום לאישורה של המזמין / מנהל הפרויקט.  כניותו ת בהגשתאיחור קיזוז בגין  1

 -1,500 יום  למבנה ראשי בהתאם ללו"ז מאושר.  להיתר בניה ת הבקשהבהגשגין איחור קיזוז ב 2

   - 1,000 יום  , בהתאם ללו"ז שנקבע עם הקבלן הראשי. צנרת במרחב הציבוריבהנחת פיגור ועיכוב בגין  קיזוז 3

 -1,000 יום קיזוז בגין אי מסירת תיקי מתקן במועד שנקבע.  4

 -2,000 יום .  עלה ראשוני למבנה הראשי אישור הפבמועד קיזוז בגין איחור  5

 -2,000 יום   . ין מסירת המבנה למזמבגין איחור במועד  קיזוז 6

   - 1,000 יח' קיזוז בגין אי עמידה בהוראות המזמין / מנהל הפרויקט.   7

   - 1,000 יח'  קיזוז בגין איחור במועד בהגשת דו"ח בדיקה כלשהו.  8

 -4,000 יום מאושר  ד סיום העבודה על פי לוח הזמניםיום פיגור במועבגין  קיזוז 9

 -2,500 יח' בגין אי פינוי פסולת מאתר  קיזוז 10

 ים בגין ליקוי בטיחותי פיצו 

 -500 יח' ליום בגין חוסר בנעלי בטיחות/עבודה קיזוז  1

 -500 יח' ליום בגין חוסר באפודה כתומה קיזוז 2

 -400 יח' מהבהב צהוב או זמזם נסיעה לאחור, על ציוד מכני סר בפנס אזהרה ליום בגין חו קיזוז 3

 -1,000 יח' ליום בגין הפרעה למעבר להולכי רגל  קיזוז 4

 -500 יח' ליום בגין מכשול כלי רכב  קיזוז 5

 -300 יח' באביזרי בטיחות, שילוט תמרור וכו' ליום בגין חוסר  קיזוז 6

   תפעול  ם בגין ליקוי יצוי פי 

מרגע הדיווח למערכות העירוניות ו/או   שעות  2  -מעבר לבתקלה מסכנת חיים  יקון  תבאיחור  ין   פיצוי בג 1

ה של המערכת הפניאומטית ו/או דיווח תושבים ועד לחזרה למצב תקין )אישור לתקינות למערכת הבקר

 ( מזמיןלה וייחתם על ידי נציג הבמקום בו ארעה התק מזמיןהמערכת יינתן במעמד נציג ה

   -  5,000  שעה  

בגין    2 ל    דחופהבתקלה  יקון   תבאיחור  פיצוי  העירוניות    שעות   3  -מעבר  למערכות  הדיווח  ו/או מרגע 

למערכת הבקרה של המערכת הפניאומטית ו/או דיווח תושבים ועד לחזרה למצב תקין )אישור לתקינות 

 ( מזמיןה תם על ידי נציגמקום בו ארעה התקלה וייחב מזמיןהמערכת יינתן במעמד נציג ה

   - 3,000 שעה  
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 תיאור סעיף 

 

 בש"ח  מחיר יחידה 

בגין   3 במעררגילהתקלה  תיקון  איחור  פיצוי  במבנה ,  הקבלן  שבאחריות  פניאומטיות  כות 

דחוס/פסולת    רמגורים/משרדים/אחר ומתקני השלכה חיצוניים במרחב הציבורי )מגוף/מע' בקרה,/אווי

ו/או    106במוקד    מדיווח לרשות המקומית,קום התקלה(   )ללא הגעה למ  תשעו  24כד' ( הנמשכת מעל  ו

 תקלה המופיעה במערכת הבקרה הפניאומטית  

   - 250 שעה  

בגין   4 תיקון  פיצוי  פניאומטיות ,  רגילהתקלה  איחור  הציבוריים    במערכות  בשטחים  ההולכה  במערכת 

ב)  המובילה למבנה הראשי   יר  פסולתף/מע' בקרה,/אוויר דחוס/מגותקלה  (  ולא רק    ידת לחץ  תקועה 

 הקבלןבמערכות הבקרה של מדיווח   שעות 24מעל הנמשכת 

   - 300 שעה  

   - 300 שעה   לטיפול בתלונת תושב  106מבקשת מוקד  שעות 4  -מעבר לסר מענה חופיצוי בגין  5

בגין   6 בתיקון  פיצוי  במרתקלה  איחור  במערכ    שעות  3על  מהנמשכת    -  בחדחופה  הבקרה  מדיווח  ות 

 הראשי ואו במערכות הדיווח העירוניות.  במבנה

 - 3,000 שעה  

  הצפה/סתימת ביוב /תקלה במסנן, דליפת שמנים וכד'   דחופה כדוגמתתקלה  איחור בתיקןו  פיצוי בגין   7

ו/או   וניותאו במערכות הדיווח העיר/מדיווח במערכות הבקרה במבנה הראשי ו   שעות  3מעל  הנמשכת  

 ובדי הקבלן  דיווח מטעם ע

   - 3,000 ה  שע

   - 3,000 שעה   ראשי המבנה השאינה מאפשרת תפעול ו  שעות 3מעל דחופה הנמשכת תקלה איחור בתיקון פיצוי בגין  8

   - 25,000 קומ'  איכות אוויר ובהתאם לחוות דעת ודיגום מטעם המזמין  -ה בחריגה מתקני איכות סביפיצוי בגין  9

   - 10,000 קומ'   מזמיןמטעם המדידות ובהתאם לחוות דעת ו אקוסטיקה  -ה בקני איכות סביפיצוי בגין חריגה מת 10

   - 20,000 קומ'  הרשותמטעם מוסמכת ובהתאם לחוות דעת על פי דין  -ה ביכות סביפיצוי בגין חריגה מתקני א 11

   - 1,000 יום פרויקט דרישת מזמין /או מנהל ה פיגור ממועד שנקבע  להספקת חלפים לפי פיצוי בגין  12

   - 5,000 יום  לאישור הפעלה במתחם מסחרי פיצוי בגין  פיגור ממועד שנקבע   13

   - 10,000 יום  לאישור הפעלה במבנה ציבורי חינוכי ן  פיגור ממועד שנקבע  פיצוי בגי  14

   - 1,000 יום ת השלכה במרחב הציבורי לאישור הפעלה לעמדופיצוי בגין  פיגור ממועד שנקבע   15

שנקבע    16 ממועד  פיגור  בגין   ו/או פיצוי  אחר  גורם  ידי  על  פגיעה  של  במקרה  ומרכיביה  צנרת  להחלפת 

 ות הקבלן  פעיל

   - 1,000 יום

   - 1,000 יום איחור מהמועד שנקבע על ידי המזמין ו/או מנהל הפרויקט לביצוע הדרכות לעובדי המזמין  פיצוי בגין   17

בגין 18 ממועד     פיצוי  של  שנקבע  פיגור  קונבנציונלית  בשיטה  לפינוי  הפרויקט  מנהל  ו/או  המזמין  יד  על 

שעות ובתדירות פינוי כפי שתיקבע   6  -בת השבתה לתיקון מעבר להאשפה ממבנה בו חלה תקלה המחיי

 על ידי המזמין ו/או מנהל הפרויקט  

   - 500 שעה  

   - 1,000 יום מנהל הפרויקט/או  מזמיןדרישת  לפיפעילות חודשי  דוחלהעברת ממועד שנקבע  פיצוי בגין  פיגור  19

לפי דרישת בודה טרם אישור הפעלה למבנה הראשי ולהעברת נוהלי עפיצוי בגין  פיגור ממועד שנקבע    20

 מנהל הפרויקט/או  מזמין

   - 1,000 יום 

  מזמיןדרישת    ולפידי המזמין  לעוב  וכנית הכשרה מפורטתתפיצוי בגין  פיגור ממועד שנקבע  להעברת   21

 מנהל הפרויקט או /

 

   - 1,000 יום
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 תיאור סעיף 

 

 בש"ח  מחיר יחידה 

  מזמיןולפי דרישת  לתחילת בקרה של הקבלן על עבודת נציגי המזמין  ממועד שנקבע   פיצוי בגין  פיגור   22

 מנהל הפרויקט או /

   - 1,000 יום

בגין    23 בטי  מסירתפיצוי  אירוע  על  כוזב  בתח  חותי  מידע  השטח שקרה  ו/או  הראשי  המבנה  שטח  ומי 

    הציבורי ו/או מבנה בשטח התוכניות 

 - 100,000 קומ' 

 ביצוע פרסום על פעילות הקבלן ללא אישור המזמין  פיצוי בגין  24

 

   - 5,000 קומ' 

   - 10,000 קומ'     מנהל הפרויקט  מסירת נתונים לגורם שלישי ללא אישור המזמין ו/אופיצוי בגין   25

   -  5,000 קומ'   ואי יכולת לשחזרם.  ליקוי בתיעוד נתונים יצוי בגין פ 26

ו/או    שעות  24  -לה /שאלות מזמין מעבר  אי זמינות למענפיצוי בגין    27 ממתן  השאילתה בדרך אנלוגית 

 דיגיטלית 

   - 250 שעה  

בגין    28 נציגי  פיצוי  בביקורת  עמידה  לתקנאי  ובכפוף  התברואה  והנחאגף  /חוקים  של ים  מרחביות  יות 

במגרשים אי פינוי אשפה באופן שמייצר מטרד סביבתי במבנה הראשי ו/או במבנים    -המזמין ובכלל זה

 הפרטיים 

   - 20,000 קומ' 

   - 5,000 קומ'  העסקת עובד של הקבלן ללא אישור המזמין  פיצוי בגין   29

   - 10,000 קומ'   עם המזמין  כפוף לשימוע מטמעת שביצע עובד הקבלן ובעבירת משפיצוי בגין   30

שנקבע על ידי המזמין ו/או איחור בגשת תוכנית תפעול ותחזוקה שנתית/חודשית מהמועד  פיצוי בגין    31

 מי מטעמו   

   - 1,000 יום

יפול אחזקה מונעת )לפי  לביצוע ט  וו/או מי מטעמ  מזמיןחריגה בלוח הזמנים שנקבע על ידי הפיצוי בגין   32

   במרכיבי המערכת הפניאומטית במבנה הראשי  וכנית מאושרת (ת

   - 1,000 יום

   - 5,000 קומ'    מזמיןא ע"פ נהלים /אישור יועץ בטיחות וגורם רלוונטי אצל השימוש בחומרים מסוכנים שלפיצוי בגין   33

   - 1,000 יום רויקטמנהל הפ/או  יןמזמולפי דרישת  ות/ציוד להחלפת מתקנים/מערכפיצוי בגין  פיגור ממועד שנקבע  34

שנקבע    35 ממועד  פיגור  בגין   הפיצוי  של  דעת  לחוות  בהתאם  בניה  ליקויי  מנהל  או  /ו    מיןמזלתיקון 

 . קבלן ו/או שהתגלתה על ידי נציגי ה הפרויקט

   - 5,000 שבוע 

בגין    36 המג  טיפול איחור  פיצוי  במתחם  תברואה  קבלת-רש  בליקויי  לאחר  ראשי  נציגי   מבנה  הערות 

 רשות והמועד לו נקבע תיקון הליקויים ה

   - 5,000 יום 

   - 5,000 קומ'  פול בפיתוח חצר המבנה הראשי אי עמידה בדרישות אג"ף שפ"ע לטיפיצוי בגין   37

מזמין שימוש בחניה בשטח המבנה הראשי לעובדים מטעם הקבלן שאינם מורשים מטעם הפיצוי בגין   38

 ו/או מי מטעמו  

   - 1,000 מ'  קו

 
 : מועד תחילת הטיפול בתקלה הינו החל ממועד קבלת ההודעה במוקד העירוני. הערה
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 מסמך ב'( להסכם ) (11)'בנספח 

 כניות עקרוניות לתכנון ו/או לביצוע העבודהות
 
 

 מצורף בנפרד. 
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 להסכם )מסמך ב'(  (12)'בנספח 

 תקנים ישראלים 
 
 

 . מצורףלא 
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 ם )מסמך ב'( להסכ (13)'בנספח 

                              משרדית  -פרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הביןהמ
 חרונה והמאושרת( )כל הפרקים במהדורתם הא

 
 

 מצורף. לא 
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 להסכם )מסמך ב'(  (14)'בנספח 

 מפרט משלים ותוכניות משלימות 
 
 

 יצורף לאחר אישור המזמין. 
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 ( להסכם )מסמך ב' (15)'בח נספ

 וע של הקבלן כניות הביצות
 
 

 . יצורף לאחר אישור המזמין
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 )מסמך ב'(   להסכם (61)'בנספח 

 סופית  פרוטוקול מסירה

 

 

 

     

      

 חוזה מיום   הקבלן שם   העבודה תיאור 

 

 

 בהשתתפות:   לעבודה שבנדון ___________נערך סיור מסירה מס'   ___________ בתאריך

רייה  נציג העי א.
 ודה(:)מקבל העב 

 

  נציג המזמין:  ב.

נציג הפיקוח   ג.
 )מנהל הפרויקט(:

 

  נציג הקבלן:  ד.

 

 . י העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננולאחר הסיור מצאנו כ

 הערות: 

  א.

  ב.

  ג.

 

 

 

 

_______________                    _________________  ________________        ____________ ____  

 קבל העבודה מחתימת    המזמין חתימת                מנהל הפרויקטחתימת                    ןחתימת הקבל    

 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

242 

 להסכם )מסמך ב'(  (71)'בנספח 

 תעודת גמר 

 וד לכב

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 א.נ.

 

 תעודת גמר הנדון:  

 ם[ להסכ 26י סעיף ]על פ

 

 

סעיף   פי  שבין    26על  יהודלהסכם  ו-עיריית  )מונוסון  יהוד  לפיתוח  הכלכלית  בע"מ 1996החברה   )                       
" )להלן:  חברתכם  מאשר  ההסכםלבין  הריני  ההסכם,  לפי  )המפקח(  הפרויקט  כמנהל  סמכותי  ובתוקף   )"

כמפורט   העבודות,  כי  בה בזה  והושלמו  בוצעו  וכי בהסכם,  להסכם,  בהם,    תאם  הכרוך  וכל  התיקונים  כל 
 בוצעו אף הם לשביעות רצוני המלאה. 

 

 

 הערות: 

  א.

  ב.

  ג.

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                          

 

                                                                                                                __________________ 

 הל הפרויקט  מנ                                                                                                                           

 )המפקח(   

 

 _____________ ______________ 

 חתימת המזמין                
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 להסכם )מסמך ב'(  (81)'בנספח 

 תביעות היעדרהצהרה על  
 

מטה,    נוא בע"מהחתומים   _________________________________ להגיש  ,  חברת  בזה  מתכבדים 
יהודלידי   ו-עיריית  יהוד )החברה הכלכלית לפיתומונוסון  " )להל   ( בע"מ 1996ח  ת החשבון  א"(  המזמיןן: 

" )להלן:  והסופי  הסופיהכולל  ביצוע  החשבון  בגין   עבודות "(  
 _______________________________  _________________" בהתאם  העבודות)להלן:  להסכם  "( 

הצהרה זה  ואשר העתקו מצורף בזה למסמך    _____________   יום בבינינו  מס' ___________, שנחתם  
 "(.הסכםה: ")להלן נספח א'כ

 נו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:הנ

, אשר ט בחשבון הסופיהעבודות הינו כמפורביצוע  תמורת    כםהסכום הכולל והסופי המאושר על יד .1
ידינו, על  מטעמכם,    הוגש  מי  ידי  על  ו/או  ידכם  על  בוצעו  אשר  תיקונים  בסך  לאחר  ומסתכם 

  ( לים חדשים______ שק _____ _ _____________________________ )  ש"ח ____________
 "(.התמורה הסופית)להלן: "

הסופית .2 לתמורה  יד  ,פרט  על  המאושר  הסופי  בחשבון  בזואנו  ,  לנואין  כם,  כמפורט    את מוותרים 
ו/או    המזמיןבמפורש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי  

ו/או כל הכרוך בו  ביטולו של ההסכם  ם ביצועו ו/או  כוחו ו/או מטעמו, בקשר עכל אלה הבאים מ
ממנו הנובע  ההסכם  ו/או  נשוא  העבודות  של  ביצוען  הפסקת  לרבותו/או  שהיא    ,  תמורה  כל  בגין 

 ההסכם. על פי יתה אמורה להשתלם לנו ישה

כה   .3 עד  קיבלנו  כי  מצהירים,  הרינו  של בנוסף,  סך  הסופית  התמורה  חשבון     על 
  ( ______ שקלים חדשים______ _____________________________ )  ש"ח ____________

לעם  ו המגיעה  היתרה  של    -ו  נ קבלת    ש"ח____________בסך 
חדשי______ _____________________________ ) שקלים  מלוא  יק   -  (ם______  את  בלנו 

 . העבודות וההסכםלביצוע בקשר  התמורה 

מ .4 לגרוע  ה מבלי  מבין  הוטלו    ,תיוהתחייבוהאו  ו/ת  וחובאיזו  ההסכםיעלאשר  במסגרת  אנו  ,  נו 
בזה   ומצהירים  על  ה זכות  תהא    למזמיןכי  מסכימים  העבודוכניות  והת כל  יוצרים  אשר  ו/או  ת, 

ידינו מכוח ההסכם,   על  כלפי  כי  והוכנו  כי    המזמיןלא תישמע  מצדנו,  יוצרים  טענה  זכות  הופרה 
 ו. נשל

ו/או    בגין ההסכם  נויע לידיג, אשר הלמזמיןכי כל מידע בנוגע  עוד,    בזאת  יםומתחייב  יםמצהיר אנו  
ו רישומים ו/או עלויות  , לרבות, נוסחאות ו/או דו"חות ו/או נתונים ו/א ובגין ביצוע העבודות על פי 

פוטנציאליים   ו/או כל מידע הקשור בספקים ו/או בלקוחות קיימים ו/או  מוצרים ו/או תמחירים 
הקשור   מידע  כל  מי  יי(  "המידע"  ן:)להל  המזמיןשל    ו בפעילותו/או  ידי  על  ו/או  ידינו  על  שמר 

עם  עקב התקשרותנו    אך ורק   נוועבר לידיעתהאשר    ,המזמיןבלעדי של  ה   ומטעמנו בסוד והינו רכוש
זהב  המזמין ש.  הסכם  ומתחייבים,  מוסיפים  לצד  אנו  המידע  את  לגלות  ו/או  שימוש  לעשות  לא 

 .ראש ובכתבמ המזמיןלכך אצל הגורמים המוסמכים הסכמת  שלישי כלשהו אלא אם נתקבלה 
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והבדק כמוגדר    פיאנו מתחייבים לבצע את סעי .5 וככל שמוגדרים  האחריות  )אם  במסגרת ההסכם 
בכל עת  אשר ניתנה לו,  לממש כל ערבות    המזמין ו של  כוח את  ומייפים    ם,במלואעיפים כאמור(  ס

 . ופי שיקול דעת ועל המזמיןעל ידי ידרשו לא נבצע כל התיקונים והליקויים כפי ש במקרה ש

 

 

 :ה באנו על החתוםיולראי

 

 

 _________שנה   _________לחודש   _________היום 

 

 

 ______________ __________ ה & חותמת: חתימ

 

 ______________ __________ פרטי החותם/ים:

 

 

 ______________ __________  : עדחתימת 

 

 ____________ ____________  פרטי העד:
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 סמך ב'( להסכם )מ (19)'בנספח 

 ניגוד עניינים לאיתור חשש לשאלון 
 

         ד עניינים בהעסקת חיצוניים : "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגו2/2011משרד הפנים  נוהל
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -" תברשויות מקומיו

 
 תפקידים וכהונות  –א'  חלק

 
 :אישים פרטים .1

 
  משפחה  שם

  פרטי שם
       לידה  שנת           זהות' מס

 מיקוד ישוב/עיר רחוב כתובת
  נייד טלפון  בבית טלפון

  

 
 :ועיסוקים תפקידים .2

  אחורה  שנים)ארבע(    4  של  לתקופה  קודמים  ועיסוקים   ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  תפקידים  ירוטפ
 '(.וכד ת /כיועץית, /כספק, בתאגיד משרהת /כנושאת, /כעצמאי ה, / כשכיר)לרבות 

 "ב(.וכיו   עמותה, שותפות)חברה,  סוג  מכל בתאגיד לתפקידים גם תייחסלה נא
 (. בהתנדבות תפקידים גם  לציין)יש   בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא

 

 
 

 :יבורייםצ תפקידים .3
 . לעיל 2  בשאלה צוינו   שלאתפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות  פירוט

 . אחורה  שנים)ארבע(  4 של לתקופה  קודמים ולתפקידים נוכחיים  לתפקידים גם להתייחס נא
 

 התפקיד  מילוי תאריכי התפקיד הגוף
   
   
   
   
 

 
 

 

  של הפעילות תחומי וכתובתו המעסיק שם
 המעסיק

  ותחומי התפקיד
 האחריות 

 העסקה  תאריכי
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 :מקבילים בגופים וא בדירקטוריונים חברות .4
  הם  אם   בין,  אחרים  גופים   או  רשויות,  תאגידים  של   מקבילים   בגופים  או  ריוניםבדירקטו  חברות  פירוט 

 . בורייםצי  שאינם אם ובין  ציבוריים
 

 . אחורה שנים)ארבע(  4 של לתקופה  קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

 גוף /רשות /התאגיד שם
 עיסוקו   ותחום

  תחלתה תאריך
 ה סיומ ותאריך הכהונה

 הכהונה  סוג
דירקטור חיצוני או  )

מטעם בעלי המניות.  
ככל שמדובר בדירקטור  

נא לפרט    –מהסוג השני 
 גם(

  מיוחדת פעילות
  כגון, בדירקטוריון

  או בוועדות חברות
 אחרים  תפקידים

    
    
    
    
 
 

 :המקומית הרשות לפעילות קשר .5
 

  לפעילות,  שירות  המקבל   כאזרח  שלא קה או קשר,  וף שאתה בעל ענין בו, זייש, או היו לך, או לג   האם
  קשר   או  זיקה  זה  )ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים  או ,  לעבודת  /מועמד ה  / את  שבה  המקומית   הרשות

  אחרים  לגופים  או,  לעבודת  /מועמה  /את  שבה  המקומית  הרשות  שבשליטת  סטטוטוריים  לתאגידים
 (? אליהם קשור שהוא

 . אחורה שנים)ארבע(  4  של ולתקופה םנוכחיי ולקשרים לזיקות סלהתייח  נא
 . מפורט באופן קשר או זיקה כל לציין נא
 

אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו    לרבות כל מי שיש לו  –"בעל עניין" בגוף  
)אין צורך לפרט אחזקה   יועץ חיצוני לו  ו/או  עניין בתאגיד  ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו  שלא כבעל 

 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-רות ערך, התשכ"חמשמעו בחוק נייכ
 

 . לא /כן
 
 

 

 1968-רך, תשכ"טחוק ניירות ע 1
 –ענין", בתאגיד  "בעל

נפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  והמ  שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות מי   ( 1)
אחד  ש דירקטור  למנות  מהדירקטרשאי  יותר  שמכהן    של  וריםאו  מי  הכללי,  מנהלו  את  או  התאגיד 

אמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או  כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כ 
חמישה אחוזים או יותר ו   םשאי למנות עשריר   יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או

 –פסקה זו טורים שלו; לענין קמהדיר
 ל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן; מנהו ראי )א(
בניהחז )ב( אדם  הערך יק  בניירות  כמחזיק  הנאמן  את  גם  יראו  נאמן,  באמצעות  ערך  ירות 

וח ק מכיירות ערך ר עט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בנלמ  -ן"  האמורים; לענין זה, "נאמ
בדים, לעו   ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות2)א()46לפי סעיף    ו כנאמן להסדר כמשמעותותפקיד

 ה;לפקודת מס הכנס 102כהגדרתו בסעיף 
 ה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;חבר ( 2)
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 י:/ פרט, כן אם
 
 
 
 
 
 

 משפחה קרובי לגבי 2-5 בשאלות כאמור םתפקידי פירוט .6
 . משפחתך  קרובי לגבי לעיל  5-2  בסעיפים, כאמור, תפקידים פירוט

 בלבד.  הווהבלהתייחס לתפקידים ולכהונות  יש
)למשל,    לעיל   בשאלות  שנדרשו   הרלבנטיים  והפרטים  המשפחתית  קרבהה  סוג,  הקרוב  םש  את  לפרט   נא

,  הכהונה  התחלת   תאריך ,  עיסוקו  ותחום  התאגיד  שם  את  ט לפר  יש ,  בדירקטוריון  חברה  זוגך  בןבת  אם
 (. בדירקטוריון מיוחדת  ופעילות הכהונה סוג

 
 שסומך על שולחנך. בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי –"קרוב" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :בתפקיד  לממונים או לכפופים זיקות .7

  שאליו   בתפקיד  לך  כפופים  וא(,  בעקיפין  או)במישרין    עליך  ממונים  להיות  שאמורים  ומיה  /את  האם
  כפיפות  יחסי  ביניכם  מתקיימים   האם ?  אחרים  באירגונים   משותפת  בכהונה   מכהניםת,  /מועמדה  /את

 ? אחרות זיקות או  משפחה קשרי, עסקיים קשרים כמו , אחרות במסגרות
 

 לא /כן
 י:/ פרט, כן אם

 
 
 
 
 
 

 
 עניינים  ניגוד של במצב להעמידך העלולים, קרוביך של  או שלך ועניינים תפקידים .8

ועניינים    האם תפקידים  על  לך    אותך   להעמיד  שעלולים,  קרוביך  של  או  שלך,  לעיל  פורטו  שלאידוע 
 ת?/מועמדה /את  שאליו בתפקיד נייניםע  לניגוד חשש של במצב

 
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –רוב" "ק

 
 לא /כן
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 י:/ פרט, כן אם
 
 
 
 
 
 
 

  במצב להעמידך  שעלולים מקרוביך ושל האחרים קרוביך  של ועניינים כהונות, קיםעיסו, תפקידים .9
 עניינים  לניגוד  חשש של

  לא   שאליהם,  ריםהאח   קרוביך  של  אחרים  ועניינים  כהונות,  עיסוקים,  תפקידים   על  לך  ידוע  האם
, (עסקיים  ושותפים  קרובים  חברים  זה)ובכלל    מקורביך  של  או,  לעיל  בשאלות  להתייחס  התבקשת
 ת?/מועמדה /את  שאליו בתפקיד עניינים  לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 
 . ראשונה דרגהמ שאינם ולקרובים  זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

  של   ועיסוקים  תפקידים)לדוגמה    לעיל  8-1  בשאלות  נשאלת  שעליהם  יםלנושא   במיוחד  סלהתייח  נא
  הרשות  לפעילות  להם  שיש  וקשר,  מקבילים  בגופים  וא  בדירקטוריונים  חברויות,  אלה  קרובים

 (.המקומית
 

 לא /כן
 י:/ פרט, כן אם

 
 
 
 
 
 

 
 קורות חיים ועיסוקים  פירוט .10

  בעבר   עיסוקים  ופירוט  השכלה  הכוללות ,  שאלוןה  מילוי  ליום  ת מעודכנו  חיים  קורות  נפרדבי  /צרף  נא
  9  סעיף  במסגרת  שצורף   לקובץ  נוסך  קובץ  לצרף  צורף  אין,  לבכם)לשימת    .תאריכים  כולל,  ובהווה

 (. לעיל
 
 

 נכסים ואחזקות –ב'   חלק
 

 במניות  אחזקות .11
  או  שלך,  כלשהם  ים עסקי  בגופים   שותפות   או,  בעקיפין  או   במישרין ,  בתאגידים  מניות  החזקת  פירוט 

 . קרוביך שלך
  תאגידים ב 1968-"חהתשכ, ערך ניירות  בחוק  כמשמעו בתאגיד  עניין כבעל  שלא אחזקה   לפרט צורך)אין 

 (.2בבורסה  הנסחרים

 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ט 2
 –ענין", בתאגיד  "בעל

צבעה בו, מי  ק של התאגיד או מכוח ההנפוהמ  יותר מהון המניות   שמחזיק בחמישה אחוזים אומי   ( 1)
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 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 
 

 לא /כן
 י:/ פרט, כן אם

 
  /תאגידה עיסוק תחום החזקות %    המחזיק שם הגוף /התאגיד שם

 הגוף
    
    
    
    
 

 
 ים עניינ לניגוד חשש  של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם , שאחזקתם נכסים .12

  בהם  שימוש  או  מכירתם,  שאחזקתם,  קרוביך  בבעלות  או  בבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  האם
 ? מועמד אתה שאליו קידהתפ  עם  עניינים ניגוד  של במצב להעמידך  עשויים

 
 זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.בן/בת  –קרוב" "
 

 לא /כן
 י:/ פרט, כן אם

 
 
 
 
 
 
 

 משמעותי בהיקף כספים חבות .13
  או  לחובות  ערב  או   כספים  חייב,  ישנם  אם,  העסקיים  משותפיך  מישהו  או   קרובייך ה,  / את  אםה

 ? כלשהם להתחייבויות
 

 חנך., צאצא ומי שסומך על שולבן/בת זוג, הורה –"קרוב" 
 

 לא /כן
 
 

 

מהדירקט יותר  או  אחד  דירקטור  למנות  מי  וריםשרשאי  הכללי,  מנהלו  את  או  התאגיד  שמכהן    של 
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או  

וזים או יותר חמישה אחו   םלמנות עשרי  שאיר   מכוח ההצבעה בו, אויותר מהון המניות המונפק שלו, או  
 –טורים שלו; לענין פסקה זו קמהדיר

 כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנותו ראי )א(
הערך החז )ב( בניירות  כמחזיק  הנאמן  את  גם  יראו  נאמן,  באמצעות  ערך  בניירות  אדם  יק 

וח ק מכמי שמחזיק בניירות ערך ר   עט חברת רישומים ולמעטמל  -ן"  ם; לענין זה, "נאמהאמורי
לפי סעיף   בדים, לעו   ן, להקצאת מניות()ו( או כנאמ2)א()46תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו 

 לפקודת מס הכנסה; 102כהגדרתו בסעיף 
 ה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;חבר ( 2)
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 י:/ פרט, כן אם
 
 
 
 
 

 
 

 עניינים  לניגוד חשש  של במצב להעמידך העלולים אחרים נכסים .14
על    האם לך  אחרים,  ידוע    לניגוד   חשש  של  במצב  אותך  להעמיד  שעשויים,  לעיל  פורטו  שלאנכסים 

 ת? /מועמד ה / את שאליו  בתפקיד עניינים
 

  של(,  עסקיים  ושותפים  קרובים  ריםחב  זה)ובכלל    ךמקורבי  של,  קרוביך  של,  ךשל  לנכסים  להתייחס  נא
 . בהם ייןענ בעלי הם מקורביך או  שקרוביך גופים ושל  בהם עניין  בעל  שאתה גופים

 
 . ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים  זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

ין,  רין ובין בעקיפויות הצבעה בו, בין במישלרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכ  –"בעל עניין" בגוף  
 . ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 
 לא /כן

 י:/ פרט, כן אם
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 הצהרה  –ג'   חלק
 
 

 __________________      מספר  .ז.ת_______________________    מטה   ה/החתום  אני 
 :כי בזאת ה/מצהיר 

 

  נכונים ,  מלאים  הם,  ולמקורבי  לקרובי,  לעצמי  בקשר,  זה  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע   כל (1)
 ;ואמיתיים

  אלא ,  אישית  מידיעה  הם,  ולמקורבי  לקרובי,  לעצמי  בקשר ,  זה  בשאלון  תישמסר   והפרטים  המידע   כל (2)
  לי  ידועים  אינם  הפרטים  שבו  במקרה  וזאת,  הידיעה   למיטב  היא  ההצהרה  כי  במפורש  נאמר  כן  אם

 ;אישית מידיעה לי ידועים אינם או/ו לקםבח או/ו במלואם

 חשש  של  במצב  להיות  לי  לגרום  לשעלו  אחר  עניין  כל  על  לי  ידוע  לא  בשאלון  שמסרתי  לפרטים  מעבר (3)
 ; התפקיד עם עניינים לניגוד

  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  להיות  לי  לגרום  שעלול  עניין  בכל  מלטפל  להימנע  ת/מתחייב  אני (4)
 ;בנושא המקומית הרשות של המשפטי  היועץ של  הנחייתו  תלקבל עד, תפקידה במילוי

 הדברים  במהלך,  יתעוררו  או  בשאלון  צהרותייה  בתוכן  שינויים  יחולו  שבו  במקרה  כי  מתחייב  אני (5)
  איוועץ,  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  אותי  להעמיד  שעשויות,  מראש  נצפו  שלא  סוגיות,  הרגיל
 .הנחיותיו לפי ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו אמסור, מקומיתה  הרשות של המשפטי ביועץ

 
 
 
 

 

 תאריך 
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 להסכם )מסמך ב'(  (02)'בנספח 

 ערבות להפעלה כתב 
 
 

 
 לכבוד 

 בע"מ  (1996הכלכלית לפיתוח יהוד )החברה מונוסון ו/או -עיריית יהוד

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________ הנדון: 

 

 

__ )לה ______________ לבקשת   _________" כלפי  ,  "(החייבלן  בזה  ערבים  יהודאנו  מונסון -עיריית 
הכלכלית  ו )החברה  יהוד  בע"מ1996לפיתוח  לסיל (  של,  לסכום  עד  סכום  כל  במילים:  )  ש"ח  250,000  וק 

וחמישיםמאת חדשים  יים  שקלים  אשר  אלף  לצרכן  למדדיוצמד  (,    _ ___________מתאריך    המחירים 
, על  התפעול והתחזוקההחייב בהתחייבויותיו ביחס לתקופת    עמידתבקשר עם    החייב,תדרשו מאת  ואשר  

מס'   חוזה  עבודות  בנושא    22/2022פי  פניאומטית  מימון,  ון,  תכנביצוע  מערכת  ותחזוקת  תפעול  הקמת, 
   ._______________ מיום, מונוסון-מערב" ביהוד-בשכונת "יהוד לאיסוף פסולת

 

נש  תואנו  הנ"ל  הסכום  את  לכם  חייבים  ימי(  שבעה)  7ך  לם  שתהיו  מבלי  בכתב,  הראשונה  מדרישתכם  ם 
יכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ש

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

רין והתשלום  ול שתהיה לשיעויכהנ"ל,  ערבות  סכום הום  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשל
סכום   על  יעלה  לא  זה  ערבות  כתב  מכוח  התשלומים  כל  שסך  ובלבד  כאמור  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע 

 . הערבות

 

_____________ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו  בכלל.  ערבות  בטלה    ועד  זו  ערבות  תהא  זה  מועד  לאחר 
 ומבוטלת. 

 

 ____________._______ _______ יש להפנות לסניף בנק __ דרישה על פי ערבות זו

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 תנת להעברה.ערבות זו אינה ני

 

 

 

 חתימה: ___________________  תאריך: ___________________ 
 
 



 

 
   
 

         ____________________ 
 חתימה וחותמת המציע               

253 

 להסכם )מסמך ב'(  (21)'בנספח 

 בניינים הפרטיים מחירון מקסימאלי לתקלות ב
 
 

י  ל יד נוי פסולת הקורות בתחומי המגרש הפרטי ומטופלות עילות במערכת הפנאומטית לפעלות תיקון תק  תמחור
 ., כולל טיפול בשוט הגרביטציוניההתקשרותית, במהלך תקופת זכין המערכת הפנאומט

 

מחיר מקסימלי לתיקון   תיאור התקלה 
 אחד 

 פעולת עזר הערות

זריקת   "ע ש 3 סתימה במגוף  ע"י  נגרם 
ם לא מתאימים  פריטי

 לא תקלה מכנית ו

לפני   בקרה  פתח  לפתוח  יש 
הדיירים   נציגי  בנוכחות  הטיפול 
מהות   את  להם  ולהראות 

אם אין    התקלה.  שעתיים  תוך 
נציג דיירים יש לצלם ע"י הזכיין  

 לפני פתרון התקלה 

ש"ע + מחיר החלף עד   6 תקלה מכנית במגוף 
המגוף    10% ממחיר 

 ון במחיר

דולפת,   בוכנה  כגון: 
 וגר שהתעקםס

את יש   הדיירים  לנציג  להראות 
 מהות התקלה ודרכי התיקון 

המגוף   סוגר  ניקוי 
 מחומרים דביקים 

בי ש"ע  6 הזכיין  יבוצע  וזמת 
אוויר   דליפת  למניעת 
במידת   מהמגוף 
המחיר   בלבד.  הצורך 
והרכבת   פירוק  כולל 

 הסוגר במידת הצורך 

הדיירים   לנציג  להודיע  יש 
 הראות לו את מהות הבעיהול

צינ קטע  גלוי  החלפת  ור 
במידה   בחניון  העובר 
ונפגע ע"י רכב או כל גורם  

 אחר

לפי    4 מנוף  שעות 
דקל+   ש"ע    6מחירון 

ל דקל+  רתך  מחירון  פי 
הצנור    6 עלות   + ש"ע 

העזר   צנרת  קטע  וכל 
בין   להחליף  יש  אותה 

 המגוף לגוב הקרוב 

הצינור   חיתוך  כולל 
חילופי.  קטע    והרכבת 

המחיר קבוע לפעולה.  
עלות יש   את    להוסיף 

מחירון   לפי  הצינור 
צנרת   כולל  החלפים. 

 עזר

הדיירים   לנציג  להודיע  יש 
 ולהראות לו את מהות הבעיה

טמון  החלפ צינור  קטע  ת 
במידה   הפרטי  במגרש 
חפירה   פעולת  ע"י  ונפגע 

 או כל גורם אחר 

  שעות   8
לפי   טרקטור/מחפרון 

דקל+   שעות    8מחירון 
לפי דקל+    מנוף  מחירון 

רתך    8 לפי מחירון  ש"ע 
עלות    8+    דקל  + ש"ע 

צנרת   קטע  וכל  הצנור 
יש להחליף   העזר אותה 

 בין המגוף לגוב הקרוב 

הצינור   חיתוך  כולל 
חילופי.  ו קטע  הרכבת 

המחיר קבוע לפעולה.  
עלות   את  להוסיף  יש 
מחירון   לפי  הצינור 
צנרת   כולל  החלפים. 

 עזר

הדיירים   לנציג  להודיע  יש 
הבעיה.  ולהרא  מהות  את  לו  ות 

החבמ בעיה  של  מש"ע  ידה  ורגת 
מראש  לתאם  הזכיין  על  הנ"ל, 

 עם המזמין . 

בחדר   זריקה  דלת  תיקון 
  אשפה קומתי 

ח"ח לפי  ש"ע + מחיר    4
 15%חשבונית + 

הדיירים    לנציג  להודיע  יש 
 ולהראות לו את מהות הבעיה
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מחיר מקסימלי לתיקון   תיאור התקלה 
 אחד 

 זרפעולת ע הערות

זריקה    דלת  החלפת 
 דר אשפה קומתי בח

הדלת    4 מחיר   + ש"ע 
 15%לפי חשבונית + 

הדיירים    לנציג  להודיע  יש 
 ולהראות לו את מהות הבעיה

סתי  בשוט  פתחת  מה 
 האנכי בכל נקודה 

הדיירים    ש"ע  4 לנציג  להודיע  יש 
 ולהראות לו את מהות הבעיה

מחיר    2 החלפת ספרינקלר שנפרץ   + ש"ע 
 15%+ הספרינקלר

לנציג    להודיע  הדיירים  יש 
 ת לו את מהות הבעיהולהראו

הדיירים    ש"ע  12 חיזוק צינור לקירות הפיר  לנציג  להודיע  יש 
 הבעיהולהראות לו את מהות 

הצנור    20 החלפת קטע צנור שוט  מחיר   + ש"ע 
 15%לפי חשבונית + 

  

 

 :  ותהער

 )עדכני מעת לעת(.  ש"ע תחושב לפי מחירון דקל לבניה

 תקלה החל מתום תקופת האחריות בהתאם להוראות ההסכם.אביזרים תחול המובהר, כי ביחס לציוד ול
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