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מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022

לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות
מקומיות החברות באשכול
 .1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן -האשכול) מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים ,אשר
מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה ,להציע הצעות לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור
האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול ו/או רשויות מקומיות אשר יצטרפו לאשכול במהלך
תקופת ההתקשרות( ,להלן – הרשויות ו -המכרז ,בהתאמה) ,והכל בהתאם להגדרות המופיעות
במסמכי מכרז זה ,במפרטים הטכניים ,הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז
ולהסכם המצ"ב.
 .2את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש
לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 3,000כולל מע"מ) שישולם לאשכול
גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  -מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז ,יפנה אל
אורלי איבגי באימייל orli@eastgalil.org.ilו/או בנייד  050-5961202לצורך ביצוע התשלום בכרטיס
אשראי/העברה בנקאית .לאחר שיקבל קבלה  -יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF
שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו.
תשומת לב המציעים  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -יש לצרף להצעה
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי
מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
 .3מובהר ומודגש בזאת ,כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה
שהיא .הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 .6מועד אחרון להגשת ההצעות -
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח ,עד ליום ה' תאריך  27/1/2022בשעה .12:00

נורית צור רבינו ,מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מזרחי
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נספח א
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022

לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות
החברות באשכול
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
מרכז העסקים בצומת כוח ,מיקוד 1227000

הודעה ותנאי מכרז
טבלת מועדים

תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות
הבהרה

16/1/2022

א'

12:00

מועד אחרון לרכישת חוברת
המכרז

26/1/2022

ד'

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות -
במשרדי אשכול גליל מזרחי,
בכתובת מרכז העסקים,
צומת כח ,הגליל העליון.
תיבת המכרזים ממוקמת
בקומה ראשונה.

27/1/2022

ה'

12:00

 27/1/2022יום ה' בשעה 13:00

פתיחת מעטפות

**פתיחת ההצעות תעשה במשרדי אשכול גליל מזרחי.
מעמד הפתיחה יהיה כפוף להנחיות משרד הבריאות ,בדבר ריחוק חברתי ואיסור על התקהלות,
כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי.
במקרה בו עקב המגבלות לא ניתן יהיה לאפשר השתתפות מציעים במעמד הפתיחה ,תשודר
פתיחת תיבת המכרזים באמצעות אפליקציית  ZOOMוקישור יפורסם באתר האשכול בסמוך
למועד הפתיחה .בכל מקרה ,יבוצע תיעוד מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח
בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.
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 .1כללי
 .1.1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי( ,להלן  -האשכול) מזמין מציעים העומדים
בדרישות הסף במכרז זה להגיש הצעות לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול
ורשויות מקומיות החברות באשכול.
 .1.2את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק אשר הזוכה במכרז
יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של  3,000ש"ח (כולל
מע"מ) במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים ,צומת כח ,הגליל העליון,
בימים א'-ה' בין השעות .09:00-15:00
בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנוגע לריחוק חברתי והאיסור על התקהלות,
המציעים נדרשים לתאם מראש את הגעתם לצורך רכישת המסמכים והגשת ההצעה עם
ענת שגיא נוימן בטלפון  04-8200807מובהר ומודגש בזאת ,כי התשלום עבור רכישת
מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא .הנוסח המחייב את המציעים
הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז.
" .1.3רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  -מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי
המכרז ,יפנה אל אורלי איבגי בדוא"ל ם orli@eastgalil.org.ilו/או בנייד
 04-8200807לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית .לאחר שיקבל
קבלה  -יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ  PDFשיישלח לדוא"ל שיימסר על
ידו .תשומת לב המציעים  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז -
יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .מציע שלא רכש את מסמכי המכרז
(בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 .1.4ניתן לעיין במסמכי המכרז ,קודם לרכישתם ,ללא עלות באתר האינטרנט –
 www.eastgalil.org.ilתחת מכרזים – מכרזי רכש .יש להתעדכן ביחס להבהרות גם
באתר האינטרנט של האשכול.
 .2רקע
 .2.1איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי הינו איגוד ערים ,אשר הוקם מכוח צו איגוד
ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי) ,התשע"ח.2018-
 .2.2האשכול נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות.
האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות ובין השלטון
המרכזי (משרדי ממשלה) ,מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית
והן ביכולת ההשפעה שלהן.
 .2.3שיתופי הפעולה אותם מקדם האשכול נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום
אחריותן ,בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים
הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת האזור ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור
איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור.
 .2.4בהתאם לתוספת לצו המקים ,חברות באשכול  18רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא:
בוקעתא ,גוש חלב ,חצור הגלילית ,טובא זנגרייה ,יסוד המעלה ,מג'דל שמס ,מטולה,
מסעדה ,עג'ר ,עין קיניה ,צפת ,קריית שמונה ,קצרין ,ראש פינה ,הגליל העליון ,גולן,
מרום הגליל ומבואות החרמון.
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האשכול וכל אחת מהרשויות המפורטות בסעיף  2.4זה וכל תאגיד עירוני/מקומי מטעמן
וכן כל רשות נוספת שתצורף לאשכול בעתיד (ככל שתצורף) (ותאגיד עירוני /מקומי
מטעמה) תקרא להלן הרשות המזמינה ו/או הרשות המקומית.
 .2.5בהתאם להוראות סעיף ( 17ד)( )2לחוק איגודי ערים ,תשט"ו  1955-מפרסם בזאת
האשכול מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים (להלן -העבודות) עבור
האשכול ועבור הרשויות המקומיות /מזמינות כהגדרתן לעיל –
 .2.5.1האשכול וכל אחת מהרשויות המזמינות יוכלו ,ע"פ שיקול דעתם הבלעדי
והמוחלט ,לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה ולהתקשר עם מי מהזוכים בו לביצוע
העבודות בהתאם לקבוצה הרלבנטית במכרז זה ובהתאם להוראות סעיף 15
להלן.
 .2.5.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי האשכול ו/או הרשויות המזמינות אינם מחויבים
לעשות שימוש במכרז זה והם רשאים בהתאם לשיקול דעתם וצרכיהם ,לבצע
התקשרויות עצמאיות לביצוע העבודות.
 .2.5.3מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות ו/או הבטחה
להזמת עבודות מכוחו ע"י האשכול ו/או הרשויות המזמינות ,לרבות לא ביחס
להיקף עבודות ו/או רשויות מזמינות שיבקשו לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה
(ככל שיבקשו לעשות שימוש).
 .2.6בהתאם להוראות סעיפים  17ד( 2ב) ו17 -ד( 2ג) לחוק ,נקבע כי –
 .2.6.1מגבלת היקף התקשרות של כלל ההתקשרויות מכח מכרז זה (במצטבר) לא יעלה
על ( ₪ 100,000,000לא כולל מע"מ) בשנה.
 .2.6.2אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ו/או הרשויות המקומיות לבצע
עבודות בהיקף הנ"ל או חלק מממנו .אין בהם כדי לחייב את האשכול ו/או
הרשויות המקומיות ולא יהיה בסטייה כלשהי מהן כדי ליצור עילה לתביעות
כספיות או אחרות כלשהן מצד המשתתפים במכרז ו/או מצד הזוכ/ים בו.
מובהר בזאת כי רק רשות בעלת הרשאה תקציבית /תקציב מאושר לביצוע
העבודות תהיה רשאית לעשות שימוש במכרז זה ולהתקשר עם הזוכה/ים.
 .2.7תקופת המכרז הינה ל 5 -שנים ממועד החלטה על זוכה (להלן -תקופת המכרז).
בתקופה זו יהיו האשכול ,הרשויות המזמינות ותאגידים עירוניים /מקומיים מטעמם
להתקשר עם מי מהזוכים לביצוע העבודות ,בהתאם למנגנון הקבוע במכרז .מובהר בזאת
כי הצעות המציעים הזוכים יחייבו את המציעים הזוכים לתקופה כאמור.
תקופת ההתקשרות של הרשות המקומית בכל הזמנה תקבע ע"י הרשות המזמינה
בהתאם למהות הפרויקט ויכול שהיא תחרוג מתקופת המכרז ובלבד שנחתמה בתקופת
המכרז.
 .3תיאור ההתקשרות  /מבנה המכרז
 .3.1המכרז הינו מכרז מסגרת לעבודות בינוי עבור האשכול ורשויות מזמינות (לרבות
תאגידים עירוניים) של האשכול .הסכם מסגרת ,בנוסח המצורף ייחתם מול האשכול עם
כל אחד מהזכיינים /זוכים שיקבעו במכרז המסגרת ,כאשר במהלך תקופת הסכם
המסגרת  -יהיה רשאי האשכול ו/או כל אחת מהרשויות המזמינות (החברות באשכול)
לבצע פניה (הליך התמחרות) בין הזכיינים הרלבנטיים לצורך ביצוע עבודות בינוי שונות.
 .3.2מובהר בזאת כי העבודות יכולות להתבצע באחת מהדרכים הבאות –
.3.2.1

עבודה /פרויקט שיבוצע מול האשכול ועבור האשכול.

 .3.2.2עבודה /פרויקט שיבוצע מול האשכול ועבור רשות מזמינה.
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 .3.2.3עבודה/פרויקט שיבוצע מול הרשות המזמינה ועבור רשות מזמינה.
 .3.3המכרז הינו מכרז מסגרת לעבודות בינוי ושיפוצים ,על בסיס מחירון דקל המעודכן
למועד הוצאת הפניה בהליך ההתמחרות (להלן -מחירון המכרז) ,בהפחתת הנחה שלא
תפחת מההנחה המוצעת במכרז ע"י הזוכה ובהתאם להוראות מכרז זה.
מחירון דקל במכרז זה  -הינו מחירון דקל ענף הבניה או מחירון דקל שיפוצים (ע"פ
החלטת הרשות המזמינה) המעודכן למועד הפניה להליך התמחרות (כמפורט להלן).
למען הסר ספק ,מחיר היחידה במחירון המכרז כאמור (בהפחתה של ההנחה כאמור)
יחושב באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן ,כגון תוספות חלק ג' למחירון דקל
לרבות תשלום רווח על פרקי מחירי קבלני משנה (אשר העסקתם כפופה לאישור מראש
של הרשות המזמינה)  ,תוספת תשלום קבלן "ראשי" ו/או "ממונה" ,תוספות מרחק מכל
סוג שהוא ,תוספת עבור עבודה במבנה מאוכלס  ,תוספת או הפחתה בגין היקף עבודה ,
תוספת עבודה לעבודת ערב  /לילה  /שבתות וחגים ועוד.
מובהר בזאת כי ככל שידרשו עבודות על בסיס מחירון אחר – שאינו מחירון דקל (דוגמת
משב"ש) – יהיה רשאי מזמין העבודה לבצע את הליך ההתמחרות על בסיס אותו מחירון
כאשר הזכיינים יקבלו כתב כמויות ערוך בהתאם למחירון הרלבנטי וידרשו להציע הנחה
שלא תפחת מהנחה שהוצעה במכרז.

 .3.4המכרז מחולק ל 3 -פרקים כמפורט להלן

היקף כספי לפרויקט

פרק
פרק 1

עד  5מליון  ₪לא כולל מע"מ לפרויקט

פרק 2

מעל  5מליון  ₪ועד  10מליון  ₪ ₪לא כולל מע"מ
לפרויקט

פרק 3

מעל  10מליון  ₪ ₪לא כולל מע"מ לפרויקט

 .3.5כל קבוצה תבחן בפני עצמה .המציעים רשאים להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר
ובלבד שהמציע עומד בדרישות הסף לקבוצת השירות לגביה הוגשה הצעה .מובהר
בזאת כי לא תותר העסקת קבלני משנה ,זולת באישור מראש ובכתב.
 .3.6הצעת המחיר במכרז הינה למתן הנחה באחוזים (הנחה אחידה) למחירון המכרז.
כמפורט להלן.
ההצעות יבחנו ע"פ רכיבי מחיר ( )60%ואיכות ()40%
בכל קבוצה יקבעו עד  3זכיינים ,בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר מבין ההצעות
שהוגשו לכל קבוצה .למרות האמור ,מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית
להגדיל את כמות הזכיינים בכל קבוצה ,בין השאר ,בשים לב לכמות ההצעות שיתקבלו
וניקוד משוקלל של ההצעות.
 .3.7הבחירה של האשכול ו/או הרשות המזמינה בקבלן מבין הזכיינים לביצוע עבודות בכל
פרק תהיה בהתאם לקבוע בסעיף  15להלן.
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 .3.8מובהר בזאת כי הזוכה בביצוע עבודות בפרויקט כלשהו ,ידרש לשלם לאשכול דמי ניהול
כמפורט בהסכם המסגרת
 .3.9יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז ,לרבות תמורה הביטוחים ,ערבויות וכיו"ב,
בהתאם להסכם המצורף למסמכי המכרז.
 .3.10המציע מצהיר כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות במכרז מובנות לו וכי לקח זאת
במכלול שיקוליו בטרם הגשת הצעתו במכרז.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ,העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז ,בתנאים המצטברים
המפורטים להלן .המציעים רשאים להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר ,בכפוף לעמידה
בדרישות הסף הרלבנטיות לאותה קבוצה לגביה מוגשת ההצעה.
 .4.1סיווג קבלני – המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים כמפורט להלן-
 .4.1.1בהגשת הצעה לפרק ( 1עבודות בהיקף של עד  5מליון  ₪לא כולל מע"מ)  -בענף
 100בניה סיווג ג' 2לפחות.
 .4.1.2בהגשת הצעה לפרק ( 2עבודות בהיקף מעל  5מליון ועד  10מליון  ₪לא כולל מע"מ)
 בענף  100בניה סיווג ג'3לפחות. .4.1.3בהגשת הצעה לפרק ( 3עבודות בהיקף של מעל  10מליון  ₪לא כולל מע"מ)  -בענף
 100בניה סיווג ג' 5בלתי מוגבל לפחות.

להוכחת עמידת המציע בדרישת הסף כאמור יצרף המציע להצעה העתק של רישיון קבלן
בתוקף.
 .4.2ניסיון המציע – החל משנת  2018ואילך ,ביצע והשלים המציע עבודות בניה /שיפוצים
עבור כמפורט להלן-
 .4.2.1בהגשת הצעה לפרק  - 1לפחות  3פרוייקטים בהיקף כספי של מיליון  ₪לא כולל
מע"מ לפחות לכל פרויקט.
לפחות אחד מהפרויקטים לעיל הם פרוייקטים של בינוי /שיפוצים מבני ציבור
או מוסדות חינוך.
 .4.2.2בהגשת הצעה לפרק  - 2לפחות  3פרוייקטים בהיקף כספי של  5מיליון  ₪לא כולל
מע"מ לפחות לכל פרויקט.
לפחות שניים מהפרויקטים לעיל הם פרוייקטים של בינוי /שיפוצים מבני ציבור
או מוסדות חינוך.
 .4.2.3בהגשת הצעה לפרק  - 3לפחות  3פרוייקטים של בינוי/שיפוצים של מבני ציבור
או מוסדות חינוך בהיקף כספי של  10מיליון  ₪לא כולל מע"מ לכל פרויקט.

לעניין תנאי סף זה ילקחו בחשבון פרוייקטים שבוצעו והושלמו בתקופה החל משנת
 2018ואילך .מובהר בזאת כי פרויקט יחשב כנכלל בתקופה אף אם ביצועו החל לפני
שנת  2018אולם הפרויקט הושלם בפועל לאחר שנת .2018
המועד הרלבנטי לבחינת עמידה בתקופה הינו מועד השלמת הפרויקט.

להוכחת עמידת המציע בדרישת הסף כאמור יצרף המציע להצעה –
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-

תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

-

המלצות /רשימת ממליצים.

-

בפרויקט של מבני ציבור /מוסדות חינוך – יש להציג גם תעודת גמר  +חשבון סופי
(עמוד אחרון).

 .4.3איתנות כספית -
המציע יעמוד בדרישות סף מצטברות לאיתנות כספית כמפורט להלן-
 .4.3.1מחזור כספי –
 .4.3.1.1בהגשת הצעה לפרק  - 1בעל מחזור כספי מעבודות בניה או שיפוצים בהיקף
של לפחות  5מליון  ₪לא כולל מע"מ לשנה ,עבור כל אחת מהשנים – ,2018
 2019ו.2020 -
לחלופין מחזור כספי ממוצע של  5מליון ( ₪לא כולל מע"מ) לשלושת
השנים כאמור (.)2018-2020
 .4.3.1.2בהגשת הצעה לפרק  - 2בעל מחזור כספי מעבודות בניה או שיפוצים בהיקף
של לפחות  10מליון  ₪לא כולל מע"מ לשנה ,עבור כל אחת מהשנים –
 2019 ,2018ו.2020 -
לחלופין מחזור כספי ממוצע של  10מליון ( ₪לא כולל מע"מ) לשלושת
השנים כאמור (.)2018-2020
 .4.3.1.3בהגשת הצעה לפרק  - 3בעל מחזור כספי מעבודות בניה או שיפוצים בהיקף
של לפחות  15מליון  ₪לא כולל מע"מ לשנה ,עבור כל אחת מהשנים –
 2019 ,2018ו.2020 -
לחלופין מחזור כספי ממוצע של  5מליון ( ₪לא כולל מע"מ) לשלושת
השנים כאמור (.)2018-2020
 .4.3.2נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת
רגל ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק
שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א –  .1981לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.

להוכחת עמידת המציע בדרישת הסף כאמור יצרף המציע להצעה הצהרת מציע ואישור
רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 .4.4צוות המציע -
המציע מעסיק (כעובד שכיר) לכל הפחות מנהל עבודה אחד העומד בדרישות הבאות –
-

מהנדס או הנדסאי.
בעל ניסיון של לפחות  5שנים כמנהל עבודה.
סיים קורס מנהלי עבודה מוסמכים לעבודות בניה ושיפוצים .שאישר האגף
להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה.
מועסק כעובד שכיר אצל המציע.

לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישת הסף יצרף המציע להצעה –
-

המציע ימלא את נספח הנסיון ואת פרטי מנהל העבודה.
יש לצרף קו"ח.
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-

יש לצרף תעודות השכלה.
יש לצרף אישור סיום קורס מנהלי עבודה.
יש לצרף אישור רו"ח לפיו הנ"ל מועסק כעובד שכר אצל המציע.

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל פרויקט יידרש הזוכה להעסיק בפרויקט עובדים
כנדרש בהסכם המסגרת ואין בדרישת הסף לעיל כדי להוות מיצוי של דרישות העובדים
הנדרשים בכל פרויקט.
 .4.5ערבות בנקאית להצעה –
 .4.5.1כל משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת המציע ,בלתי מותנית,
ערוכה לטובת איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ,בנוסח דוגמת נספח ג'
למסמכי המכרז (להלן  -הערבות הבנקאית להצעה).
סכום ערבות הצעה בסך של .₪ 50,000
 .4.5.2הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף ,לפחות עד ליום  27/4/2022הרשות בידי
האשכול לדרוש הארכה של תוקף הערבות הבנקאית להצעה למשך  3חודשים
נוספים ו/או תקופות נוספות והמציע יהיה חייב לעשות כן.
 .4.5.3האשכול יקבל ערבות גם בנוסח אחר ,ובלבד שהערבות תהא אוטונומית ,בלתי
מותנית ,לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות
הנקובות לעיל.
 .4.5.4האשכול יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת
שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד
מאלה ,וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ובכפוף למתן
התראה בכתב ומראש בת  7ימים:
 .4.5.5הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .4.5.5.1הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .4.5.5.2הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
 .4.5.5.3אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז
שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עמו.
 .4.5.6ערבות ההצעה תוחזר למציעים ,לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכים במכרז.

 .4.6המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז .להוכחת תנאי זה יצרף המציע העתק
מהקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.
 .4.7המציע קיבל ניקוד איכות של לפחות  60נקודות מתוך  100אפשריות.
 .4.8הצעת המחיר המוצעת תהיה בטווח שבין  10%הנחה ל 30% -הנחה בכל מחירון.
הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת
עמידת המציע בתנאי הסף.

.5

אישורים ומסמכים להגשת המכרז
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מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הסף לעיל ,על המשתתף לצרף להצעתו את כל המסמכים
והאישורים המפורטים להלן.
נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה
בניילוניות/חוצצים .על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי
לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור (קרי ,5.10 ,4.2 ,4.1 ,וכיו"ב).

 .5.1כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח  /עו"ד למסמך כלשהו – יאושר
המסמך כנדרש.
 .5.2מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  4לעיל.
 .5.3תעודה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה לצרכי מע"מ .משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף
בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של
העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.
 .5.4אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות
המס ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
 .5.5אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 .5.6אישור עו"ד ,בשולי כתב הצעה והתחייבות ,לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים
בישראל ,לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין
לצורך הגשת הצעת המציע במכרז ,ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה
של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל
 .5.7ככל שהמשתתף הנו תאגיד – יש לצרף:
תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי (רשם החברות ,רשם השותפויות וכו');
תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי.
 .5.8ככל שהמשתתף הינו יחיד (עוסק מורשה) – יש לצרף להצעה צילום ת.ז.
 .5.9מציע שהוא עסק בשליטת אישה – רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק .על אף כל הוראה אחרת במכרז ,אי-הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון
להגשת הצעות תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור ולא תתאפשר הגשת אישור
כאמור לאחר מועד הגשת ההצעות.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד
עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו)2(-
של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים
אף אחד מאלה:
()1

אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח,
הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

()2

אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה
בשליטה;
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"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו
לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
.5.10

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז ,לרבות תשובות הבהרה ככל
שהופצו בקשר עם המכרז כשהם חתומים ע"י הקבלן ,מאושרים ומאומתים כדין.

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המשתתף וכל מסמכי המכרז .הצעה שתוגש
ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה .על אף האמור,
האשכול שומר על זכותו לפנות למשתתפים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס
לבחינת עמידה בתנאי הסף.
 .6הסתייגויות ואיסור הגשת הצעה חלקית
 .6.1הצעה שתוגש ,שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו ,תהא ועדת המכרזים רשאית
לפסלה.
 .6.2כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.
 .6.3על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל הפריטים הכלולים בפרק אליו מוגשת הצעתו.
 .7הבהרות ושינויים
 .7.1מציע המעוניין לשאול שאלות ו/או להעיר הערות ו/או להשיג השגות בקשר למכרז זה,
במידה וקיימות ,מוזמן להעלותן בכתב בלבד ,וזאת למועד הנקוב בטבלה בעמוד הראשון
של מסמכי המכרז ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות .לדוא"ל sagi@eastgalil.org.il
ולאחר מכן יש לאשר את דבר קבלת הדוא"ל בטל' 04-6129550 :אצל שגיא נוימן
הפניות ישלחו בפורמט קובץ ( wordוורד) בלבד על-פי הדוגמה שלהלן:
מס' שאלה

העמוד במכרז

סעיף במכרז

השאלה

 .7.2העתק השאלות והתשובות יישלח לכלל רוכשי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה
כמפורט בסעיף  10.1לעיל ויועלו לאתר האשכול .התשובות לשאלות ההבהרה תהוונה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו.
 .7.3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק
תשובות בכתב – תחייבנה את המזמין.

 .7.4המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז ו/או מציעים שהפנו שאלות הבהרה באתר האשכול וכן בפקסימיליה
ו/או בדוא"ל לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות דוא"ל שימסרו על-ידי המציעים בעת
רכישת המכרז .יש להתעדכן במענה לשאלות באתר האינטרנט של האשכול.
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 .8מחירים/הצעת מחיר
 .8.1מחירי הצעת המציע יכללו את כל השירותים ,ההיטלים ,המיסים ותשלומי החובה ,למעט
מע"מ וכן כל עלות אחרת ,אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.
 .8.2תשומת לב המציעים – ניתן להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר.
 .8.3על המציע לנקוב בהצעתו בשיעור ההנחה באחוזים הניתנת על ידו ביחס למחירון דקל
בניה ודקל שיפוצים.
 .8.4ניתן לנקוב בהנחה שונה לכל מחירון.
 .8.5ההנחה המוצעת לכל מחירון לא תפחת מ 10% -הנחה ולא תעלה על  30%הנחה.
 .8.6שיעור ההנחה יהא עד  2ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
 .8.7ההנחה המוצעת לכל מחירון תחול על כל רכיבי אותו מחירון.
 .8.8אין לנקוב בשיעור הנחה החורג מטווח הנחה אפשרי ( 10%הנחה עד  30%הנחה למחירון)
הצעה שתנקוב בשיעור הנחה החורג מטווח ההנחה האפשרי (מעלה/מטה)  -תפסל על
הסף.
 .8.9אין לנקוב בהנחה שלילית  -הצעה כזו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
.8.10

תשומת לב המציעים – בכל פרק לגביו מוגשת הצעה  -יש להגיש הצעה לשני המחירונים
(דקל בניה וגם דקל שיפוצים – לא יתקבלו הצעות חלקיות).

 .8.11במידה וקיים חסר באחד מהמחירונים (דקל שיפוצים או דקל בניה) – יושלם המחיר
מהמחירון השני ,בהפחתת ההנחה המוצעת ו/או יקבע ערכו של השינוי על בסיס ניתוח
מחירים בהתאם לשיקול דעת מנהל הפרוייקט מטעם המזמין.
 .8.12המחירון הרלבנטי לביצוע העבודות ,יהיה המחירון דקל בניה /דקל שיפוצים) המעודכן
(ולמועד נקיטת הליך ההתמחרות עבור הרשות המזמינה.
 .8.13שיעור ההנחה בהצעה יקח בחשבון את כל חובותיו של הקבלן ואת כל ההוצאות ,מכל מין
וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף
מאת האשכול ו/או הרשות המזמינה.
 .8.14בכל עבודה מוזמנת ידרש הקבלן הזוכה בביצוע העבודה לשלם לאשכול דמי ניהול כמפורט
בהסכם המסגרת.
 .8.15מבלי לגרוע בכלליות האמור ,על המציע לקחת בחשבון התמחור הצעתו את עלויות שכר
העבודה ,עלויות רכב ,מכשירי הקשר ,עלויות החומרים והציוד הנדרש ,רווח קבלני ועוד.
מובהר ,כי לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
 .8.16כמו כן מובהר כי לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי המחירון הנקובים במחירון דקל
שאינם מצוינים במחיר היחידה במחירון  ,כגון תוספות חלק ג' למחירון דקל לרבות
תשלום רווח על פרקי מחירי קבלני משנה (אשר העסקתם כפופה לאישור מראש של
הרשות המזמינה)  ,תוספת תשלום קבלן "ראשי" ו/או "ממונה" ,תוספות מרחק מכל
סוג שהוא ,תוספת עבור עבודה במבנה מאוכלס  ,תוספת או הפחתה בגין היקף עבודה ,
תוספת עבודה לעבודת ערב  /לילה  /שבתות וחגים ועוד.
.8.17

מובהר בזאת כי ככל שידרשו עבודות על בסיס מחירון אחר – שאינו מחירון דקל (דוגמת
משב"ש) – יהיה רשאי מזמין העבודה לבצע את הליך ההתמחרות על בסיס אותו מחירון
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כאשר הזכיינים יקבלו כתב כמויות ערוך בהתאם למחירון הרלבנטי וידרשו להציע הנחה
שלא תפחת מהנחה שהוצעה במכרז.
.8.18

הצעת המחיר תחייב את הזוכים לכל תקופת הסכם המסגרת ( עד  60חודשים ממועד
חתימת הסכם מסגרת)

 .9אופן הגשת ההצעה
 .9.1הצעה המוגשת על-ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא ,מספר תעודת
הזהות שלו ,כתובתו וחתימתו.
 .9.2הצעה המוגשת על-ידי אישיות משפטית מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם על-ידי מורשי
החתימה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד ,מספרו הרשום
וכתובתו .ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי
החתימה מטעם התאגיד וכתובתם ,וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות
החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד.
 .9.3ההצעה על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות ההסכם על נספחיו)
יחתמו במלואם על ידי המציע ,ואלה יוגשו בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין שם המכרז
ומספר המכרז בלבד ,כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.
 .9.4ההצעה/מעטפת המכרז תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי
אשכול גליל מזרחי לא יאוחר מהמועד המפורט בריישת המסמך .הצעה אשר לא תוגש
במועד ו/או תשלח בדואר ,לא תתקבל.
 .10הליך בחינת ובחירת ההצעות הזוכות במכרז
 .10.1כל קבוצה תבחן בנפרד.
 .10.2שלב א' :תבוצע בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב בדיקת מרכיב
האיכות/מחיר של המכרז כמפורט להלן.
אין באמור כדי לגרוע מסמכות המזמין לפנות למציעים להשלמת מסמכים ,כמפורט
במכרז.
 .10.3שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר  +איכות)  -ההצעות הכשרות (שיעמדו
בדרישות הסף שנקבעו) ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות ,המפורטים להלן. .
תשומת לב המציעים כי ההצעות יבחנו ביחס לכל פרק בנפרד.
 .10.4להלן קריטריונים של ניקוד האיכות (סה"כ  100נקודות שמהוות  40%מניקוד משוקלל)
ניקוד איכות מינימלי  60נקודות)
ניקוד האיכות יבוצע ע"י צוות מקצועי מטעם האשכול ע"פ אמות המידה והמשקולות
להלן.
תנאי למעבר לשקלול מחיר הינו קבלת ניקוד איכות מינימלי של לפחות  60נקודות מתוך
 100אפשריות
מס"ד רכיב
1

אופן בדיקת הרכיב

ניקוד

ניסיון המציע – פרוייקטים של בניה או בהתאם לטבלת הניסיון והמלצות ניקוד
מירבי
שיפוצים מבני ציבור או מוסדות חינוך שצורפו להצעה.
שבוצעו והושלמו ע"י המציע משנת 2018
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ואילך וכמפורט להלן – מועד רלבנטי
לבחינת התקופה הינו מועד השלמת
הפרויקט .

קבוצה – 1

40
נקודות

קבוצה - 1

פרוייקטים
רק
בחשבון
יילקחו
בניה/שיפוצים במבני ציבור /מוסדות עד  1פרויקטים כאמור – ללא
חינוך בהיקף של לפחות מיליון  ₪לא כולל ניקוד.
מע"מ לפרויקט.
 2פרוייקטים עד  3פרוייקטים –
 20נקודות
 4פרוייקטים ויותר –  40נקודות.

קבוצה – 2
יילקחו בחשבון רק פרוייקטים בניה /קבוצה - 2
שיפוצים במבני ציבור /מוסדות חינוך
בהיקף של לפחות  5מליון  ₪לא כולל עד  2פרויקטים כאמור – ללא
ניקוד.
מע"מ לפרויקט.
 3פרוייקטים עד  4פרוייקטים –
 20נקודות.
 5פרוייקטים ויותר –  40נקודות.

קבוצה – 3

קבוצה - 3

יילקחו בחשבון רק פרוייקטים של בניה/
שיפוצים במבני ציבור /מוסדות חינוך עד  3פרויקטים כאמור – ללא
בהיקף של לפחות  10מליון  ₪ ₪לא כולל ניקוד.
מע"מ לפרויקט.
 4עד  5פרוייקטים –  20נקודות.
 6פרוייקטים ויותר –  40נקודות.

2

כמות רשויות מקומיות /תאגידים בהתאם לטבלת הניסיון והמלצות ניקוד
מירבי
עירוניים ,עבורם ביצע המציע עבודות בניה שצורפו להצעה
15
או שיפוצים משנת  2018ואילך.
רשות מקומית /תאגיד עירוני נקודות
אחד –  5נקודות.
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 2רשויות /תאגידים עירוניים –
 10נקודות.
 3רשויות/תאגידים –  15נקודות.

3

כמות מנהלי עבודה שכירים העולה על בהתאם לתצהיר ניסיון.
הנדרש בתנאי הסף.
מנהל עבודה אחד – ללא ניקוד

ניקוד
מירבי
15
נקודות

שני מנהלים –  5נקודות.
 3מנהלי עבודה –  10נקודות.
 4מנהלי עבודה ויותר – 15
נקודות.
4

שביעות רצון משירותי המציע בביצוע יבוצע סקר שביעות רצון מול שני
לקוחות של המציע ע"פ רשימת
עבודות בינוי/שיפוצים
הניסיון /המלצות .ההחלטה
לאיזה גורם לפנות הינה לשק"ד
הצוות המקצועי .סקר שביעות
רצון יעשה בהתייחס להיבטים
הבאים –
-

-

ניקוד
מירבי
30
נקודות

עמידת הקבלן בלוחות
זמנים.
איכות העבודות שבוצעה
על ידי הקבלן ומידת
שביעות הרצון של
המזמין.
שיתוף הפעולה של
הקבלן עם המפקח
מטעם המזמין.
הקפדת הקבלן על
הוראות הבטיחות.
מידת דרישות הקבלן
במסגרת
לחריגים
העבודות.

סה"כ ניקוד לכל ממליץ /לקוח –
 15נקודות .הניקוד יבוצע ע"י
הצוות המקצועי בשים לב
להתרשמות הצוות המקצועי
משביעות רצון לקוחות המציע
משירותי הקבלן.

 .10.5ניקוד למחיר –  100נקודות המהוות  60%בניקוד משוקלל
רק הצעות שיקבלו ניקוד איכות של לפחות  60נקודות מתוך  100נקודות איכות אפשריות
יעברו לשלב זה.
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להנחה המוצעת למחירון דקל בניה ינתן  60נקודות.
להנחה המוצעת למחירון דקל שיפוצים ינתן  40נקוודת.
ההצעה הכשרה הזולה ביותר (בעלת ההנחה הגבוהה ביותר) בהתייחס לכל מחירון תקבל
את מירב הנקודות ,שאר ההצעות בקבוצה יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה שקיבלה
את הניקוד המירבי.
בהתאם לנוסחא הבאה –
ניקוד המציע לרכיב המחיר הנבדק =
משקל הרכיב ( Xהנחה הגבוהה ביותר – )100
(הנחה המוצעת – )100
לדוגמא
מציע א' הציע הנחה של  30%הנחה למחירון דקל בניה ,מציע ב' המציע הנחה של 25%
הנחה למחירון דקל בניה.
מציע א' יקבל ניקוד מירבי לרכיב הנחה למחירון דקל בניה –  60נקודות
מציע ב' יקבל ניקוד יחסי 70 X 60 = 56 -
75
 .10.6נוסחת שקלול ההצעות:
שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:
 = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב איכות.
 = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב המחיר.
ציון משוקלל =0.4A+0.6 B
 .10.7ועדת המכרזים תקבע בכל פרק עד  3זכיינים בהתאם לתוצאות השקלול כאמור.
ועדת המכרזים תקבע בכל קבוצה גם כשיר נוסף לכל מקרה בו תבוטל הזכייה של מי
מהזוכים בקבוצה .למרות האמור ,מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית להגדיל
את כמות הזכיינים בכל קבוצה ,בין השאר ,בשים לב לכמות ההצעות שיתקבלו וניקוד
משוקלל של ההצעות.
במקרה בו יותר משתי הצעות יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה (והגבוה ביותר) ,תהא ועדת
המכרזים רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד  -לנקוט בהליך של התמחרות נוספת ,לעניין
הצעת המחיר ,עד לקבלת הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.

 .10.8למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו
תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק
בשליטת אישה ,תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת הזוכות ,ובלבד שצורף לה,
בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.
 .10.9ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה
לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע הערכת ההצעה
כדבעי.
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 .10.10ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה
במכרז.
 .10.11ועדת המכרזים רשאית לפסול:
.10.11.1

הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה.

.10.11.2

הצעה של קבלן שבעבר היה לאשכול ו/או לרשויות האשכול ניסיון שלילי
ו/או בלתי מוצלח עמו – בכפוף לשימוע.

.10.11.3

הצעה של קבלן שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות – בכפוף לשימוע.

 .10.12מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות עקב חוסר סבירות במחיר
בהשוואה לאומדן האשכול ,וזאת בכפוף לשימוע .למען הסר ספק ,אין בעובדה כי במכרז
נכללו מחירי מקסימום כדי לגרוע מאפשרות וסמכות ועדת המכרזים לבחון את סבירות
ההצעה ,בין השאר ,בהשוואה לאומדן האשכול.
 .10.13ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים
בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.
 .10.14אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז (זאת יחשב כהסתייגות
מהאמור בעמוד/ים החסר/ים) או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .10.15ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו
כן ,האשכול שומר את הזכות לבטל את ההליך מבלי שיחויבו בתשלום פיצוי כלשהו.
 .10.16האשכול רשאים ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ,המוחלט והסופי ,הן לפני הגשת הצעות והן
לאחר מכן ,לבקש הבהרות וכן להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיהם ,בנוגע לאיזה מהעניינים
הנזכרים בהליך זה ,עם מי מבין הקבלנים ,כולם או חלקם ו/או עם צד שלישי כלשהו.
 .10.17ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו
וכושרו של הקבלן לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונם של האשכול ו/או של רשויות
המזמינות ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם הקבלן בעבר ,בין בהסתמך על המידע
שימסור הקבלן במסגרת מסמכי המכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי
ועדת המכרזים וכן את שיקולי תקציב האשכול/רשויות מזמינות.
 .10.18האשכול רשאים לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות
רצונם המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו במסגרת שיקולי
הבחירה ,כאמור ,לרבות מאזנים ,דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.

 .10.19ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים (לרבות
מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידה המציע בדרישות הסף) ו/או אישורים ו/או מתן
הסבר ו/או ניתוח להצעתו ,לרבות לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או אפשרות
המציע לבצע את השירותים בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו וניסיון
גופים אחרים עמו בעבר ,אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאית תהא
וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .11הודעה על זכייה /הסרת זוכה/חתימת הסכם מסגרת
 .11.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה/ים הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או
באמצעות הפקסימיליה /בדוא"ל.
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 .11.2מציעים שיקבעו כזוכים – יחתם עמם הסכם מסגרת מול האשכול ,בנוסח המצורף כנספח
ט למסמכי המכרז.
 .11.3מציע שיקבע כזוכה ,האשכול /רשויות מזמינות תהיינה רשאיות לפנות אליו לביצוע
עבודות ,כמפורט להלן.
 .11.4הזוכה במכרז מתחייב שלא להעביר לאחר כל זכות מזכויותיו לפי תנאי ההסכם שייחתם
עימו ולא להוסיף או לצרף שותף ,או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת המכרז וזכויותיו לפי
ההסכם.
 .11.5האשכול יוכל לקבוע כי קבלן יוסר מרשימת הקבלנים הזוכים ,לחלט את ערבות הביצוע
(ערבות המסגרת כהגדרתה להלן ) ולבטל הסכם מסגרת עם כל אחד מהזוכים כל אימת:
 .11.5.1שלא יבצע את העבודות באיזה מהפרויקטים עבור איזה מהרשויות המזמינות
בהתאם להוראות ההסכם ו/או ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית
של ההסכם.
 .11.5.2שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי הרשות המזמינה.
 .11.5.3שלא יגיש הצעות מחיר לבקשה להצעות מחיר פרטניות שביקשה הרשות
המזמינה לפחות  2פעמים.
 .11.5.4שהתקיימה איזה סיבה מהסיבות המנויות בהסכם לביטול החוזה בין הצדדים.
 .11.5.5שהעבודות שבוצעו הינם ברמה ירודה ו/או לא טובה בהתאם לחוו"ד המנהל
מטעם הרשות המזמינה.
 .11.5.6שהוא הואשם או הוגש כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו כתב אישום פלילי בעבירות
הנוגעות לתיאום מכרזים/הצעות ו/או עבירות הנוגעות להגבלים עסקיים.
 .11.5.7הורשע ,הוא או מי מבעליו בעבירות של שוחד ו/או תיאום מכרזים ו/או הגבלים
עסקיים.
 .11.5.8לא שילם לאשכול את עמלת האשכול תוך  10ימים מהמועד שבו שולמה לו
התמורה על ידי רשות.
 .12ערבות ביצוע -
 .12.1כל אחד מהזכיינים ,ימסור לאשכול ערבות ביצוע – ערבות מסגרת בסך של  ₪ 50,000וזאת
להבטחת ביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם המסגרת (להלן -ערבות המסגרת) .ערבות
המסגרת תעמוד בתוקפה בכל תקופת הסכם המסגרת והיא תוארך מעת לעת ,בהתאמה
להארכת תקופת הסכם המסגרת.

 .12.2ערבות ביצוע וערבות בדק לפרויקט –
 .12.2.1בכל מקרה בו יקבע אחד מהזכיינים כקבלן מבצע בפרויקט כלשהו (עבור האשכול/
עבור רשות מזמינה) – יהיה מחויב הקבלן למסור לרשות המזמינה (אשכול /רשות
מזמינה) ערבות ביצוע בשיעור של  10%מהיקף העבודה ע"פ הצעת המחיר המעודכנת
(בהליך ההתמחרות) כולל מע"מ (להלן -ערבות ביצוע לפרויקט).
 .12.2.2ערבות הביצוע לפרויקט תשמש להבטחת ביצוע התחייבות הקבלן לביצוע הפרויקט.
 .12.2.3בתום ביצוע כל פרויקט ימסור הקבלן המבצע לרשות המזמינה (אשכול /רשות
מזמינה) ערבות בשיעור של  5%מהיקף העבודה/פרויקט בפועל כולל מע"מ וזאת
להבטחת התחייבויות הקבלן לתקופת הבדק (להלן -ערבות הבדק לפרויקט).
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 .14ביטוח
 .14.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז)
ימסור לאשכול אישור קיום ביטוחים כנדרש במכרז וזאת בהתייחס להסכם המסגרת.
 .14.2בנוסף ,בכל מקרה בו ידרש קבלן זוכה לבצע עבודה עבור רשות מזמינה /אשכול ,ימסור
הקבלן לרשות המזמינה אישור קיום ביטוחים כאמור ,כתנאי לביצוע עבודות עבור הרשות
המזמינה.
 .14.3מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה יידרש להמציא לרשות אישור מחברת ביטוח כי
לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה ,וזאת בהתאם לנדרש בנספחי
הביטוח הנ"ל.
 .14.4מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל
חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות
של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכול.
 .14.5למען הסר ספק מובהר בזאת:
 .14.5.1מציע שהצעתו תתקבל ,לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
הביטוח שלו לדרישות האשכול/רשות מזמינה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .14.5.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות
האשכול/רשות מזמינה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז ,שמורה
לאשכול/רשות מזמינה הזכות ,לפי שיקול דעתן הבלעדי ,לבצע את הנדרש במכרז
זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותן
לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו
כלפיהם וכלפי רשויות האשכול.
 .14.6האשכול ו/או רשות מזמינה ו/או יועץ הביטוח שלהן יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח
הנדרשים במכרז.
 .15הליך בחירה של האשכול /רשות מזמינה –
 .15.1מעת לעת ,בהתאם לצורכי המזמין בפועל ובמהלך תקופת הסכם המסגרת ,יהא רשאי
האשכול לבצע הליך בחירת קבלן מקרב הזכיינים ,בכל קבוצת שירות לביצוע העבודות
נשוא המכרז  -וזאת באמצעות פנייה לזכיינים הרלבנטיים בכל קבוצה לקבלת הצעת מחיר
ספציפית.

 .15.2הפניה לקבלנים בקבוצת השירות הרלבנטית תהיה בשים לב להיקף הפרויקט בהתאם
לכתב הכמויות שיצורף להליך הפניה .תערך פניה לכל הזכיינים בקבוצה הרלבנטית.
 .15.3הפניה תכלול ,ככל שיתאפשר כתבי כמויות ,יעדי ביצוע ופרטים נוספים (להלן  -הליך
ההתמחרות) ותבוצע והפניה תעשה על-פי הנוהל הבא:
 .15.4הליך ההתמחרות יכול להיעשות ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות –
 .15.4.1פרויקט /עבודה עבור האשכול – תבוצע פניה של האשכול לביצוע עבודה/
פרוייקט עבור האשכול .במקרה כזה האשכול יבחר את הקבלן מבין הזכיינים
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בקבוצה הרלבנטית ,העבודות יבוצעו עבור האשכול .התשלום לקבלן ישירות ע"י
האשכול.
 .15.4.2פרויקט /עבודה עבור רשות מזמינה – בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות -
 .15.4.2.1פרויקט אשר האשכול הוסמך לבצע עבור רשות מזמינה – הפניה
תבוצע ע"י האשכול עבור רשות מזמינה .העבודות יבוצעו ע"י הקבלן
עבור רשות מזמינה באמצעות האשכול .התשלום לקבלן ישולם ע"י
האשכול מכספים שיועברו לאשכול ע"י הרשות המזמינה.
 .15.4.2.2פרויקט/עבודה של רשות מזמינה – הפניה תעשה ע"י האשכול או/
רשות מזמינה .ככל שהפניה תעשה ע"י רשות מזמינה (החברה באשכול)
הפניה תעשה באישור האשכול ובליווי /נוכחות נציג של האשכול.
העבודה תבוצע בפועל ישירות מול הרשות המזמינה .הרשות המזמינה
תשלם לקבלן ישירות.
 .15.5הפניה תכלול את דרישות הרשות הרלבנטית (אשכול או רשות מזמינה) ,בהתאם לדוגמא
המצורפת כנספח ח' למסמכי המכרז.
לפניה יצורף כתב כמויות הערוך בהתאם למחירון הרלבנטי (מעודכן למועד ביצוע ההליך)
– מחירון דקל בניה או מחירון דקל שיפוצים (ע"פ בחירת מזמין העבודה) .מובהר בזאת כי
במקרה בו יעשה שימוש במחירון אחר ,ייכלל כתב כמויות ע"פ המחירון הרלבנטי.
במידת הצורך ,בהמשך לכך ייערך סיור באתר/י העבודות הרלבנטיים לקבלנים הזוכים
בקבוצה הרלבנטית בלבד  -במועד שייקבע על-ידי המזמין  -במסגרתו יימסרו פרטי
העבודות ,תכניות וכתבי כמויות רלבנטיים.
הקבלן מתחייב להתייצב לסיור הקבלנים כאמור .במידה והקבלן לא הגיע לסיור במועד
שנקבע ע"י המזמין -יראה כאילו אינו מעוניין בעבודה זו.
לאחר סיור הקבלנים ככל שנקב ובמועד שייקבע על-ידי הרשות המזמינה ,על הקבלן
להגיש הצעת מחיר משופרת בהתאם למפורט להלן וע"פ קביעת הרשות הרלבנטית
(האשכול/רשות החברה באשכול) –
.15.5.1

הנחה באחוזים בהתייחס לכתב הכמויות למדידה עבור ביצוע העבודות בפרויקט,
שלא תפחת מההנחה המוצעת במסגרת המכרז למחירון.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות המבוסס על המחירון (דקל שיפוצים /בניה)
המעודכן למועד הפניה .המציעים יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת מההנחה
המוצעת במכרז .לדוגמא – זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה למחירון דקל בניה
– ידרש להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה .שיעור ההנחה כאמור
יחול על כל רכיבי המחירון.

.15.5.2

הנחה למחיר פאושלי מירבי לביצוע העבודות בפרויקט .המחיר הפאושלי המירבי
יקבע על בסיס כתב הכמויות התיאורי שיצורף למסמכי ההליך.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות תיאורי המבוסס על המחירון (דקל שיפוצים/
בניה) המעודכן למועד הפניה ,כולל מחיר פאושלי סופי לביצוע העבודות .המציעים
יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת מההנחה המוצעת במכרז.
התשלום יהיה באופן פאושלי ,בהתאם לאבני הדרך שנכללו במסמך הפניה.
לדוגמא – בכתב כמויות תיאורי המבוסס על מחירון דקל בניה  -מחיר פאושלי
סופי מליון  ₪כולל מע"מ  .זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה למחירון דקל בניה
– ידרש להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה ומחיר פאושלי סופי לביצוע
העבודות לאחר ההנחה כאמור (שלא יעלה על  ₪ 700,000כולל מע"מ)
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.15.5.3

מובהר בזאת כי ככל שידרשו עבודות על בסיס מחירון אחר – שאינו מחירון דקל
בניה או שיפוצים (דוגמת משב"ש) – יהיה רשאי מזמין העבודה לבצע את הליך
ההתמחרות על בסיס אותו מחירון כאשר הזכיינים יקבלו כתב כמויות ערוך
בהתאם למחירון הרלבנטי וידרשו להציע הנחה שלא תפחת מהנחה שהוצעה
במכרז.

כן יידרש הקבלן לציין את זמינותו לביצוע העבודה .קבלן שלא יגיש הצעה יראה כאילו
אינו מעוניין להשתתף בהתמחרות לעבודה זו.
 .15.6הזכיין אשר הצעתו במסגרת הפניה תהא הנמוכה ביותר ,ייבחר לבצע את העבודות
המוזמנות ,ככל שהמזמין יחליט על ביצוען בפועל .היה וסכום ההצעה הנמוך ביותר שיוצע
על-ידי כל אחד מהזכיינים יהיה זהה  -יידרשו הזכיינים להציע הצעה כספית נוספת על-פי
אותו נוהל כאמור ובמידה ושוב יהיה הסכום זהה  -רשאי המזמין לערוך המשך התמחרות
או הגרלה בין הזכיינים  -באופן ובמועד שייקבע המזמין.
 .15.7על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת –
 .15.7.1האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מקבלן אשר
לרשות המזמינה ניסיון שלילי עמו במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד
ההתמחרות.
 .15.7.2האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה של קבלן אשר
בהתאם להצהרתו בנוגע לקרבה משפחתית קיימת מניעה חוקית להתקשרות עמו.
 .15.8מובהר בזאת כי הזוכה בכל הליך התמחרות יידרש לשלם לאשכול דמי ניהול כמפורט
בהסכם המסגרת.
 .15.9מובהר בזאת כי בכפוף לאמור לעיל ,ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את העבודות
מבין הזכיינים בכל קבוצה – נתונה לרשות מקומית/מזמינה רלבנטית וכל אחד מהזכיינים
לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או הרשות הרלבנטית ככל שהרשות תבחר
את הזכיין האחר לביצוע העבודות.
 .15.10נקבע זכיין כזוכה בהליך התמחרות ברשות מקומית/מזמינה ספציפית ,יידרש הזכיין –
 .15.10.1במקרה של פרויקט שיבוצע עבור האשכול – לא נדרש הסכם נוסף.
 .15.10.2במקרה של פרויקט שיבוצע עבור רשות מזמינה (ישירות מול הרשות או באמצעות
האשכול) – יידרש הקבלן הנבחר לחתום גם על הסכם משולש בנוסח המצורף
כנספח ט' 10לא יאוחר מתוך  10ימים ממועד דרישה.
 .15.10.3בכל מקרה יידרש הקבלן -
.15.10.3.1

למסור לרשות הספציפית/מזמינה אישור ביטוחים כנדרש בהסכם
ובמכרז.

.15.10.3.2

למסור לאשכול/רשות הספציפית ערבות ביצוע בשיעור של 10%
מסכום הצעתו בהליך ההתמחרות (כולל מע"מ).

.15.10.3.3

להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מהמועד שנקבע בצו התחלת
העבודה ולבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם והנחיות
הרשות הספציפית/מזמינה.

 .15.10.4לא ביצע הזוכה את התחייבויותיו לעיל ,תהיה רשאית הרשות המזמינה למסור
את ביצוע העבודות למציע אחר.
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 .16הליכים משפטיים
 .16.1מובהר ומודגש בזאת ,כי מציע אשר הוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או
בדרישות כלפי האשכול ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן העבודות זמנית או לחלוטין אשר
יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על-ידי צדדים שלישיים כלשהם,
לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך תקופת המכרז.
 .16.2קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים ו/או ביתר הליכי המכרז
וכי כתוצאה מפגם זה לא זכה מציע במכרז ,לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו
לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר,
לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או
טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי /ואו כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה והוא
מוותר על כך וויתור מלא.
 .16.3קבע בימ"ש מוסמך ,כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים
במכרז וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב
המציע שזכה ,מידית עם הודעת האשכול ,להפסיק את מתן העבודות ע"פ ההסכם שנחתם
עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא ובכפוף לתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד
ביטול ההסכם ,למציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי
/ואו כנגד האשכול ו/או מי מטעמו בעניין זה והוא מוותר על כך וויתור מלא.
 .17הוראות כלליות
 .17.1הרשות בידי האשכול לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או
חלק ממנה ,גם בעצמו ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 .17.2אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 .17.3בבדיקת הצעות המציעים יהיה האשכול ו/או כל מי מטעמם רשאים לערוך למציעים או
לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים
ישתף פעולה עם האשכול ומי מטעמו בבדיקות כאמור ,ככל שיבקש לערוך בדיקות.
 .17.4לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,יהיה האשכול רשאי ,מטעם זה בלבד ,לפסול
את ההצעה.
 .17.5עוד רשאי האשכול ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע
ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת האשכול ו/או מי מטעמו ,להערכת ההצעות,
לרבות פנייה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף
במכרז זה.
 .17.6האשכול יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים הזוכים במכרז זה לצורך שיפור הצעתם.
 .17.7בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,זולת במקום המיועד לכך.
 .17.8אי הגשת הצעת מחיר בהתאם להוראות המכרז ו/או השלמה במקום הטעון השלמה
עלולים להביא לפסילת הצעה למכרז.
 .17.9מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד
אחר ,שהינו אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו
בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע .מציע שהוא
אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע
(בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.
 .17.10כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על-ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך
השתתפות במכרז ו/או להכנת ההצעה למכרז ו/או להגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון
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המציע בלבד ועל חשבונו .למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול
בעניין זה.
 .17.11הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף
– תיפסל ולא תובא בחשבון.
 .17.12מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה
הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם
המסמכים  /נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם
מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר בזאת
כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה .כן
יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .17.13לאחר ההכרזה על הזוכה ,יהא המזמין רשאי לנהל משא ומתן בהתאם לשיקול דעתו
המלא ,הבלעדי והסופי ,וכללי מנהל תקין ,ובהתחשב להוראות כל דין רלוונטי.
 .17.14כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המזמין ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או
לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.
 .18מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כמפורט להלן ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 .18.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה) – נספח א'.
 .18.2כתב הצעה והתחייבות – נספח ב'.
 .18.3נוסח ערבות הצעה – נספח ג'.
 .18.4תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ד'.
 .18.5תצהיר אי תיאום – נספח ה'.
 .18.6תצהיר לנושא עמידה בדרישות סף וניקוד איכות – נספח ו'.
 .18.7הצהרת משתתף ואישור רו"ח – נספח ז'.
 .18.8דוגמת מסמך התמחרות – נספח ח'.
 .18.9הסכם מסגרת (מול האשכול) – נספח ט'.
 .18.10הוראות ודרישות הביטוח (נספח ט'א + )1אישור קיום ביטוחים – (נספח ט1ב).
 .18.11ערבות ביצוע מסגרת – נספח ט'.2
 .18.12ערבות ביצוע לפרויקט – נספח ט'.3
 .18.13ערבות בדק לפרויקט – נספח ט'.4
 .18.14נספח תמורה לעבודה מוזמנת – נספח ט'.5
 .18.15אישור מהנדס /ממונה בטיחות – נספח ט.6
 .18.16נספח בטיחות קבלן ראשי – נספח ט'.7
 .18.17חוזר מנכ"ל משרד חינוך עבודות במוס"ח – נספח ט'.8
 .18.18הצהרה בדבר העדר תביעות – נספח ט'.9
 .18.19הסכם משולש אשכול – רשות מזמינה – קבלן – נספח ט'.10

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
בכבוד רב,
נורית צור רבינו ,מנכ"לית
אשכול רשויות גליל מזרחי
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נספח ב'
טופס הגשת הצעת מחיר

כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :
לכבוד,
אשכול רשויות גליל מזרחי
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(להלן  -האשכול)
ג.א.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז מסגרת פומבי מס'  2/2022לביצוע עבודות
בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על
נספחיהם (להלן  -מסמכי המכרז).

.2

הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות
הקשורים בביצוע העבודות ,לרבות את הכמויות וטיבם של העבודות ,וכן את כל הגורמים
האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

.3

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז ,לרבות ותנאי התשלום,
הננו מגישים הצעתנו זו ומתחייבים בזה לספק את השירותים ולקיים את כל שאר
התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן -
התמורה ותנאי התשלום).

.4

אנו מסכימים כי האשכול חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעתנו ,ואנו מתחייבים לקבל כל
החלטה של האשכול .במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה להשתתף בכל הליך
התמחרות שיבוצע ע"י רשויות האשכול.

.5

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,
לטובתכם על -פי הנוסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי
במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך  14ימים ממועד הדרישה
ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שייקבעו האשכול ,הרי הזכות
בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית ,זאת ללא הודעה או התראה כלשהי מראש
ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד
שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

.6

אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי מסמכי
היסוד של התאגיד המציע.

.7

מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או
אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

.8

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

.9

הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
העבודות ,וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים
לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ובמצב תקין.

.10

.11

הצעתנו מוגשת לקבוצות השירות הבאות – (יש לסמן את הרלבנטי)


פרק  – 1היקף כספי של פרויקט עד  5מיליון  ₪לא כולל מע"מ.



פרק  – 2היקף כספי של פרויקט מעל  5מיליון  ₪לא כולל מע"מ ועד  10מיליון ₪
לא כולל מע"מ.



פרק  – 3היקף כספי של פרויקט מעל  10מיליון  ₪לא כולל מע"מ.

הנחיות להצעת המחיר –
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.12

.11.1

תשומת לב המציעים – ניתן להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר.

.11.2

על המציע לנקוב בהצעתו בשיעור ההנחה באחוזים הניתנת על ידו ביחס למחירון
דקל בניה ומחירון דקל שיפוצים.

.11.3

ניתן לנקוב בהנחה שונה לכל מחירון.

.11.4

ההנחה המוצעת לכל מחירון לא תפחת מ 10% -הנחה ולא תעלה על  30%הנחה.

.11.5

שיעור ההנחה יהא עד  2ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

.11.6

ההנחה המוצעת לכל מחירון תחול על כל רכיבי אותו מחירון.

.11.7

אין לנקוב בשיעור הנחה החורג מטווח הנחה אפשרי ( 10%הנחה עד  30%הנחה
למחירון) הצעה שתנקוב בשיעור הנחה החורג מטווח ההנחה האפשרי
(מעלה/מטה)  -תפסל על הסף.

.11.8

אין לנקוב בהנחה שלילית  -הצעה כזו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

.11.9

תשומת לב המציעים – בכל פרק לגביו מוגשת הצעה יש להציע הנחה לשני
המחירון (מחירון דקל בניה ומחירון דקל שיפוצים).

.11.10

במידה וקיים חסר באחד מהמחירונים (דקל שיפוצים או דקל בניה) – יושלם
המחיר מהמחירון השני ,בהפחתת ההנחה המוצעת ו/או יקבע ערכו של השינוי
על בסיס ניתוח מחירים בהתאם לשיקול דעת מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

.11.11

המחירון הרלבנטי לביצוע העבודות ,יהיה המחירון דקל בניה /דקל שיפוצים)
המעודכן (למועד נקיטת הליך ההתמחרות עבור הרשות המזמינה.

.11.12

שיעור ההנחה בהצעה ייקח בחשבון את כל חובותיו של הקבלן ואת כל ההוצאות,
מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום
או מימון נוסף מאת האשכול ו/או הרשות המזמינה.

.11.13

בכל עבודה מוזמנת יידרש הקבלן הזוכה בביצוע העבודה לשלם לאשכול דמי ניהול,
כמפורט בהסכם המסגרת.

.11.14

מבלי לגרוע בכלליות האמור ,על המציע לקחת בחשבון התמחור הצעתו את עלויות
שכר העבודה ,עלויות רכב ,מכשירי הקשר ,עלויות החומרים והציוד הנדרש ,רווח
קבלני ועוד .מובהר ,כי לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

.11.15

כמו כן מובהר כי לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי המחירון הנקובים במחירון
דקל שאינם מצוינים במחיר היחידה במחירון  ,כגון תוספות חלק ג' למחירון דקל
לרבות תשלום רווח על פרקי מחירי קבלני משנה (אשר העסקתם כפופה לאישור
מראש של הרשות המזמינה)  ,תוספת תשלום קבלן "ראשי" ו/או "ממונה",
תוספות מרחק מכל סוג שהוא ,תוספת עבור עבודה במבנה מאוכלס  ,תוספת או
הפחתה בגין היקף עבודה  ,תוספת עבודה לעבודת ערב  /לילה  /שבתות וחגים
ועוד.

.11.16

מובהר בזאת כי ככל שידרשו עבודות על בסיס מחירון אחר – שאינו מחירון דקל
(דוגמת משב"ש) – יהיה רשאי מזמין העבודה לבצע את הליך ההתמחרות על
בסיס אותו מחירון כאשר הזכיינים יקבלו כתב כמויות ערוך בהתאם למחירון
הרלבנטי וידרשו להציע הנחה שלא תפחת מהנחה שהוצעה במכרז.

.11.17

הצעת המחיר תחייב את הזוכים לכל תקופת הסכם המסגרת ( עד  60חודשים
ממועד חתימת הסכם מסגרת)

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז הצעתנו הינה  -כמפורט להלן:
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.13

תשומת לב המציעים – בכל פרק לגביו מוגשת הצעה  -יש להגיש הצעה לשני
המחירונים (דקל בניה וגם דקל שיפוצים – לא יתקבלו הצעות חלקיות).
פרק לגביו
מוגשת הצעה

פרק – 1

שיעור הנחה מוצע בהתייחס
למחירון

שיעור הנחה מוצע בהתייחס
למחירון

דקל בניה

דקל שיפוצים

(שיעור הנחה מוצע יהיה
בטווח שבין  10%הנחה עד
 30%הנחה)

(שיעור הנחה מוצע יהיה
בטווח שבין  10%הנחה ל-
 30%הנחה)

_________________%הנחה _________________%הנחה
לכל רכיבי המחירון
לכל רכיבי המחירון

עבודות בהיקף
של עד  5מיליון
 ₪לא כולל
מע"מ לפרויקט

פרק – 2

_________________%הנחה _________________%הנחה
לכל רכיבי המחירון
לכל רכיבי המחירון

עבודות בהיקף
של מעל  5מיליון
 ₪ועד  10מיליון
 ₪לא כולל
מע"מ לפרויקט

פרק – 3

_________________%הנחה _________________%הנחה
לכל רכיבי המחירון
לכל רכיבי המחירון

עבודות בהיקף
של מעל 10
מיליון  ₪לא
כולל מע"מ
לפרויקט

.14

ידוע לנו כי ההצעות במכרז יבחנו ע"פ רכיבי איכות /מחיר שנכללו במכרז וכי לכל קבוצה
יקבעו מספר זכיינים כמפורט במסמכי המכרז.

.15

ידוע לנו כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת פומבי עבור אשכול גליל מזרחי והרשויות החברות
באשכול וככל שהצעתנו תקבע כזוכה במכרז ,אנו מתחייבים להשתתף בהליכי התמחרות
עבור האשכול ו/או רשויות האשכול ו/או תאגידים עירוניים של רשויות אלו .כמו כן ככל
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שנקבע כזוכים ע"י רשות מזמינה כלשהי מרשויות האשכול ,אנו מתחייבים לחתום על
הסכם התקשרות נפרד עם כל רשות מרשויות האשכול שתהיה מעוניינת לבצע את העבודות
באמצעותינו.
.16

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי אין כל התחייבות של האשכול ו/או רשויות האשכול לבצע
עבודות כלשהן ו/או בהיקף כלשהו באמצעות מכרז זה ואין בקביעת זוכה/ים במכרז כדי
להוות מצג ו/או התחייבות להיקף כלשהו של עבודות מוזמנות ,ככל שיוזמנו.

.17

הובהר לנו אופן בחירת קבלן מבצע ע"י האשכול /רשויות האשכול והליך ההתמחרות
הנוסף הנדרש טרם ביצוע עבודה.

הננו מצהירים כי קראנו מסמך זה ,הבנו אותו ואת השלכותיו ואנו מתחייבים לבצע
את העבודות על-פי המחירים הנקובים לעיל ,בכפוף להליכי ההתמחרות שינקטו
ע"י האשכול ו/או הרשויות.

שם המציע:
______________________________

דוא"ל:
_________________________________

כתובת:
____

_____________________________

טלפון:
__________________________________

תאריך _____________________________________

חתימה וחותמת המציע:

__________________________
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נספח ג' – נוסח ערבות ההצעה
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת
המבקשים למכרז מסגרת פומבי מספר  2/2022לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול
ורשויות מקומיות החברות באשכול ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ֹ 50,000
₪
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל לא יאוחר מתוך  7ימים ממועד
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל
דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו
כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  27/4/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  27/4/2022לא תענה.
לאחר יום  27/4/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
שם הבנק _______
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נספח ד'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
המציע
אצל
כ_________________________________________-
משמש
אני
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022
לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול (להלן  -המכרז) ,ומוסמך
ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

.1

בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -
.2

מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה;
( .3סמן  Xבמשבצת המתאימה):


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.

( .4במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):



המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

( .5במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח 1998 -ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
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 .6המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
.7

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ה
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________
(שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מסגרת פומבי מס'  2/2022שפורסם ע"י אשכול גליל
מזרחי.
המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או
אדם הקשורים עימם.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד
מועד הגשת ההצעות.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

אישור עו"ד

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על
תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________

______________

_________________

שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימה
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נספח ו
תצהיר פרטי מציע ,עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות

אני הח"מ ______________  ,ת.ז , ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
אני משמש כ______________ אצל הספק __________ (להלן" :הספק") ומוסמך ליתן מטעמו
תצהיר זה;
הריני להצהיר כי המידע שנמסר על ידי במסגרת תצהיר זה משקף את ניסיון המציע .מבלי לגרוע
מהאמור ,הובא לידיעתי כי המזמין רשאי לפנות לאנשי הקשר המפורטים בתצהיר זה לשם אימות
הצהרת המציע.

פרטי המציע

.1

שם המציע

מס' עוסק מורשה  /מלכ"ר
 /תעודת זהות
כתובת מלאה כולל מיקוד
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני -

E.mail

שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר

33
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

חוברת מכרז  2.2022בינוי ושיפוצים.docx

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

.2

הצעתנו מוגשת לקבוצות השירות הבאות – (יש לסמן את הרלבנטי)


פרק  – 1היקף כספי של פרויקט עד  5מיליון  ₪לא כולל מע"מ.



פרק  – 2היקף כספי של פרויקט מעל  5מיליון  ₪לא כולל מע"מ ועד  10מיליון ₪
לא כולל מע"מ.



פרק  – 3היקף כספי של פרויקט מעל  10מיליון  ₪לא כולל מע"מ.

.3

המציע הינו קבלן רשום בענף/סיווג  _______________________ -מצ"ב תעודת
רשיום בתוקף.

.4

ניסיון המציע –
החל משנת  2018ואילך ביצע והשלים המציע עבודות בניה או שיפוצים כמפורט להלן-
(לעניין תנאי סף זה ילקחו בחשבון פרוייקטים שבוצעו והושלמו בתקופה החל משנת 2018
ואילך .מובהר בזאת כי פרוייקט יחשב כנכלל בתקופה אף אם ביצועו החל לפני שנת 2018
אולם הפרוייקט הושלם בפועל לאחר שנת ).2018
תשומת לב המציעים – יש להציג פרוייקטים בכמות ובהיקף שלא יפחת מתנאי הסף
לפרק לגביו מוגשת הצעה .כמו כן תשומת לב המציעים כי ינתן ניקוד איכות לכמות גדולה
יותר של פרווייקטים (מעבר לנדרש בתנאי הסף) ,למספר גופים עבורם בוצעו העבודות
ולעבודות של מבני ציבור /חינוך.

פרוייקטים של בניה /שיפוצים –

מס'

מזמין העבודה

סוג
העבודה
/
(בניה
שיפוצים)

מיקום
עבודה

ביצוע מועד
השלמת
הפרוייקט

היקף כספי פרטי איש קשר במזמין
העבודה – שם  +טלפון
של
נייד
הפרוייקט
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פרוייקטים של בניה /שיפוצים – מבני ציבור /מוסדות חינוך
מס'

מזמין
העבודה

סוג
העבודה
/
(בניה
שיפוצים)

ציבור מיקום
מבנה
עבודה
/מוסד חינוך

ביצוע מועד
השלמת
הפרוייקט

איש
היקף כספי פרטי
קשר במזמין
של
העבודה – שם
הפרוייקט
 +טלפון נייד
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מצורפות –
 המלצות.
 בפרויקט של מבני ציבור /מוסדות חינוך – יש להציג גם תעודת גמר  +חשבון סופי
(עמוד אחרון).
.5

מנהלי עבודה המועסקים כעובדים שכירים אצל המציע –
תשומת לב המציעים ,לצורך עמידה בדרישות הסף ,יש להציג לפחות מנהל עבודה שכיר
אחד העומדים בדרישת הסף ,ינתן ניקוד איכות למציעים המעסיקים כמות גדולה יותר של
מנהלי עבודה.
בהתייחס לכל מנהל עבודה כמפורט להלן ,יש לצרף –
 קו"ח.
 תעודות השכלה.
 אישור סיום קורס מנהלי עבודה.
 אישור רו"ח לפיו הנ"ל מועסק כעובד שכר אצל המציע.

מנהל עבודה מס' – 1
שם ______________________________________.
מס' ת.ז ________________________
השכלה – מהנדס  /הנדסאי _____________________ -
ניסיון כמנהל עבודה  _________________ -שנים (לפחות  5שנים)
מועסק כעובד שכיר אצל המציע החל משנת ______________________
בעל תעודת הסמכה כמנהל עבודה משנת __________  ,מספר תעודה ____________
מנהל עבודה מס' – 2
שם ______________________________________.
מס' ת.ז ________________________
השכלה – מהנדס  /הנדסאי _____________________ -
ניסיון כמנהל עבודה  _________________ -שנים (לפחות  5שנים)
מועסק כעובד שכיר אצל המציע החל משנת ______________________
בעל תעודת הסמכה כמנהל עבודה משנת ___________  ,מספר תעודה ____________
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מנהל עבודה מס' – 3
שם ______________________________________.
מס' ת.ז ________________________
השכלה – מהנדס  /הנדסאי _____________________ -
ניסיון כמנהל עבודה  _________________ -שנים (לפחות  5שנים)
מועסק כעובד שכיר אצל המציע החל משנת ______________________
בעל תעודת הסמכה כמנהל עבודה משנת ___________  ,מספר תעודה ____________

מנהל עבודה מס' – 4
שם ______________________________________.
מס' ת.ז ________________________
השכלה – מהנדס  /הנדסאי _____________________ -
ניסיון כמנהל עבודה  _________________ -שנים (לפחות  5שנים)
מועסק כעובד שכיר אצל המציע החל משנת ______________________
בעל תעודת הסמכה כמנהל עבודה משנת ___________  ,מספר תעודה ____________

.6

הנני מצהיר ,כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________
(חתימה)

אישור
אני הח"מ _________ ,עו"ד (מ.ר ) ________ .מאשר ,כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב'
_________  ,ת.ז , _________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפניי.
_________________
(חתימה וחותמת עוה"ד)
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נספח ז'
הצהרת משתתף ואישור רו"ח
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרינו להצהיר כדלקמן:
הרינו להצהיר כי בשנים להלן היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות שיפוצים/בינוי כמפורט
להלן –
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2018היה בסך של ____________________  ₪לא כולל
מע"מ.
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2019היה בסך של ____________________  ₪לא כולל
מע"מ.
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2020היה בסך של ____________________  ₪לא כולל
מע"מ .
נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו
כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א –
 .1981לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.
חתימת המשתתף:
____________________
================================

אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת
המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים הרלבנטיות להצהרת המשתתף.
הריני לאשר כי לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים
והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א –  .1981לא
קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.
תאריך__________ :
_________________
בכבוד רב,

נספח ח'
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דוגמת מסמך התמחרות מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022

לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ועבור רשויות
מקומיות החברות באשכול
לא למילוי ע"י המציע (רלבנטי רק לאחר הזכיה לצורך התמחרויות של רשויות
שיבקשו להשתתף בהסדר )
תאריך _________________

לכבוד
זכייני קבוצה ______________
מכרז מסגרת פומבי מס' _____

לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

הנדון – פנייה לקבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות בינוי /שיפוצים עבור רשות
מקומית /תאגיד עירוני של הרשות _____________________ -
 .1העבודה מתבצעת –
 מול ועבור אשכול גליל מזרחי (להלן -האשכול).
 מול האשכול ועבור רשות מקומית ( ._______________________ -התשלום יבוצע ע"י
האשכול מכספים שיועברו לאשכול ע"י הרשות)
 מול רשות מקומית ועבור הרשות המקומית _______________________(.התשלום
יבוצע ע"י הרשות ישירות) .
 .2בהמשך למכרז שבנדון וקביעתכם כאחת מזכייניות המכרז ,מבקש האשכול /הרשות לקבל
הצעת מחיר לביצוע עבודות בינוי /שיפוצים כמפורט להלן.
 .3תיאור העבודה הנדרשת  - ____________________ -על-פי התכניות וכתבי הכמויות
המצורפים (להלן  -העבודות).
מצורף –






כתב כמויות למדידה.
כתב כמויות תיאורי – בעבודות שיבוצעו באופן/תמורה פאושלי.
תוכניות
מפרט טכני מיוחד.
כתב הכמויות הינו על בסיס מחירון –
 דקל בניה.
 דקל שיפוצים.
 מחירון אחר .__________________________ -

למען הסר ספק ,המחיר ע"פ מחירון דקל  /מחירון אחר יחושב באופן שלא תתווספנה לו
תוספות כלשהן ,כגון תוספות חלק ג' למחירון דקל לרבות תשלום רווח על פרקי מחירי קבלני
משנה (אשר העסקתם כפופה לאישור מראש של המזמין)  ,תוספת תשלום קבלן "ראשי" ו/או
"ממונה" ,תוספות מרחק מכל סוג שהוא ,תוספת עבור עבודה במבנה מאוכלס  ,תוספת או
הפחתה בגין היקף עבודה  ,תוספת עבודה לעבודת ערב  /לילה  /שבתות וחגים ועוד
 .4מיקום ביצוע העבודות ._________________________ -
 .5האם העבודות ליד או בתוך מוסד חינוך – כן/לא.
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 .6לו"ז לביצוע העבודות  ___________________ -ימי לוח ממועד קבלת צו התחלת עבודות.
 .7מועד ומיקום סיור קבלנים( ____________________ :להלן  -סיור הקבלנים)  -זכיין שלא
ישתתף בסיור הקבלנים ,יראו אותו כגורם שאינו מעוניין בביצוע העבודה.
 .8הוראות מיוחדות בנוגע לעבודות –
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .9האשכול /הרשות מעוניינת בביצוע העבודות  -כמפורט בתכניות ,במפרטים ובכתבי הכמויות
(הכוללים את המחירים בהתאם למחירון דקל הרלבנטי ) שהומצאו לך.
 .10הצעת המחיר (לבחירת המזמין ) –


הנחה באחוזים בהתייחס לכתב הכמויות למדידה עבור ביצוע העבודות בפרויקט,
שלא תפחת מההנחה המוצעת במסגרת המכרז למחירון.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות המבוסס על המחירון (דקל שיפוצים /בניה)
המעודכן למועד הפניה .הקבלנים יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת מההנחה המוצעת
במכרז .לדוגמא – זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה למחירון דקל בניה – ידרש
להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה .שיעור ההנחה כאמור יחול על כל
רכיבי המחירון.



הנחה למחיר פאושלי מירבי לביצוע העבודות בפרויקט .המחיר הפאושלי המירבי
יקבע על בסיס כתב הכמויות התיאורי שיצורף למסמכי ההליך.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות תיאורי המבוסס על המחירון (דקל שיפוצים/
בניה) המעודכן למועד הפניה ,כולל מחיר פאושלי סופי לביצוע העבודות .הקבלנים
יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת מההנחה המוצעת במכרז.
התשלום יהיה באופן פאושלי ,בהתאם לאבני הדרך שנכללו במסמך הפניה.
לדוגמא – בכתב כמויות תיאורי המבוסס על מחירון דקל בניה  -מחיר פאושלי סופי
מליון  ₪כולל מע"מ  .זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה למחירון דקל בניה – ידרש
להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה ומחיר פאושלי סופי לביצוע העבודות
לאחר ההנחה כאמור (שלא יעלה על  ₪ 700,000כולל מע"מ)

 .11תנאי תשלום –
 כתב כמויות למדידה  -חשבונות מצטברים ,תנאי תשלום כמפורט בהסכם.
 תמורה פאושלית ,בהתאם לשלבי תשלום /אבני הדרך להלן (ניתן להוסיף שלבים)-
 שלב א' – _______ -עד  __________%מתמורה פאושלית.
 שלב ב' – _____ -עד  ______%מתמורה פאושלית ( _________%במצטבר).
 שלב ג – ____ -עד  ______%מתמורה פאושלית ( _________%במצטבר).
 שלב ד' – ___ -עד  _______%מתמורה פאושלית ( _________%במצטבר).
 שלב ה' –______ -עד  ______%מתמורה פאושלית ( _________%במצטבר).

אין להגיש חשבון טרם קבלת אישור מפקח בדבר סיום שלב .שלב אחרון (חשבון סופי)
מותנה גם במסירת כל המסמכים הנדרשים ,כולל ערבות בדק .תנאי תשלום כל חשבון
כמפורט בהסכם.
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 .12מימון חיצוני .____________________________ -
ליום
עד
לרשות
להגיש
יש
אותו
מחיר
הצעת
טופס
 .13מצורף
____________________________ בשעה __________________________ .את
הבא
באופן
להגיש
יש
המחיר
הצעת
__________________________________________________
__________________________ .הצעה שתוגש לאחר המועד לא תלקח בחשבון.
 .14קבלן אשר לא יגיש הצעה במסגרת הליך זה או יגיש הצעת מחיר הגבוהה מהמחיר שהוגש על
ידו במכרז  -האשכול או הרשות יהיו רשאים לחייבו לבצע את העבודה במחיר המכרז.
 .15ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את השירותים מבין הזכיינים  -נתונה למזמין העבודה
וכל אחד מהזכיינים לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או הרשות הרלבנטית ככל
שהמזמין תבחר זכיין אחר לביצוע העבודות.
 .16האשכול או הרשות לא מתחייבים לממש את ההצעה  -כולה או חלקה.
 .17מובהר לקבלן כי ככל שיקבע כזוכה בהליך וכתנאי לביצוע העבודות יהיה עליו למסור לרשות
 /לבצע כדלקמן-
.17.1

חתימת הסכם רלבנטי.

.17.2

מסירת אישור קיום ביטוחים.

.17.3

ערבות ביצוע.

 .17.4היערכות ותחילת ביצוע שירותים עבור הרשות לא יאוחר מהמועד שיקבע בצו התחלת
עבודה שיימסר לקבלן.
 .18הזכיין אשר הצעתו במסגרת הפניה תהא הנמוכה ביותר ,ייבחר לבצע את העבודות המוזמנות,
ככל שהמזמין יחליט על ביצוען בפועל .היה וסכום ההצעה הנמוך ביותר שיוצע על-ידי כל אחד
מהזכיינים יהיה זהה  -יידרשו הזכיינים להציע הצעה כספית נוספת על-פי אותו נוהל כאמור
ובמידה ושוב יהיה הסכום זהה  -רשאי המזמין לערוך המשך התמחרות או הגרלה בין הזכיינים
 באופן ובמועד שייקבע המזמין. .19על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת –
.19.1

האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מקבלן אשר לרשות
המזמינה ניסיון שלילי עמו במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד ההתמחרות.

.19.2

האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה של קבלן אשר
בהתאם להצהרתו בנוגע לקרבה משפחתית קיימת מניעה חוקית להתקשרות עמו.

 .20שאלות הבהרה ניתן להעביר ל __________________________________ ברשות ,עד
ליום __________________________ בשעה _______________________ באמצעות
דוא"ל ____________________ .יש לוודא קבלה בטלפון ________________.
 .21להסרת ספק ,מובהר כי הוראות המכרז תחולנה ותחייבנה את הקבלן הזוכה במסגרת ביצוע
עבודות אלו.
בברכה,
______________________
רשות מקומית __________________ -
אישור האשכול לרשות לנקיטת ההליך -
לכבוד
אשכול גליל מזרחי
רשות מקומית (________________________ -להלן -הרשות)
הצעת מחיר לביצוע עבודות __________________________ במסגרת מכרז מסגרת פומבי
מס'  2/2022לעבודות בינוי ושיפוצים עבור אשכול גליל מזרחי ורשויות האשכול
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 .1בהמשך לפנייתכם  ,מאשר הקבלן כי קיבל את כל הנתונים הרלבנטיים לביצוע העבודות עבור
האשכול  /הרשות כמפורט בפניית האשכול  /הרשות לעיל.
 .2נציג מטעם הקבלן השתתף בסיור קבלנים שהתקיים.
 .3זמינות לביצוע הפרויקט -
הזמינות שלנו לביצוע הפרויקט הינה ._________________________________ -
 .4להלן הצעתנו לביצוע העבודות –

במקרה שנקבע כי העבודות יבוצעו ע"פ כתב כמויות למדידה –
אנו מציעים לבצע את העבודות בהנחה כוללת של  ____________________%לכתב הכמויות
המצורף .שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי כתב הכמויות.
סה"כ מחיר לאחר הנחה מוצעת  ₪ ________________________________ -לא כולל מע"מ.
סה"כ מחיר לאחר הנחה וכולל מע"מ __________________________  ₪כולל מע"מ.
שיעור ההנחה המוצע לא יפחת משיעור ההנחה ע"פ הצעתכם במכרז.

במקרה שנקבע כי העבודות יבוצעו באופן פאושלי –
אנו מציעים לבצע את העבודות בהנחה של  ____________________%למחיר פאושלי לביצוע
העבודות ע"פ כתב הכמויות התיאורי המצורף.
סה"כ מחיר פאושלי לאחר הנחה מוצעת  ₪ ________________________________ -לא כולל
מע"מ.
סה"כ מחיר פאושלי לאחר הנחה וכולל מע"מ __________________________  ₪כולל מע"מ.
שיעור ההנחה המוצע לא יפחת משיעור ההנחה ע"פ הצעתכם במכרז.
 .5כל הוראות ההליך ברורות לנו ואנו מתחייבים לפעול על פיהן.
 .6הצהרת מציע בדבר העדר זיקה/קרבה משפחתית לעובד או חבר מליאה ברשות .נמסר לי כי
קיימת מניעות חוקית להתקשרות רשות מקומית עם מציע בעל קרבה /זיקה לחבר מליאה/
עובד הרשות  ,הריני להודיע ולהצהיר כי:
בין חברי מועצת הרשות אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן
.6.1
או שותף ,זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
.6.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם
מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות ,זולת ככל שמפורט להלן
.6.3
במפורש.
הקרבה
סוג
את
לציין
יש
לעיל
כמפורט
קירבה
שקיימת
ככל
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

שם הקבלן _____________________ -
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חתימה  +חותמת ____________________ -
תאריך _____________________ -

נספח ט
ה ס כ ם מסגרת
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שנערך ונחתם ב_________________
ביום _________ לחודש _____________שנת __________

בין-אשכול גליל מזרחי
רח' _________________
טל' ;___________ :פקס___________ :
(להלן – המזמין ו/או האשכול)
לבין-__________________________; ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
רחוב _______ מס' _______ (ת.ד )________ .עיר __________ מיקוד _________
טל'_______________ :פקס______________ :
(להלן –הקבלן)

והואיל :ואשכול גליל מזרחי ,פרסם מכרז מסגרת פומבי מס'  2/2022לביצוע עבודות בינוי
ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול (להלן -המכרז) ,והואיל
והתקשרות זו הינה מכוח המכרז ובהתאם לתוצאותיו.
והואיל

והמזמין חפץ בביצוע ,מעת לעת ,של עבודות קבלניות פרטניות ,כמצוין במסמכי
המכרז ובנספחיו עבור המזמין או עבור רשות החברה במזמין (להלן  -העבודות) -
בהתאם לשיקול דעתו של המזמין ,כמפורט במכרז ובהסכם מסגרת זה ובהתאם
להזמנות עבודה פרטניות שיוצאו ע"י המזמין מעת לעת;

והואיל :והקבלן הינו אחד מהזוכים במכרז המסגרת בקבוצה -
 קבוצה  – 1עבודות בהיקף של עד  5מיליון  ₪לא כולל מע"מ.
 קבוצה  – 2עבודות בהיקף של מעל  5מיליון  ₪ועד  10מיליון  ₪לא כולל
מע"מ.
 קבוצה  – 3עבודות בהיקף של מעל  10מיליון  ₪לא כולל מע"מ.

והואיל

וידוע לקבלן כי אין בחתימת הסכם זה כדי לחייב את האשכול למסור לו ביצוען של
עבודות בהיקף כלשהו;

והואיל :וברצון הקבלן לבצע את העבודות ,עבור המזמין כמפורט בחוזה זה;
והואיל :והמזמין ,על סמך הצעת והצהרות הקבלן בהליך מסכים למסור לקבלן את ביצוע
העבודות ,בכפוף להוראות חוזה זה;
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והואיל :וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכל כמפורט בתנאי חוזה
זה לעיל ולהלן;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

.1

.2

המבוא והנספחים לחוזה
.1.1

המבוא לחוזה ,על כל האמור בו ,הינו חלק בלתי נפרד הימנו ומהווה את הבסיס
להתקשרות זו.

.1.2
.1.3

חוזה זה אינו גורע מהוראות המכרז/הליך ההתמחרות ,אלא מוסיף עליהן.
הנספחים לחוזה זה כוללים את כלל מסמכי המכרז/הליך התמחרות ,בין אם צורפו
ובין אם לאו ,והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

סתירות  /אי-התאמות
.2.1

הקבלן ,בטרם תחילת ביצוע העבודות ,יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי ההליך
השונים ,בינם לבין עצמם או ביחס לתנאי אתר העבודות וככל שקיימת סתירה/אי
התאמה  -יודיע על-כך מיד ובכתב למזמין.

.2.2

במקרה של סתירה/אי התאמה/דו משמעות או רב משמעות שיתגלו ,סדר
העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן (אלא אם יצוין במכרז
במפורש אחרת ,כאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על הוראות
סותרות הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה ,כדלקמן:
בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות:
 .2.2.1הוראות המזמין ו/או המפקח;
 .2.2.2תכניות העבודה;
 .2.2.3כתבי כמויות;
 .2.2.4המפרטים הטכניים המיוחדים;
 .2.2.5המפרט הכללי (כהגדרתו בחוזה);
 .2.2.6החוזה.
בנושאים כספיים/משפטיים:
.2.2.7

נספח התמורה;

 .2.2.8חוזה;
 .2.2.9המפרטים המיוחדים;
 .2.2.10יתר נספחי המכרז (למעט המפרט הכללי);
בנושאים כספיים ,לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי!
.2.3

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה/אי
התאמה בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח -
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יכריע בהן המפקח .החלטת המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא תהיה
סופית ומחייבת.
.2.4

.3

היה ויתברר ,כי הקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות החוזה או לא גילה
סתירה או אי התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי,
יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא
יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

הגדרות
לצורכי קריאת חוזה זה ייעשה שימוש בהגדרות הבאות:
"חוזה"  -חוזה זה על נספחיו ,בין אם צורפו ובין אם לאו.
"המכרז" – מכרז מסגרת פומבי מס'  2/2022לרבות נספחיו.
"הליך התמחרות" – הליך הבחירה בין זכייני הפרק הרלבנטי שננקט לצורך ביצוע עבודה
פרטנית /ספציפית כולל כלל נספחי ההליך ובין השאר ,כתב כמויות ,תוכניות ,מפרטים ,
טופס הצעת מחיר וכל מסמך שצוין ,צורף או יצורף לחוזה בעתיד.
הזמנ/ות העבודה  -מסמך חתום על-ידי מורשי החתימה לביצוע עבודות פרטניות  -כמפורט
בהזמנת העבודה הרלבנטית;
"עבודות" – כל עבודה מוזמנת ,לאחר הליך התמחרות.
"אתר העבודות"  -מקרקעין ומקומות אחרים שבהם ,עליהם ,דרכם או מתחתם מבוצעות
העבודות ,או מקומות שהוקצו על-ידי המזמין לצורך קיום החוזה וסביבתם.
"הקבלן"  -הקבלן עמו נחתם החוזה ,לרבות מנהליו ,באופן אישי ,ודינם יהיה כדין הקבלן
לענין מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן באתר העבודות ומחוצה לו וכן כל
מנהל עבודה או גורם שהמזמין יכול לראות בו מנהל עבודה .הקבלן ,לצורכי החוזה ,כולל
גם את יורשיו ונציגיו המוסמכים.
"ביצוע העבודות"  -ביצוען והשלמתן של העבודות ומסירתן לידי המזמין ,כשהן מושלמות
בהתאם להוראות החוזה ,להנחת דעתו של המפקח ,בהתאם להוראות כל דין ולאחר
שהתקבלו כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.
"מסירת/קבלת העבודות"  -ביצוע העבודות בשלמותן ומסירתן לידי המפקח/המזמין,
לאחר שהמפקח נתן אישורו בכתב כי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי החוזה ונתקבלו כל
האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות.
"ציוד"  -החומרים ,חומרי העזר ,המוצרים ,הכלים ,האביזרים ,המתקנים ,המבנים,
המכשירים ,חלקים של העבודות ,מושלמים או מושלמים בחלקם וכן כל ציוד אחר מכל
סוג ,טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן .כל החומרים
שבהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות ישאו תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקף.
"המפקח"  -זהות המפקח תקבע ע"י המזמין ותמסר לקבלן ,תפקיד המפקח לפקח ולתאם
את ביצוע העבודות .למפקח אין סמכות בענייני כספים ,תמורה ותקציב ,המסורים לאישור
גזבר המזמין בלבד .אין בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע
העבודות כנדרש;
"צו התחלת עבודות"  -הודעה בכתב מאת המזמין  -לפיה הקבלן נדרש להתחיל בביצוע
העבודות ,כולן או חלקן  -בהתאם למצוין בהודעה.
"יועצים"  -כל מי שיבצע פעולות יעוץ/תכנון וכיו"ב בקשר עם ביצוע העבודות ,לרבות
יועצים ,מומחים ובעלי מקצוע אחרים.
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"רשויות"  -רשויות התכנון ,רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ,משטרת ישראל ,חב'
חשמל ,מע"צ ,חב' בזק ,חב' מקורות ,רשות העתיקות ,רשויות הניקוז ,איגודי ערים ,חברות
התקשורת והסלולר ,מפעל המים ,הג"א ,כיבוי אש ,גז וכו' וכן מהנדס/ת המזמין.
רשות מזמינה -האשכול או רשויות החברות באשכול ו/או תאגידים עירוניים של רשויות
כאמור.
"ספק/ים"  -ספק/ים שעימהם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרוש לביצוע
העבודות.
"על-חשבון"  -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו  -מבלי
שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין  -ובין אלה :עלות הציוד ,החומרים,
כלי העבודה ,העובדים ,הקבלנים ,היועצים ,תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה
לצורך ביצוע העבודות ,לרבות העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.
למען הסר ספק ,על-אף קיומה של הגדרה זו ,כל העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי
חובה/שכר עובדים ,הנדרשים במסגרת החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום "על-
חשבון" ,אלא אם כן נאמר בחוזה במפורש אחרת.
"המפרט הכללי"  -הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ,משרד העבודה והרווחה ומשרד הבינוי והשיכון -
במהדורה האחרונה והעדכנית ביותר ביחס לכל פרק.
"שווה ערך"  -בכל מקום בחוזה או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח זה  -הכוונה
היא לכל מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על-ידי המזמין
במסגרת מסמכי המכרז/כתב הכמויות (להלן  -הפרט הנדרש) ,כאשר אלה נדרשים להיות
זהים או עולים על הפרט הנדרש (מבחינה תפקודית ומבחינת מחיר  -על-פי החלטת
המזמין/המפקח).
המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט שווה ערך  -ללא מתן נימוק לכך.
אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה יקר מדי ,רשאי הוא
לדרוש מהקבלן להפחית את מחירו .מכל מקום ,לא תאושר כל תוספת כספית בגין שימוש
בפרט שווה ערך ולא יתאפשר שימוש בפרט שווה ערך שתפקודו טוב פחות מתפקוד הפרט
הנדרש  -על-פי קביעת המפקח.
מחירון דקל  -מחירון דקל בניה או שיפוצים כפי שנקבע במסגרת הליך ההתמחרות.

.4

תיאור ההתקשרות/הליך התמחרות
תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת
.4.1

הסכם מסגרת זה יהיה בתוקף עד לתקופה של  12חודשים מיום חתימת החוזה
(להלן" :תקופת ההתקשרות או תקופת ההסכם") קרי מיום ______________
ועד ליום _______________.

.4.2

במהלך התקופה כאמור יהיה רשאי המזמין לפנות לקבלן צורך ביצוע עבודות.
למען הסר ספק ,התקבלה הזמנת עבודה במהלך תקופת ההסכם ,ישלים הקבלן
את העבודה הרלבנטית.

.4.3

המזמין יהיה רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך את תקופת
ההסכם עד ל 4 -תקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ,בכפוף למתן הודעה
לקבלן של  30יום מראש .הוארכה תקופה ההסכם כאמור  -יחולו הוראות ההסכם
גם בתקופת הארכה והקבלן מחויב למסור למזמין הארכה של כתב הערבות
ואישור קיום הביטוחים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

.4.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,המזמין רשאי לבטל את ההסכם ,כולו או חלקו,
בהודעה מראש של  30ימים לקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בגין
הביטול כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין עבודות שביצע בפועל עבור
המזמין  -וזאת עד למועד ביטול ההסכם ,בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו
בעניין זה על-פי הוראות ההסכם.
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אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת ההסכם
ובמקרה כזה יהיה רשאי המזמין לקזז מסכום התמורה של הקבלן כל נזק או
הוצאה או עלות שנגרמו למזמין.
.4.5

המזמין רשאי לבטל הסכם מסגרת עם הקבלן ולפעול לחילוט ערבות המסגרת כל
אימת:
 .4.5.1שהקבלן לא יבצע את העבודות באיזה מהפרויקטים עבור איזה מהרשויות
המזמינות בהתאם להוראות ההסכם ו/או ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או
בהפרה יסודית של ההסכם.
 .4.5.2שהקבלן ינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי האשכול /הרשות המזמינה.
 .4.5.3שהקבלן לא יגיש הצעות מחיר לבקשה להצעות מחיר פרטניות שביקשה
הרשות המזמינה לפחות  2פעמים.
 .4.5.4שהתקיימה איזה סיבה מהסיבות המנויות בהסכם לביטול החוזה בין
הצדדים.
 .4.5.5שהעבודות שבוצעו הינם ברמה ירודה ו/או לא טובה בהתאם לחוו"ד המנהל
מטעם האשכול  /רשות המזמינה.
 .4.5.6שהקבלן הואשם או הוגש כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו כתב אישום פלילי
בעבירות הנוגעות לתיאום מכרזים/הצעות ו/או עבירות הנוגעות להגבלים
עסקיים.
 .4.5.7שהקבלן הורשע ,הוא או מי מבעליו בעבירות של שוחד ו/או תיאום מכרזים
ו/או הגבלים עסקיים.
 .4.5.8שהקבלן לא שילם לאשכול את דמי הניהול האשכול תוך  10ימים מהמועד
שבו שולמה לו התמורה על ידי רשות מזמינה.

.4.6

למען הסר ספק ,המזמין אינו מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו מאת הקבלן
במהלך תקופת ההתקשרות ,ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין
להתקשר עם גורמים אחרים לצורך ביצוע עבודות מהסוג המוסדר במכרז.
היקף העבודות בפועל ומיקומן ייקבע בהתאם לצרכים המשתנים של המזמין ו/או
רשויות החברות במזמין במשך תקופת ההתקשרות ,סדר העדיפויות של
המזמין/רשויות חברות במזמין מבחינה תקציבית ו/או בכפוף לקבלת אישור ו/או
מתן תקציבים על-ידי גורמי חוץ ביחס לעבודות המחייבות זאת.

הזמנת עבודות במהלך תקופת ההתקשרות  -הליך התמחרות
.4.7

מעת לעת ,בהתאם לצורכי המזמין בפועל ובמהלך תקופת הסכם המסגרת ,יהא
רשאי האשכול לבצע הליך בחירת קבלן מקרב הזכיינים' קבלנים  ,בכל קבוצת
שירות לביצוע העבודות נשוא המכרז  -וזאת באמצעות פנייה לזכיינים הרלבנטיים
בכל קבוצה לקבלת הצעת מחיר ספציפית.

.4.8

הפניה לקבלנים בקבוצת השירות הרלבנטית תהיה בשים לב להיקף הפרוייקט
בהתאם לכתב הכמויות שיצורף להליך הפניה .תערך פניה לכל הזכיינים בקבוצה
הרלבנטית.

.4.9

הפניה תכלול ,ככל שיתאפשר כתבי כמויות ,יעדי ביצוע ופרטים נוספים (להלן -
הליך ההתמחרות) ותבוצע והפניה תעשה על-פי הנוהל הבא:
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.4.10

הליך ההתמחרות יכול להיעשות ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות –
 .4.10.1פרויקט /עבודה עבור האשכול – תבוצע פניה של האשכול לביצוע עבודה/
פרוייקט עבור האשכול .במקרה כזה האשכול יבחר את הקבלן מבין
הזכיינים בקבוצה הרלבנטית ,העבודות יבוצעו עבור האשכול .התשלום
לקבלן ישירות ע"י האשכול.
 .4.10.2פרויקט /עבודה עבור רשות מזמינה – בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות
 .4.10.2.1פרויקט אשר האשכול הוסמך לבצע עבור רשות מזמינה – הפניה
תבוצע ע"י האשכול עבור רשות מזמינה .העבודות יבוצעו ע"י
הקבלן עבור רשות מזמינה באמצעות האשכול .התשלום לקבלן
ישולם ע"י האשכול מכספים שיועברו לאשכול ע"י הרשות
המזמינה.
 .4.10.2.2פרויקט/עבודה של רשות מזמינה – הפניה תעשה ע"י האשכול
או /רשות מזמינה .ככל שהפניה תעשה ע"י רשות מזמינה
(החברה באשכול) הפניה תעשה באישור האשכול ובליווי /נוכחות
נציג של האשכול .העבודה תבוצע בפועל ישירות מול הרשות
המזמינה .הרשות המזמינה תשלם לקבלן ישירות.

.4.11

הפניה תכלול את דרישות הרשות הרלבנטית (אשכול או רשות מזמינה) ,בהתאם
לדוגמא המצורפת כנספח ח' למסמכי המכרז.
לפניה יצורף כתב כמויות הערוך בהתאם למחירון הרלבנטי (מעודכן למועד ביצוע
ההליך) – מחירון דקל בניה או מחירון דקל שיפוצים (ע"פ בחירת מזמין העבודה).
מובהר בזאת כי במקרה בו יעשה שימוש במחירון אחר ,ייכלל כתב כמויות ע"פ
המחירון הרלבנטי.
במידת הצורך ,בהמשך לכך ייערך סיור באתר/י העבודות הרלבנטיים לקבלנים
הזוכים בקבוצה הרלבנטית בלבד  -במועד שייקבע על-ידי המזמין  -במסגרתו
יימסרו פרטי העבודות ,תכניות וכתבי כמויות רלבנטיים.
הקבלן מתחייב להתייצב לסיור הקבלנים כאמור .במידה והקבלן לא הגיע לסיור
במועד שנקבע ע"י המזמין -יראה כאילו אינו מעוניין בעבודה זו.
לאחר סיור הקבלנים ככל שנקב ובמועד שייקבע על-ידי האשכול /הרשות המזמינה,
על הקבלן להגיש הצעת מחיר משופרת בהתאם למפורט להלן וע"פ קביעת הרשות
הרלבנטית (האשכול/רשות החברה באשכול) –
 .4.11.1הנחה באחוזים בהתייחס לכתב הכמויות למדידה עבור ביצוע העבודות
בפרויקט ,שלא תפחת מההנחה המוצעת במסגרת המכרז למחירון.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות המבוסס על המחירון (דקל שיפוצים/
בניה) המעודכן למועד הפניה .הקבלנים יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת
מההנחה המוצעת במכרז .לדוגמא – זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה
למחירון דקל בניה – ידרש להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה.
שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי המחירון.
 .4.11.2הנחה למחיר פאושלי מירבי לביצוע העבודות בפרויקט .המחיר הפאושלי
המירבי יקבע על בסיס כתב הכמויות התיאורי שיצורף למסמכי ההליך.
למסמכי הפניה יצורף כתב כמויות תיאורי המבוסס על המחירון (דקל
שיפוצים /בניה) המעודכן למועד הפניה ,כולל מחיר פאושלי סופי לביצוע
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העבודות .הקבלנים יתבקשו ליתן הנחה שלא תפחת מההנחה המוצעת
במכרז.
התשלום יהיה באופן פאושלי ,בהתאם לאבני הדרך שנכללו במסמך הפניה.
לדוגמא – בכתב כמויות תיאורי המבוסס על מחירון דקל בניה  -מחיר
פאושלי סופי מליון  ₪כולל מע"מ  .זכיין שהציע הנחה של  30%הנחה
למחירון דקל בניה – ידרש להציע הנחה כוללת שלא תפחת מ 30% -הנחה
ומחיר פאושלי סופי לביצוע העבודות לאחר ההנחה כאמור (שלא יעלה על
 ₪ 700,000כולל מע"מ)
 .4.11.3מובהר בזאת כי ככל שידרשו עבודות על בסיס מחירון אחר – שאינו מחירון
דקל (דוגמת משב"ש) – יהיה רשאי מזמין העבודה לבצע את הליך
ההתמחרות על בסיס אותו מחירון כאשר הזכיינים יקבלו כתב כמויות ערוך
בהתאם למחירון הרלבנטי וידרשו להציע הנחה שלא תפחת מהנחה שהוצעה
במכרז.
 .4.11.4כן יידרש הקבלן לציין את זמינותו לביצוע העבודה .קבלן שלא יגיש הצעה
יראה כאילו אינו מעוניין להשתתף בהתמחרות לעבודה זו.
.4.12

הזכיין אשר הצעתו במסגרת הפניה תהא הנמוכה ביותר ,ייבחר לבצע את העבודות
המוזמנות ,ככל שהמזמין יחליט על ביצוען בפועל .היה וסכום ההצעה הנמוך
ביותר שיוצע על-ידי כל אחד מהזכיינים יהיה זהה  -יידרשו הזכיינים להציע הצעה
כספית נוספת על-פי אותו נוהל כאמור ובמידה ושוב יהיה הסכום זהה  -רשאי
המזמין לערוך המשך התמחרות או הגרלה בין הזכיינים  -באופן ובמועד שייקבע
המזמין.

.4.13

על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת –
 .4.13.1האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מקבלן
אשר לרשות המזמינה ניסיון שלילי עמו במהלך השנה האחרונה שקדמה
למועד ההתמחרות.
 .4.13.2האשכול /הרשות המזמינה תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה של קבלן
אשר בהתאם להצהרתו בנוגע לקרבה משפחתית קיימת מניעה חוקית
להתקשרות עמו.

.4.14

מובהר בזאת כי הזוכה בכל הליך התמחרות ישלם לאשכול דמי ניהול כמפורט
בהסכם זה.

.4.15

מובהר בזאת כי בכפוף לאמור לעיל ,ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את
העבודות מבין הזכיינים בכל קבוצה – נתונה לרשות מקומית/מזמינה רלבנטית
וכל אחד מהזכיינים לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או הרשות
הרלבנטית ככל שהרשות תבחר את הזכיין האחר לביצוע העבודות.

.4.16

נקבע זכיין כזוכה בהליך התמחרות ברשות מקומית/מזמינה ספציפית ,יידרש
הזכיין –
 .4.16.1במקרה של פרויקט שיבוצע עבור האשכול – לא נדרש הסכם נוסף.
 .4.16.2במקרה של פרויקט שיבוצע עבור רשות מזמינה (ישירות מול הרשות או
באמצעות האשכול) – יידרש הקבלן הנבחר לחתום גם על הסכם משולש
בנוסח המצורף כנספח ט' ,10לא יאוחר מתוך  10ימים ממועד דרישה.
 .4.16.3בכל מקרה יידרש הקבלן -
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 .4.16.3.1למסור לרשות הספציפית/מזמינה
בהסכם ובמכרז.

אישור ביטוחים כנדרש

 .4.16.3.2למסור לאשכול/רשות הספציפית ערבות ביצוע בשיעור של 10%
מסכום הצעתו בהליך ההתמחרות (כולל מע"מ).
 .4.16.3.3להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מהמועד שנקבע בצו התחלת
העבודה ולבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם
והנחיות הרשות הספציפית/מזמינה.
 .4.16.4לא ביצע הזוכה את התחייבויותיו לעיל ,יהיה רשאי האשכול /רשות
המזמינה למסור את ביצוע העבודות לזכיין אחר.

.5

תיאור העבודות – יחול על כל הזמנה
.5.1

ביצוע העבודות ייעשה במתכונת ,בהיקף ובלוח הזמנים שנקבע בהזמנות העבודה
שייתן המזמין לקבלן .לוח הזמנים יימנה ממועד צו התחלת עבודה ביחס לכל
עבודה רלבנטית.

.5.2

העבודות תבוצענה על-ידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות בו תשתיות ,כגון:
מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ,טלפון ,כבלים וכיו"ב ועל הקבלן יהיה להקפיד הקפדה
יתרה ,בין השאר ,בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים ,להיבטים
בטיחותיים ותעבורתיים ,שמירה על כללי הבטיחות בכל הקשור למעבר הולכי רגל
ולשמירה על התשתיות הקיימות כאמור ,הכל על-פי דרישות המזמין והמפקח ועל-
פי שיקול דעתם הבלעדי.

.5.3

ככל שאתר העבודות נמצא בתוך או בסמוך למוסד חינוכי ו/או במעון לקטינים
ו/או במעון יום ו/או במרכזי ספורט וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים
(כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א-
 - )2001יחולו גם ההוראות להלן -
 .5.3.1יתכן ובעת ביצוע העבודות ובסמוך למתחם יתקיימו לימודים ,ולפיכך על
הקבלן יהיה להקפיד הקפדה יתירה על כל תנאי הבטיחות באתר ביצוע
העבודות וכן לגדר באמצעות מחיצת פח בגובה  2מ' ו/או כל דרך אחרת
שהמזמין יורה להם את אתר ביצוע העבודות (מובהר כי לא יותר גידור אתר
העבודות באמצעות גדר רשת) .ויחולו על ביצוע העבודות הוראות חוזר מנכ"ל
משרד החינוך לביצוע עבודות בניה או שיפוצים במוסד חינוכי המצורף להסכם
זה.
 .5.3.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תותר כניסת פועלים  /עובדים למוסד
החינוכי ולא תותר לינת פועלים באתר ביצוע העבודות ועל הקבלן להערך לכך
בהתאם.
 .5.3.3כמו כן מובהר ומודגש בזאת כי טרם תחילת ביצוע העבודות נדרש הקבלן
לקבל את אישור קב"ט המזמין ביחס לכל אחד מהעובדים שבכוונת
הקבלן להעסיק באתר העבודות ומובהר בזאת כי לנוכח מיקום ביצוע
העבודות תותר העסקת עובדים ,כדלקמן:
 .5.3.3.1עובדים ישראלים ו/או עובדים שבידם אישור שהיה ועבודה כחוק
ע"פ ההגבלות שנקבעו באישור.
 .5.3.3.2עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א.2001-
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.5.4

יובהר כי במידה ויחליט קב"ט המזמין כי לשם ביצוע העבודות נדרש להציב שומר
במתחם העבודות ,מכל סיבה שהיא ,הקבלן יחויב בהצבת שמירה על חשבונו
בהתאם להנחיות הקב"ט ועפ"י אישור שיינתן לעובדים שיוצבו.

.5.5

הקבלן יידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים ,בין השאר ,על-פי הוראות תכנית
הסדרי התנועה הזמניים (כהגדרתה להלן בהסכם) בנוגע להעברת משאיות נושאות
חומרי תשתית ,למעבר כלים מכניים ,לניתוק מים ,ביוב ,חשמל ,הצבת שילוט
מתאים ,הזמנת פיקוח משטרתי ,גידור אתר העבודות ועוד.

.5.6

במהלך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן לדאוג להסדרת דרכים חלופיות ,הן להולכי
רגל והן לכלי רכב ,תוך הצבת שילוט ואמצעי אזהרה ראויים.
לפני מועד התחלת ביצוע העבודות על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע
הנדרש לו ביחס למיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן
ימציא למפקח ,לפי הצורך ,את כל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי
התכניות.
במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  -לא
תהיה לקבלן כל טענה ,תביעה או דרישה כנגד המזמין לתשלום נוסף בגין כך.
במועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב באתר העבודות
לקדמותו ,כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות ,לרבות תיקון כל הנזקים
שייגרמו לאתר העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות ,ובין השאר,
לצמחיה ,למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר באתר העבודות או בסביבתו  -על-פי
הנחיות המפקח.
היקף העבודות ,כמצוין במסמכי ההליך ההתמחרות לעבודה פרטנית הינו בגדר
אומדן בלבד והמזמין יהיה רשאי להפחית או להגדיל מהיקף העבודות  -עד 50 %
מהתמורה הכוללת בגין ביצוע העבודות ,לרבות הגדלה/הפחתה ,באופן חלקי או
מלא ,של פרקים ו/או סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים  -וזאת ללא
כל שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות.
תנאי מתלה לביצוע העבודות  -קבלת מימון חיצוני
ככל שבמסגרת הליך ההתמחרות הובהר כי קיים מימון חיצוני לביצוע הפרויקט,
יחולו ההוראות הבאות –

.5.7

.5.8
.5.9

.5.10

.5.11

 .5.11.1ידוע לקבלן כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת מימון חיצוני והרשאה
תקציבית מגורם חיצוני (להלן  -המימון החיצוני) וכי בהעדר קבלת
המימון החיצוני כאמור ו/או חלקו בתוך  6חודשים ממועד חתימת
ההסכם עם הקבלן (להלן  -המועד הקובע)  -לא יתבצעו העבודות ובכל
מקרה בו יתקבל מימון חלקי  -יהיה רשאי המזמין לבטל את ההסכם או
לבצע רק חלק מהעבודות.
 .5.11.2הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות
כלשהן כנגד המזמין ככל שלא יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל
סיבה שהיא.
 .5.11.3המזמין יודיע לקבלן על קבלת המימון החיצוני ,ככל שיתקבל ,ובתוך 7
ימים ממועד מתן ההודעה ינתן צו לתחילת העבודות .במקרה בו יתקבל
מימון חלקי והחליט המזמין לבצע חלק מהעבודות  -יופחתו העבודות
הרלבנטיות ,הביצוע יהיה ע"פ העבודות שידרשו בפועל והתמורה לקבלן,
תשולם ע"פ העבודות שיבוצעו בפועל בהתאמה  -הכל ע"פ החלטת המזמין
בדבר צמצום העבודות.
 .5.11.4ככל שהמימון החיצוני לא התקבל עד למועד הקובע ,המזמין יהיה רשאי,
לפי שיקול דעתו להאריך את המועד הקובע האמור או ליתן הודעת ביטול.
 .5.11.5ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל עד למועד הקובע והמועד לא הוארך –
המזמין יודיע על כך לקבלן וכתוצאה מכך ההסכם יתבטל מעיקרו,
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העבודות לא תתבצענה והקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לקבלן כל
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך כנגד המזמין ,לרבות לעניין
הוצאות  /השקעות שביצע לצרכי המכרז/הליך התמחרות ו/או החוזה.

.6

.7

לוח זמנים לביצוע עבודה מוזמנת
.6.1

הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע העבודות לא יאוחר מתוך התקופה שנקבעה לכך
בהליך התמחרות ,כאשר תקופה זו תימנה החל ממועד מסירת צו התחלת העבודות
או בהתאם להוראות המפקח בכתב.

.6.2

הקבלן ,או מי מטעמו לא יורשו לבצע עבודות בימי שבת וחג ,אלא אם הותר הדבר
במפורש ,מראש ובכתב על-ידי המזמין.

.6.3

הקבלן ימציא לאישור המפקח ,לא יאוחר מ 7 -ימים ממועד החתימה על החוזה,
הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים (יומי ושבועי) ,לרבות בדבר הסדרים,
השיטות ודרכי הביצוע ,שלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות וכן רשימת מתקני
העבודה ומבני העזר שיש בדעתו להשתמש בהם.
המצאת המידע האמור על-ידי הקבלן למפקח ,בין שאישר אותו המפקח במפורש
ובין שלא אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי.

.6.4

לא המציא הקבלן לוח זמנים ,כאמור ,רשאי המפקח לקבוע את לוח הזמנים והוא
יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

.6.5

הקבלן מתחייב להזמין את הציוד הדרוש לביצוע העבודות עם קבלת הצו להתחלת
העבודות ,לבצע ,לסיים ולמסור את כל העבודות בהתאם ללוח הזמנים הקבוע
להשלמת ביצוע העבודות.

.6.6

הקבלן יגיש למפקח רשימת ציוד וספקים ,תכנית עקרונית להתארגנותו במהלך
ביצוע העבודות ,לשלבי הביצוע ולמבנה הצוות באתר העבודות ,אשר תאושר על-
ידי המפקח והרשויות .התכנית תיקח בחשבון את המשך התנועה השוטפת באתר
העבודות במהלך כל ביצוע העבודות.

.6.7

כל הציוד וכח האדם של הקבלן ,הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות יהיו כאלה
שיניחו את דעת המפקח .אם קצב ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,הינו איטי מדי,
לדעת המפקח ,מכדי להבטיח את גמר העבודות בזמן ,יודיע על כך המפקח לקבלן
בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת העבודה ,כפי שאישרם המפקח,
ללא קבלת תשלום נוסף בגין כך.

.6.8

כל חשבון לתשלום שיוגש למזמין על-ידי הקבלן ,ילווה בלוח זמנים מעודכן לביצוע
העבודות.

.6.9

לא סיים הקבלן את העבודות ולא מסרן למזמין בזמן יהיה על הקבלן לשלם
פיצויים קבועים ומוערכים מראש לכל יום פיגור  -בסכום הנקוב בטבלת הפיצויים
בהסכם זה  -וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים של המזמין על-פי החוזה
ועל-פי דין .המזמין יהיה רשאי לנכות או לקזז סכום זה מכל סכום המגיע או שיגיע
ממנו לקבלן  -וזאת ללא כל צורך וחובה ליתן הודעת קיזוז .המזמין רשאי לחייב
את הקבלן בפיצויים גם במהלך תקופת העבודות.

.6.10

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה.

.6.11

הקבלן לא יהיה אחראי לאיחור שייגרם בהשלמת ביצוע העבודות בגין "כח עליון",
מלחמה כוללת או שביתה ארצית בעלת רלבנטיות ישירה לביצוע העבודות.
"האינתיפאדה" וכל הקשור ו/או כרוך בה לא ייחשבו כ"כח עליון" לצורך החוזה.
ההחלטה אם אירוע נופל בגדר "כח עליון" מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של
המפקח.

הצהרות הקבלן
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הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:
.7.1

כי הוא ביקר ובדק את אתר העבודות ואת סביבתן ,לרבות דרכי הגישה ,דרכי
הובלת הציוד וכן את כל הסיכונים והנסיבות העשויות להשפיע על אופן ביצוע
העבודות ועל עלותן.

.7.2

כי לא יעלה כל תביעה על יסוד טענת אי-ידיעה של אחד או יותר מהגורמים
המנויים לעיל וכי הוא שוכנע ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,כי התמורה המוצעת
בחוזה מהווה תמורה הוגנת ,מלאה וסופית לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

.7.3

כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות.

.7.4

כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או
מגבלה לבצע את העבודות באופן מעולה ,כנדרש בחוזה זה.
---

.7.5

כי הוא וכל קבלני המשנה מטעמו רשומים כדין בפנקס הקבלנים שעל-פי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בענף ובסיווג הכספי
הנכון והמתאים על-פי החוק הנ"ל לגבי העבודות והיקפן הכספי כנדרש בהליך ,וכי
הוא מתחייב להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים להוכחת נכונות הצהרתו
זו.

.7.6

כי הינו בעל ותק ,ניסיון ,ומיומנות מוכחים בכל הקשור לביצוע העבודות.

.7.7

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים
להוכחת האמור.

.7.8

כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.7.9

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי
חשבונות ורשימות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף וכי
הוא מנהל ספרים כדין.

.7.10

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה חוקית,
חוזית או אחרת ,המונעת את קיום התחייבויותיו בחוזה.

.7.11

כי במידה והקבלן הינו תאגיד או גוף משפטי שאינו אדם ,הוא מתחייב להמציא
למזמין ,להנחת דעתו ,אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות
מנהליו וסמכויותיהם.

.7.12

כי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז ,לרבות בנושא תשלום שכר
מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים כחוק  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו .1976 -

.7.13

כי ככל שהעבודות תבוצענה במוסד חינוכי ו/או במעון לקטינים ו/או במעון יום
ו/או במרכזי ספורט וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים (כהגדרתם בחוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א ,)2001-לא יעסיק
הקבלן בביצוע העבודות כל עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש
בה פגם מוסרי והקבלן יפעל בעניין זה על-פי הוראות כל דין ,ובכלל זה על-פי
הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א-
.2001
מובהר כי במקרה כזה ,הקבלן יחויב למסור למזמין  ,תוך  7ימים מהוצאת צו
התחלת עבודה שמקום ביצועה במוסד כאמור ,אישור ממשטרת ישראל ביחס לכל
עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע העבודות  -ולפיו אין מניעה להעסיק את
העובד או הגורם כאמור  -וזאת על-פי הוראות החוק כאמור.

.7.14

כי הוא יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך תקופת העבודות כולה וידווח למזמין באופן
מיידי ,אם יחול שינוי כלשהו בנכונותן.
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.8

התחייבויות הקבלן
הקבלן מתחייב בזאת ,כדלקמן:
 .8.1לבצע באופן מושלם את כל העבודות (כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות
הנוגעות בדבר) ,בהתאם לחוזה ,ללוח מחירי היחידות ,למפרטים ,לכתבי הכמויות,
ליתר הנספחים לחוזה ,על-פי הוראות המפקח ,בהתאם להוראות והנחיות כל
רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין.
 .8.2לקיים השגחה מלאה על ביצוע העבודות באמצעות מהנדס ו/או מודד ו/או מנהל
עבודה מטעמו ו/או מהנדס בטיחות במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,כפי שיראה
הדבר למפקח כדרוש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן.
הקבלן או נציגו המוסמך ,שאושר בכתב על-ידי המפקח ,יימצא בקביעות באתר
העבודות במשך כל שעות העבודה ויקיים השגחה מלאה .אם יבטל המפקח את
הסכמתו לנציג המוסמך ,אזי ,בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ 7 -ימים לאחר קבלת
הודעה בעניין  -יסלק הקבלן את הנציג האמור ויחליפו בנציג אחר שאישר המפקח
בכתב.
הנציג המוסמך יקבל בשמו של הקבלן הוראות מהמפקח.
--.8.3

לבצע את העבודות באופן שלא יפריע שלא לצורך או בצורה לא נאותה ,לנוחיות
הציבור או לגישה לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים ,לא לשימוש בהם ולא
לתפיסתם.

.8.4

להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעלי נסיון מוכח ,מיומנות ,מומחיות
וכישורים מקצועיים הולמים וכן להחזיק ולספק את הציוד הנדרש לצורך ביצוע
נאות של העבודות.
בצוות העבודה מטעם הקבלן ייכללו גם גורמים בעלי הכשרה מתאימה  -כדלקמן:
 .8.4.1מנהל עבודה בעל ניסיון של  5שנים לפחות  -יימצא באופן קבוע באתר;
 .8.4.2מהנדס ביצוע בעל ניסיון של  5שנים לפחות  -יימצא באופן קבוע באתר;
בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף  13של ההסכם הממשלתי ,לצורכי
תאום ,ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת
הביצוע מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים,דובר
עברית ברמה טובה ,בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בביצוע עבודות
בניה /שיפוצים  ,בארץ ,אשר יאושר ע"י מזמין העבודה.
 .8.4.3ממונה /מהנדס בטיחות מוסמך  -יימצא באתר כפי שיידרש על-פי דין וכן
על-פי דרישות המפקח;
 .8.4.4מודד מוסמך  -הרשום בפנקס המודדים המוסמכים באגף המדידות.
המודד הנ"ל יועסק ע"י הקבלן יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה .העדרו
ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה להפסקת
העבודה ע"י המפקח ,עד לשובו של המודד לאתר העבודה
 .8.4.5מהנדס תנועה בעל ניסיון  -יימצא באתר כפי שיידרש ועל-פי דרישות
המפקח.
 .8.4.6עוזר בטיחות בעל ניסיון של שנתיים בביצוע עבודות בנייה או עבודות בניה
הנדסית – יימצא באתר באופן קבוע.
---

.8.5

להתחבר למקורות מים ,חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור מתאים לכך בכתב
מהמפקח ,ולשאת במלוא ההוצאות בגין צריכתם וכן בהוצאות התקנת המונים
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המתאימים לפני תחילת העבודות ,ופירוקם והחזרת המצב לקדמותו בסיום
העבודות.
.8.6

משרד ושירותים -
 .8.6.1משרד שדה וטלפון למפקח
על הקבלן לספק ולהציב מבנה למפקח במידות כלליות  3.00מ'  X 4.00מ'
ובגובה  2.20מ' ,עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה נאותים
ואטומים בפני מים ורוח .במידה ויידרש לפי הנחיית המפקח יחלק הקבלן
את החלל לשני חדרים על ידי מחיצה עם דלת מקשרת ביניהם .מיקום הצבת
המבנה יתואם ויאושר על ידי המפקח ובכפוף לאישורים הנדרשים מאת
הרשות המזמינה .בסמוך למבנה תוסדר רחבת חניה ל  5 -כלי רכב לפחות,
מחומר מצע מהודק ,שתחובר לכביש או דרך מצעים קיימת .הריהוט יכלול:
 1שולחן משרדי בגודל  160ס"מ  X 80ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים
ומפתחות 6 ,כיסאות 1 ,מתלה לתכניות\  1ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח,
 1מקרר ,מיחם או מכשיר לחימום מים ,מזגן מפוצל לשני החדרים חימום
וקירור – מדפסת.
 .8.6.2מבנה שירותים –
באחריות הקבלן  -יוצב מבנה עם אסלת ישיבה נשטפת וכן כיור עם ברז מים
זורמים הכל מחובר אל מערכת המים והביוב או ע"ג בור ספיגה לפי
האפשרויות בשטח .לחילופין ניתן להציב מתקן שירותים כימיים מסוג
"מוצאות" או שווה ערך.
 .8.6.3הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנים ולניקיונם היום יומי ולתאורתם
והזנתם בחשמל .החשמל למבנה יסופק על ידי גנרטור שיותקן על ידי הקבלן
ויהיה חלק בלתי נפרד מהמבנה .המבנה שיסופק ויוצג על ידי הקבלן יהיה
חלק בלתי נפרד מהמבנה ,הקבלן לא יהא רשאי לעשות בו שימוש לצרכיו.
כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .המבנה יישאר כרכוש הקבלן
ועליו לפרקו ולסלקו מאתר ביצוע העבודה עם השלמתה ובאישורו של
המפקח .טיפול והוצאות בגין רישוי והעמדתו הזמנית של מבנה המפקח
לתקופת החוזה באחריות ועל חשבון הקבלן.

 .8.6.4תקינות המבנים מבחינת בטיחות ,כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן.
 .8.7לנהל יומן עבודה מפורט בהתאם להוראות המפקח שבמסגרתו יתוארו מהלך
העבודה ,סוג וכמות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות וכן כל
נתון/פרט נוסף שידרוש המפקח (להלן  -יומן העבודה) ובסוף כל יום עבודה יפעל
להחתים את המפקח על יומן העבודה.
.8.8
.8.9

.9

להמציא לאישור המפקח תכניות " "AS MADEחתומות ומאושרות על-ידי מודד
מוסמך ,המהוות צילום מצב עדכני של העבודות נכון למועד סיומן וקבלתן,
כמבואר בחוזה.
לספק למזמין במהלך תקופת הבדק והאחריות ,שירות מקצועי ,תומך ומלווה.

המפקח וסמכויותיו
.9.1

המזמין ימנה לכל עבודה מוזמנת מפקח מטעמו לצורך פיקח על ביצוע העבודות.

.9.2

הנחיות המפקח לא תהוונה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לקבלן.

.9.3

המפקח רשאי ליתן לקבלן ,לעובדיו ,לשליחיו או למי מטעמם ,הנחיות בכל הקשור
לביצוע העבודות והם מתחייבים למלא אחריהן.
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.9.4

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע ,המסמכים והציוד -
לבדיקתו ואישורו.

.9.5

המפקח יהיה רשאי לבקר את אופן מילוי התחייבויות הקבלן וקביעתו תהא
מכרעת.

.9.6

המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות  -לפי שיקול דעתו
הבלעדי ובתיאום עם המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך .ביצוע בהתאם
לעדיפויות שיקבע המפקח לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה
לקבלן לעיכוב בביצוע העבודות.

.9.7

הקבלן מתחייב לדווח למפקח ,בכתב ,על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם היוודע
לו עליה.

.9.8

המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות חומרים ומקורם וביחס לעבודות
שבוצעו או צריכות להתבצע.

.9.9

במשך ביצוע העבודות תהא הסמכות למפקח להורות על ביצוע עבודות שונות על-
ידי הקבלן בהתאם לתנאי ההליך ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת
ציוד ו/או על החלפת עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ ,לדעתו ,לשם ביצוע העבודות
בהתאם לחוזה ,לרבות:
 .9.9.1סילוק מאתר העבודות תוך פרק זמן שייקבע על-ידו של ציוד שלפי דעתו
אינו תואם את הוראות החוזה והחלפתו בציוד טוב ומתאים יותר.
 .9.9.2ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  -לדעת המפקח.
 .9.9.3החלפת עובד/ים ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר
מצוות העובדים ,אשר לדעת המפקח אינם כשירים/ראויים לבצע את
העבודות.
 .9.9.4הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של העבודות ,בכפוף למגבלות
החוזה.

.9.10

.9.11

.9.12

.10

--למפקח אין סמכות להורות על ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף
כלשהו ,החורג מסכום התמורה הנקובה בחוזה הוראה זו חלה גם ביחס לעבודות
נוספות/חדשות ותנאי לתקפות הוראת ביצוע של עבודות מעבר לסכום התמורה
בהסכם כאמור הינו קבלת אישור מראש ובכתב של גזבר המזמין ,
בהתאם לכך ,ידוע ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת
שהקבלן ביצע מעבר לסכום התמורה הכוללת ,ללא קבלת אישור גזבר המזמין
כאמור.
דבר האמור בפרק זה לחוזה לא ישמש כגורע או מפחית מכל התחייבות של הקבלן
כלפי המזמין על-פי החוזה.
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ,אלא אמצעי להבטיח ,כי הקבלן יקיים
את החוזה ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של
הקבלן לביצוע התחייבויותיו.
לא קיים הקבלן הוראה של המפקח ,יהיה המזמין רשאי להעסיק גורמים אחרים
ולשלם להם בעד ביצוע אותה הוראה .ההוצאות בגין כך תחולנה על הקבלן  -וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמין על-פי הוראות החוזה והדין.

שילוט
.10.1

הקבלן יכין על-חשבונו ויציב באתר העבודות שילוט מתאים והולם ,לפי דרישת
המזמין.
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.10.2

אם לא נדרש אחרת על-ידי המזמין  -יתקין הקבלן  2שלטים במידות שלא יקטנו
מ 3 -מ'  4 Xמ' ,על-גבי קונסטרוקציית עץ או פלדה  -המכילים את הכיתוב שיימסר
לקבלן על-ידי המפקח.
השלטים יכללו את פרטי המזמין ,היועצים ,הקבלן ,מנהל העבודה ומעניהם וכן כל
פרט אחר שיידרש על-ידי המזמין או על-פי דין.

.10.3

השילוט יובא לאישור המזמין בטרם הצבתו ויוצב באתר העבודות בתוך  10ימים
ממועד קבלת צו התחלת העבודות במיקום שיקבע לכך המפקח.
המזמין רשאי ,מידי פעם בפעם ,ליתן הוראות לקבלן בקשר לשילוט ותוכנו.

.10.5

עם סיום ביצוע העבודות נדרש הקבלן להציב שילוט קבוע ,במקום ,באופן ,בצורה,
בכמות ,בטיב ועל-פי התוכן שידרוש המזמין.
למען הסר ספק ,הוראה זו כלולה במחירי התמורה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום
נוסף בגין כך.

.10.6

הקבלן אינו רשאי להציב שילוט נוסף/שונה ללא הסכמה מראש ובכתב מהמזמין.

.10.4

.11

הסדרת התנועה השוטפת בזמן ביצוע העבודות
.11.1

בטרם תחילת ביצוע העבודות ,הקבלן יכין ,על-חשבונו ,באמצעות מהנדס תנועה,
תכנית הסדרי תנועה זמניים ביחס לאתר העבודות.
תכנית זו תאושר על-ידי משטרת ישראל וכן על-ידי כל גורם מוסמך נדרש אחר.
(להלן  -תכנית הסדרי תנועה זמניים)
הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לתכנית הסדרי התנועה הזמניים (המאושרת),
בהתאם להוראות משטרת ישראל וכפי שייקבע מעת לעת.

.11.3

הקבלן יאפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתר ולאתר
העבודות.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב
השוטפת לרבות על-ידי ביצוע העבודות בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות
זמניות ו/או הצבת מחסומים וסימונם בפנסים ו/או הצבת עובדים ושלטים קבועים
ו/או הצבת שוטרים להכוונת התנועה.
במקרה בו תידרש הפרעה לתנועה השוטפת ,הקבלן יהיה אחראי להשגת כל
האישורים הדרושים מהרשויות לשם כך.
במקרה בו הקבלן לא יסיים את העבודות במשך היום ,הוא יהיה אחראי להצבת
שמירה באתר העבודות למשך כל הלילה.
למען הסר ספק ,הקבלן לבדו ישא במלוא העלויות הכרוכות בביצוע הוראות סעיף
זה להסכם ,לרבות בשל הכנה ויישום של תכנית הסדרי התנועה הזמניים .הקבלן
מצהיר כי עלויות אלו נלקחו על-ידו בחשבון והן כלולות כבר במחירי התמורה,
לרבות במקרה של שינוי כלשהו (הגדלה/הקטנה) בהיקף ההסכם ,ולקבלן לא תהיה
כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין כך.

.11.2

.11.4

.11.5
.11.6
.11.7

.12

נקודות קבע ,סימון העבודות ,אי התאמות בין תכניות
.12.1

הקבלן יסתייע בשרותי מודד מוסמך ,על-חשבונו ,במשך כל זמן ביצוע העבודות.
מובהר כי המודד יהיה זמין ויעמוד לרשות המפקח במהלך כל תקופת ההתקשרות
לצורך ביצוע מדידות בשטח ,ללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין כך.

.12.2

המודד מטעם הקבלן יקבע נקודות ציון ונקודת קבע בשטח העבודות או בקרבתו
והקבלן ישמור על אותן הנקודות .המודד ימסור נקודת מוצא ונתונים להתווית
הכבישים והמגרשים .כלל המדידות תבוצענה בהתאם להנחיות המפקח.

.12.3

הקבלן אחראי לסימון נאות של העבודות ולדיוק המיקום ,המפלסים ,המידות
והתוויות חלקי העבודות ביחס לנקודות הציון ונקודות הקבע (להלן  -הסימון) ,וכן
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להספקת הציוד וצוות העובדים והמומחים הדרושים לכך .המפקח יקבל ויאשר
את הסימון.

.13

.12.4

ככל שבעת מהלך העבודות תופיע או תתעורר טעות במיקום ,במפלסים ,במידות
או בהתוויות חלק כלשהו מהעבודות ,או אם יידרש על-ידי המפקח ,אזי יתקן
הקבלן על-חשבונו כל טעות כאמור ,להנחת דעתו של המפקח.
אישור שניתן על-ידי המפקח לגבי סימון או לגבי כל קו או מפלס לא ישחרר את
הקבלן מאחריותו לנכונותם של אלה והקבלן יקיים וישמור בקפדנות על כל נקודות
הגובה ,היתדות ושאר הפרטים המשמשים לסימון העבודות.

.12.5

מצא הקבלן במהלך העבודות אי התאמה כלשהי בין התכניות ו/או כתב הכמויות
ו/או המפרטים ,בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין המצב הפיזי של אתר העבודות,
או טעויות או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל ,כפי שסומנו בנקודות או על-ידי
הוראות ,יודיע על כך מיד למפקח בכתב והמפקח יורה לקבלן על הפעולות
הדרושות להמשך העבודות .כל עבודה שתעשה על-ידי הקבלן ,ללא יידוע המפקח,
ללא הרשאה או בטרם קבלת אישור/הוראות מתאימות מהמפקח מראש ,תעשה
על אחריותו הבלעדית של הקבלן ללא קבלת תשלום כלשהו בגין כך ,ובמידת הצורך
יידרש הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו  -הכל לפי דרישת המפקח.

איכות העבודות
.13.1

הקבלן יבצע ,על חשבונו ,כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על-ידי עבודה מטיב
מעולה ובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש לשם כך.

.13.2

המפקח רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על-ידי הקבלן,
אם לדעת המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות הראויה או אינו
תואם את דרישות החוזה .נפסלו העבודות או חלקן ,יהיה הקבלן חייב למלא את
הוראות המפקח ביחס לתיקונים הנדרשים ,בעצמו או על-ידי אחרים ,על חשבון
הקבלן .הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות שייגרמו למזמין
כתוצאה מביצוע העבודות שנפסלו.
על הקבלן להקפיד בכל הנוגע לביצוע עבודות של מדרכות ,כי הן תבוצענה תוך
הקפדה על קיום תקן  ,1918הכולל מפרט מדוייק לביצוע הנמכת המדרכה.

.13.3
.13.4

 .13.4.1על הקבלן לבצע בדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת לכך של העבודות
המבוצעות על ידו ,לפי דרישת המזמין ו/או המפקח .מובהר בזאת כי
הקבלן מחויב לבצע את מלוא הבדיקות כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או
המפקח במועד שיקבע על ידם.
 .13.4.2כל ההוצאות בגין בדיקות מעבדה מוסמכת ומאושרת כאמור לעיל ,לרבות
הוצאות התיאום וההזמנה בגין כך ,יחולו במלואן על הקבלן.

.13.5

 .13.4.3מובהר בזאת כי ככל שתוצאות המעבדה המוסמכת אינן מאושרות ,יהא
רשאי המזמין לחייב את הקבלן בביצוע התיקונים הנדרשים וככל
שהקבלן לא יעשה כן ,יהא רשאי המזמין לבצע את הבדיקות ,על חשבון
הקבלן ,תוך חיוב הקבלן במלוא ההוצאות כאמור בכל דרך שהמזמין
ימצא לנכון.
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בביצוע העבודות
ובהשלמתן עקב ביצוע הבדיקות כאמור והמתנה לתוצאותיהן .עיכוב בשל ביצוע
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בדיקות ו/או בשל עיכוב בקבלת תוצאות הבדיקות לא יהווה עילה כלשהי לעיכוב
בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

.14

.15

מערכות תת קרקעיות
.14.1

הקבלן יתאם את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבישים ,מערכות תת קרקעיות
ומעברים ,עם המפקח ועם מהנדס/ת המזמין ו/או עם הרשויות.

.14.2

הקבלן אחראי לקבל מהרשויות את כל התכניות הקיימות למערכות התת
קרקעיות ,לשוחות ולקווים התת קרקעיים.

.14.3

הקבלן אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים והמערכות התת
קרקעיות העשויים להימצא באתר העבודות ,לרבות צינורות מים ,גז ,ביוב ,תיעול,
קווי טלפון וחשמל ו/או גדרות ,בין שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים.

.14.4

הקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי התאמה שתתגלנה במהלך ביצוע
העבודות.

.14.5

בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת-קרקעי או בחצייתו ,יבצע הקבלן חפירות
גישוש בידיים לגילוי המתקן ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד
של המתקן ,ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח) ,ויתמוך את
המתקן התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.

.14.6

קווי הביוב ,התקשורת ,הגז ,החשמל והמים ייחשפו בעבודת ידיים ויסומנו בכדי
למנוע כל פגיעה בהן.

.14.7

למען הסר ספק ,ביצוע כל העבודות כאמור כלול במחיר התמורה והקבלן לא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך ,לרבות ביחס לעבודות החפירות לגילוי
הצינורות/הכבלים/המבנים התת קרקעיים והעל קרקעיים ו/או השימוש
במכשירים מיוחדים ו/או התיאום עם הרשויות.

.14.8

על הקבלן חלה חובה לקבל מהרשויות ,לפני התחלת ביצוע העבודות ,אישורי מעבר
ואת כל המידע הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת-
קרקעיים ולדאוג להזמנת מפקח מטעמן ,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע
העבודות בסמוך למתקן תת קרקעי ,או חצייתו .לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן
תת-קרקעי ,ללא נוכחות מפקח כנ"ל כאשר התיאום והתשלום עבור המפקח הנ"ל
יהיה על חשבון הקבלן.

.14.9

נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל
הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי.

.14.10

על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן וקיימות באתר מערכות תת קרקעיות נוספות,
בלתי מסומנות והוא יהיה אחראי למנוע כל פגיעה בהן או לתקנן במידת הצורך.

.14.11

ביצוע הדרישות המפורטות לעיל לא יהווה עילה לעיכוב/להפסקה בביצוע
העבודות.

רשיונות ,אישורים ,היתרים ועבודה בקרבת מתקנים קיימים
.15.1

לפני תחילת ביצוע העבודות ימציא הקבלן למפקח את כל הרשיונות והאישורים
לביצוע העבודות לפי התכניות .הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות
והאישורים כאמור ולשלם על-חשבונו לרשויות את כל ההוצאות והערבויות
הדרושות לצורך כך.
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.15.2

.16

במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  -לא
תהינה לקבלן כל טענה ,תביעה או דרישה כלפי המזמין לתשלום נוסף בגין כך.

ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו
.16.1

הקבלן ינהל באתר העבודות יומן עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:
 .16.1.1מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על-ידו בביצוע העבודות.
 .16.1.2כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים ממנו.
 .16.1.3כמויות החומרים שהושקעו על-ידי הקבלן בביצוע העבודות.
 .16.1.4הציוד המכני הנמצא באתר העבודות.
 .16.1.5השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.
 .16.1.6תנאי מזג האויר השוררים במקום ביצוע העבודות.
 .16.1.7ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
 .16.1.8תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
 .16.1.9הוראות שניתנו לקבלן על-ידי המפקח.
 .16.1.10הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.

.17

.16.2

הקבלן אחראי להודיע למפקח ,לפחות  48שעות מראש ,על כוונתו להתחיל בשלב
חדש של העבודות או לכסות שלב גמור כדי לאפשר למפקח לבדוק את השלב
הקודם.

.16.3

יומן העבודה ייחתם כל יום על-ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר
למפקח מדי יום.

.16.4

הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על-
פי החוזה  -וזאת גם במקרה שבו המזמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או לא דרש
לתקן רישומים ביומן.

שינויים ,פיצולים וביצוע עבודות נוספות

.17.1

בכל הקשור לעבודות (או שלביהן) ,יהיה המזמין זכאי להקטינן או להגדילן או לבצע
שלבים מסוימים בלבד מהן ,או לשנות את היקף העבודות ובלבד שהשינוי כאמור לא
יעלה מבחינת היקפו הכספי על השיעור להלן  -וזאת בהתאם לאישור שיינתן לקבלן על-
ידי המזמין מראש ובכתב.
המזמין יהיה רשאי להפחית או להגדיל מהיקף העבודות  -עד  50 %מהתמורה הכוללת
בגין ביצוע העבודות ,לרבות הגדלה/הפחתה ,באופן חלקי או מלא ,של פרקים ו/או
סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים  -וזאת ללא כל שינוי כלפי מעלה במחירי
היחידות או העבודות.

.17.2

ביצוע עבודות נוספות כאמור ,ללא אישור מראש ובכתב של המזמין ,לא יחייב את
המזמין ולא תשולם כל תמורה בגינו .דרש המזמין ביצוע עבודות נוספות כאמור בסעיף
זה ,יהא הקבלן חייב לבצען בהתאם לדרישה זו ולהוראות ההסכם.
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.17.3

הוראת המזמין על שינוי העבודה תיקרא פקודת שינויים (להלן – פקודת השינויים)
ותימסר לידי הקבלן בכתב .פקודת שינויים תהיה חתומה על ידי המפקח או מי שמייצג
את המזמין לענין החוזה.

.17.4

לצורך קביעת ערכם של מחירי השינויים ,כאמור לעיל ייקבע ערכו של השינוי כדלקמן:
 .17.4.1במידה והשינוי הוא בכמות בסעיף חוזה ,מחיר היחידה יהיה כמחיר
היחידה החוזי לכל כמות.
 .17.4.2מחיר היחידה עפ"י הקריטריונים להלן המתייחסים לאופן קביעת
המחירים לעבודות שאין להן מחיר יחידה חוזי .קביעת המחיר לעבודות
אלה תהיה לפי סדר העדיפות בהתאם לסדר הסעיפים להלן.
 .17.4.2.1עפ"י מחירי יחידה דומים בכתב הכמויות החוזי.
 .17.4.2.2במידה וקיים חסר באחד מהמחירונים (דקל שיפוצים או דקל
בניה) – יושלם המחיר מהמחירון השני ,בהפחתת ההנחה
המוצעת ו/או יקבע ערכו של השינוי על בסיס ניתוח מחירים
בהתאם לשיקול דעת מנהל הפרוייקט מטעם המזמין.
למען הסר ספק ,מחיר היחידה במחירון דקל כאמור (בהפחתה
של ההנחה כאמור) יחושב באופן שלא תתווספנה לו תוספות
כלשהן ,כגון תוספות חלק ג' למחירון דקל לרבות תשלום רווח
על פרקי מחירי קבלני משנה (אשר העסקתם כפופה לאישור
מראש של המזמין)  ,תוספת תשלום קבלן "ראשי" ו/או "ממונה",
תוספות מרחק מכל סוג שהוא ,תוספת עבור עבודה במבנה
מאוכלס  ,תוספת או הפחתה בגין היקף עבודה  ,תוספת עבודה
לעבודת ערב  /לילה  /שבתות וחגים ועוד.
 .17.4.2.3עפ"י ניתוח מחירים שיציג הקבלן ואשר יאושר על ידי המפקח.
קביעתו של המפקח בענין היא סופית.

.17.5

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה ,שהשינוי מחייב
את העלאת התמורה בגין הזמנת העבודה  -יודיע למזמין בכתב בהקדם האפשרי על
כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור .עברו  30יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי
שהקבלן פנה למזמין בכתב כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע
על שכר החוזה .אולם המזמין יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם
הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום  30הימים האמורים ,בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר
וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו ,לשביעות רצונו של המזמין.
בכל מקרה ,לא יתנה הקבלן את תחילת ביצוע העובדה לפי פקודת השינויים בכל תנאי
שהוא ומיד עם קבלת הפקודה יתארגן ויבצע את העבודה ובמקביל לכך ידון נושא
התשלום בגין פקודה זאת.

.17.6

תשלומי עבודה יומית
 .17.6.1דרש המזמין בפקודת שינויים ביצוע עבודה אשר לדעתו מן הראוי
שתיעשה לפי עבודה יומית ,יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן
יקבל התמורה עבור ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים
(במקום העבודה) בתוספת רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות
הכלליות .התמורה תחושב בהתאם לכללים המפורטים דלעיל.
 .17.6.2ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד
רשימות שניהל הקבלן ,לשביעות רצונו של המפקח ,ואשר יכללו:
 .17.6.2.1כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.
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 .17.6.2.2שמות העובדים ,מקצועותיהם ,סוגיהם במקצוע ,וכן ימי
העבודה ,שעות העבודה ,ושכר העבודה ,כולל הטבות סוציאליות,
ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.
 .17.6.2.3הוצאות הובלה.
 .17.6.2.4הוצאות ציוד מכני כבד.
.17.7

רשימת תביעות
 .17.7.1הקבלן יגיש למפקח כל חודש יחד עם חשבון הביניים הראשון לאחר ביצוע
העבודה רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה
עליהם ,ואשר על פי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות במשך
החודש החולף.
 .17.7.2תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ובחשבון הביניים כאמור לעיל
רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

.17.8

למען הסר ספק ,אישור וביצוע עבודות נוספות המביאות לחריגה מסכום התמורה
בהסכם יהיו כפופים לאישור של המפקח.

.17.9

במקרה של ביצוע עבודות נוספות ,כמפורט לעיל ,יקבע המפקח אם יש צורך בדחיית מועד
גמר ביצוע העבודות .מועד תחילת ביצוע העבודות הנוספות ייקבע על-ידי המזמין והוא
יהיה רשאי להורות להפסיקן ,כולן או חלקן ,על-ידי הודעה של  24שעות מראש .הקבלן
יהיה חייב לפעול לפי קביעה זו והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי (לרבות בגין
תקורה ,הצמדות ,התייקרויות וכיו"ב) בגין דחיית מועד הביצוע כאמור.
הקבלן מתחייב להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את מספר העובדים הנדרשים לשם כך
ולספק את הציוד הרלבנטי  -לפי קביעת המפקח.

.17.11

המזמין זכאי למסור את ביצוע השינויים כאמור לכל גוף או לקבלן אחר ,ולקבלן לא
תהיה כל טענה כלפי המזמין בקשר לכך.

.17.12

זכויות המזמין כמבואר בפרק זה לחוזה באות בנוסף לכל האמור בחוזה זה בכל הקשור
להתניה בדבר עצם מסירת העבודות לקבלן ותשלום התמורה.

.17.13

כל הוראות חוזה זה בנוגע לביצוע העבודות (למעט התמורה) יחולו ,בשינויים המחוייבים,
גם לגבי ביצוע העבודות הנוספות כאמור בסעיף זה.

.17.14

עבודות מיוחדות שאינן כלולות במחירון דקל יתומחרו בתמחור מוסכם בין הקבלן ובין
המזמין ,לאחר שהקבלן ימסור מראש הצעת מחיר מסודרת ובכפוף לאישורו ע"י המזמין
והמפקח.

.17.10

.18

שמירה ,מניעת גישה ואספקת משרד באתר העבודות
.18.1

החל מיום קבלת צו התחלת העבודות יהיה הקבלן אחראי אחריות מלאה לשמירה
על הציוד והוא יבצע על-חשבונו את כל סידורי השמירה הנחוצים להבטחת הציוד
והעובדים ומניעת גישה לאתר העבודות מגורמים בלתי מורשים.

.18.2

הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על האתר במשך
כל תקופת ביצוע העבודות ,לרבות לצורך מניעת נזק העלול להיגרם על-ידי מזג
האוויר ,מפולות ,שטפונות ,רוח ,גשם ,מקור מים אחר כולל ביצוע חפירת תעלות
זמניות להרחקת מים במידת הצורך.

.18.3

בכל מקרה של נזק ,אבדן או פגיעה ,מכל סיבה שהיא (לרבות נסיבות בטחוניות),
לעבודות או לכל חלק מהן או לכל חלק מהמתקנים ,יתקן הקבלן ויחזיר את
הדברים לקדמותם על-חשבונו ,כך שבעת השלמתן ומסירתן תהיינה כל העבודות
במצב תקין ותתאמנה מכל הבחינות לדרישות החוזה והוראות המפקח.
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.19

.18.4

למזמין ,למפקח ולכל אדם המוסמך על-ידם תהיה בכל עת גישה לאתר העבודות
ולכל המקומות בהם נעשית עבודה או שמאוחסנים בהם חומרים או שמיוצרים
בהם פריטים לצורך העבודות ,והקבלן יעשה הכל כדי לאפשר להם גישה זו.

.18.5

הקבלן מתחייב לספק למזמין/למפקח ,לפי דרישה ,משרד יביל באתר הבניה בגודל
שלא יפחת מ 3 -מ'  4 Xמ' ובגובה  2.2 -מ' ושיכלול  2חלונות שיצויידו במתקני
סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח ,דלת ,שולחן משרדי בגודל  80 X 160עם
מגירות המצויידות במנעולים ומפתחות ,לוח שעם  ,1 X 0.8ארון פלדה מצויד
במנעול ובמפתח 8 ,כסאות ,תאורה ,מזגן ומכשיר פקסימיליה/מחשב.

הציוד ואספקתו
.19.1

הקבלן מתחייב להוביל על-חשבונו מכל מקום ולכל מקום שיידרש ובכמויות
מספיקות את כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות ,מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.

.19.2

הקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באתר העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו
לו להתגבר על כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי או פגם בציוד.

.19.3

הקבלן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת המים והחשמל הדרושים לצורך
ביצוע העבודות.

.19.4

הקבלן ישא בכל תשלומי החובה החלים/שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו.

.19.5

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט
הטכני ולהוראות המפקח .המפקח יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום הייצור של
הקבלן או באתר העבודות .הקבלן מתחייב לסייע למפקח עזרה ,מכשירים ,מכונות,
עובדים וחומרים הדרושים לשם בדיקה ,מדידה ובחינה של איכות ,משקל או כמות
החומרים והציוד שמשתמשים בהם.

.19.6

הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים לדרישת המפקח ,לפני הכנסתם
לעבודות.
הקבלן ימציא ,אם יידרש לעשות כן ,הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות
הציוד והתאמתו לתקנים המחייבים ולנוהג ההנדסי.
עלויות כל הבדיקות כאמור תהיינה על-חשבון הקבלן.

.19.7

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד
להיות מכוסה או מוסתר  -ללא הסכמתו של המפקח מראש.
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר
בו חלק כלשהו מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור ו/או באופן שלא
מניח את דעתו של המפקח.
הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח
בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון
ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.
האמור בסעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו על-ידי הקבלן הינה הפרה יסודית.

.20

בעלות בחומרים ובציוד
.20.1

כל הציוד שהקבלן יספק ייחשבו עם הגעתם לאתר העבודות כנתונים לבעלותו של
המזמין ,והקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח .יראו את
המזמין כמי שהרשה לקבלן להשתמש בכל הציוד לביצוע העבודות והשלמתן ,פרט
למקרים בהם תהיה למזמין הזכות לסלק את ידי הקבלן מאתר העבודות ,או
למקרה שהקבלן נטש את העבודות.
ברם ,אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או
שימוש בחומרים כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד.
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.20.2

.20.3
.20.4

.21

.22

לא יוסר מאתר העבודות ציוד ,ללא הסכמתו מראש ובכתב של המפקח ,אולם
המפקח רשאי להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם
גמירתן ,לסלק מאתר העבודות ציוד שלא נעשה בו שימוש והקבלן ימלא אחר
הוראות המפקח כאמור לאלתר.
עם סילוק הציוד שהמפקח הורה  -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על-ידי הקבלן
לקבלן ,והדברים שסופקו על-ידי המזמין יוחזרו על-ידי הקבלן על-חשבונו לאותם
מחסנים שמהם נלקחו או למקום אחר בתחום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות
העבודות כפי שיורה המפקח.
לא יסלק הקבלן את הדברים שסופקו בשעתו על-ידי הקבלן ,יהיה המזמין רשאי
לסלקם ,לטפל בהם או למוכרם ,לפי שיקול דעתו ,כשהוא זכאי לנכות מפדיון
מכירתם (אם היה כזה) את כל ההוצאות שנגרמו בקשר לכך.
הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות מחובות הקבלן ,בכל הנוגע
לתשלומי חובה שיש לשלמם ,או ביטוח ,או רישוי ,החל על העבודות ,על ציוד
ההקמה ועל המבנים.

שמירה על רכוש המזמין
.21.1

הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין או מי מטעמו המצוי באתר העבודות.

.21.2

הקבלן יישא בכל העלויות במקרה של אובדן או גניבה או השחתה של רכוש
המזמין.

בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות
.22.1

בטרם ובמהלך ביצוע העבודות ,הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות
הדרושים בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים באתר העבודות ,בין השאר,
בהתאם לתכנית בטיחות שתערך על-ידי מהנדס בטיחות מטעמו .תכנית זו תשמש,
בין השאר ,לצורך מניעת תאונות עבודה ,תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחת
תשתיות ,הובלת חומרים וציוד ,הפעלת ציוד וכלים וכן הלאה  -וזאת בהתאם
להוראות כל דין ,לרבות על-פי תקנים והנחיות של משרד העבודה והרווחה,
והנחיות הבטיחות הרלבנטיות לכך.

.22.2

הקבלן ידאג להתקין פיגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,תאורה מיוחדת ,נצנצים,
מחסומים ,שלטי אזהרה וכו'  -לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים
להיגרם כתוצאה משהות באתר.

.22.3

עם סיום העבודות ,באחריות הקבלן למלא את כל הבורות ,ליישר את הערמות
ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.

.22.4

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימוש
ואחזקה בציוד/כלי עבודה מכאניים/חשמליים ,ציוד הרמה ,ציוד הגנה אישי,
חומרים מסוכנים וכן הלאה.

.22.5

במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר ,מתחייב
הקבלן למנוע נגישות למפגעים בטיחותיים.

.22.6

במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים ,על הקבלן לבדוק
תחילה את הביבים והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
הנובעים מכך  -על-פי הוראות כל דין והרשויות.

.22.7

על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה הנדרש לשם
דאגה לבטיחותם ושלומם ,בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום
בהם.

.22.8

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים
לא נאותים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח .אולם ,אין
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בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר
העבודות.

.23

.24

.22.9

על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיחות כדי להבטיח קיומם של תנאים
בטיחותיים נאותים של השוהים ו/או העובדים בו.

.22.10

על מהנדס הבטיחות למלא ולחתום ,בטרם ביצוע העבודות ,על ההצהרה המצורפת
כנספח להסכם.

מניעת פגיעה בנוחות הציבור ובזכויות
.23.1

הקבלן מודע לכך שיכול והעבודות תתבצענה במקביל לפעילות השגרתית של
המזמין .לכן הוא מתחייב ,כי תוך כדי ביצוע העבודות לא ייגרמו פגיעה או מטרד,
שלא לצורך ,בנוחות הציבור ולא תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו ,וכי הוא
ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח זאת.

.23.2

הקבלן מתחייב לתאם לפחות  7ימים מראש כל עבודה הדורשת הפרעה לפעילות
השגרתית של המזמין ובכפוף לאישור המפקח.

.23.3

ניתוקי מים או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר תיאום מראש
ובכתב עם המזמין.

סימון ומדידות
.24.1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן ואין לראותן ככמויות הנכונות
והסופיות בפועל של העבודות שעל הקבלן לבצען לפי החוזה.

.24.2

ערך העבודות שבוצעו בהתאם לחוזה בזמן כלשהו ייקבע על-ידי מדידות או
בשיטות שיקבע המפקח .כל המדידות תעשנה על-ידי הקבלן באמצעות מודד
מוסמך.

.24.3

לפני מדידת העבודות ,יודיע על כך הקבלן למפקח זמן סביר מראש.

.24.4

מדידות שנעשו על-ידי הקבלן ללא הודעה למפקח ,יכול המפקח שלא
לקבלן/לאשרן.

.24.5

כל חשבון המוגש על-ידי הקבלן למפקח יהיה מלווה ברישומים של המדידות
שנעשו כאמור לעיל בקשר לעבודה הכלולה באותו חשבון.
אישור הכמויות לתשלום בחשבון חלקי אינו מהווה אישור סופי לטיב ו/או איכות
ו/או כמות ו/או מחיר הכמויות ,אלא בגדר אומדן לצרכי חשבון ביניים זה בלבד.

.24.6

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו על-ידי הקבלן ,יאשר אותן אם מצא אותן
נכונות ,יורה על תיקונן ,אם ראה זאת לנכון ,או יעשה מדידות משלו ,אם יהיה
סבור שהדבר נחוץ.

.24.7

כאשר ירצה המפקח למדוד חלק מעבודות ,יודיע על כך לקבלן אשר יבוא מיד או
ישגר במקומו נציג מוסמך אחר לסייע למפקח במדידות ,וימציא את כל הפרטים
הנדרשים .לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה ,אזי המדידה שנעשתה על-ידי
המפקח או שאושרה על-ידו תחשב כמדידה הנכונה של העבודות.

.24.8

העבודות תימדדנה נטו ,אלא אם ישנה על כך הוראה אחרת בחוזה.

.24.9

מובהר כי ככל שמחירי היחידה שיציע הקבלן יהיו שונים ביחס לסעיפים זהים
בהצעה  -תחושב התמורה המגיעה לקבלן על-פי מחיר היחידה הנמוך מביניהם
ביחס לכל אחד מהסעיפים ,ולקבלן לא תהא כל טענה בגין כך.
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.24.10

.25

.26

.27

הקבלן הינו קבלן עצמאי
.25.1

הקבלן מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא מבצע את העבודות עבור
המזמין.

.25.2

כל העבודות תבוצענה באחריות הקבלן ,כשהוא כפוף להוראות החוזה בלבד.

.25.3

כל מי שיועסק על-ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד ולקבלן לא תהיה כל סמכות
להעסיק עובדים או להזמין שירותים בשם ,מטעם או עבור המזמין.

.25.4

שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו ,מטעם
המזמין או בשמו ,איזו שהיא חבות או התחייבות.

איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה
.26.1

הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם ,גופים ,או קבוצות
אנשים לביצוע איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה
והזכויות והחובות הנובעות ממנו ,כולן או מקצתן ,לאחר/ים ,אלא אם הוסכם
הדבר בכתב ובמפורש על-ידי המזמין.

.26.2

אישור של המזמין לקבלן משנה ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו ,מומחיותו
והתאמתו של קבלן המשנה ,והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול על הקבלן.

.26.3

המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה ,אם לדעתו
האינטרס של המזמין מחייב זאת .במקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את עבודתו של
המועסק על-ידו.

.26.4

למען הסר ספק ,הקבלן לא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה
מטעמו.

.26.5

מוסכם כי העברת  20%מהשליטה בקבלן ,בין בבת אחת ובין בחלקים ,תחשב
כהעברת זכויות אסורה ,אלא אם הדבר נעשה באישור מראש ובכתב של המזמין.

העסקת עובדים
.27.1

הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על-ידו הם עובדיו שלו בלבד ,וכי הוא לבדו
ישא בכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על-פי החוזה או על-פי כל דין.

.27.2

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק עבודת נוער ,התשי"ג 1953-בכלל
ובהתאם לסעיפי החוק המפורטים להלן ,ובין אלה :סעיפים 2 ,2 ,1א',7 ,6 ,5 ,4 ,
 33 ,25 ,24 ,22 ,21 ,20 ,14 ,13 ,12 ,11ו33 -א.
הקבלן ישא בכל התשלומים לעובדים שיועסקו על-ידו לצורך ביצוע העבודות
וימלא בקפידה אחר חוקי העבודה השונים.

.27.4

המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן ,כי יפסיק את עבודתם של מי מעובדי
הקבלן ,אם לדעת המפקח הם אינם מתאימים לביצוע העבודות .משדרש המפקח
כאמור ,חייב הקבלן להפסיק לאלתר את עבודתם ולהחליפם באחרים מתאימים.
המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף ,מדי פעם בפעם עובדים ,אם לדעת
המפקח מספרם אינו מספיק ,והקבלן מתחייב להוסיף את העובדים הנ"ל תוך פרק
הזמן שייקבע על-ידי המפקח.

.27.3

.28

למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל שמדובר בעבודות שישולמו באופן
פאושלי – סעיף זה מבוטל וכל רישום של כמות /מדידה לא יהווה עילה לתשלום
 ,והתשלום בפועל יעשה רק בהתאם להוראות נספח התמורה.

העדר יחסי עובד-מעביד
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.29

.28.1

הקבלן מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד
מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין (או מי מטעמו) יחסי עובד ומעביד
או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על-ידי הקבלן לצורך ביצוע הוראות
החוזה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו
יחסי עובד ומעביד ,מכל מין וסוג שהוא.

.28.2

הקבלן מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד
ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם.

.28.3

כל התשלומים לעובדי הקבלן וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור
שכזה כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן
 יחולו על הקבלן וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם והמזמין לא יהא אחראי לכך,בכל אופן וצורה.

.28.4

הקבלן מצהיר ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א,
כהגדרתו בחוק ,וכי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על
השירות על-פי החוזה.

.28.5

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתופנה כנגד המזמין על-פי
חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמזמין יאלץ
לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתובענה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה כלפי
המזמין ו/או מי מטעמו על-ידי הקבלן ו/או על-ידי עובד של הקבלן או על-ידי צד ג'
או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם.

.28.6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה,
מתבססות ,בין השאר ,על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

העסקה ופיקוח על עובדים מהשטחים המוחזקים/עובדים זרים
.29.1

הקבלן לא יעסיק עובדים זרים ,אלא אם קיים היתר/רשיון בר תוקף לעבודתם
בישראל ,ובכפוף לעמידתו בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-

.29.2

בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן נכללים עובדים תושבי השטחים המוחזקים
שאינם אזרחי ישראל (להלן  -עובדי השטחים) ,יחולו ההוראות המפורטות להלן:
 .29.2.1הקבלן מתחייב כי עובדי השטחים שיועסקו על-ידו בביצוע העבודות יהיו
בעלי היתר תקף לשהיה ועבודה בישראל בהתאם להוראות כל דין
ודרישות הרשויות המוסמכות.
 .29.2.2הקבלן יעביר לקצין הבטחון של המזמין את רשימת עובדי השטחים
שיועסקו בביצוע העבודות ,לרבות זהותם ,מספרם ותקופת עבודתם.
 .29.2.3הקבלן יבצע פיקוח צמוד על עובדי השטחים בכל מהלך ביצוע העבודות,
וזאת בין השאר ,על-ידי מאבטח חמוש (בנוסף למאבטח הקבוע במקום),
שיתודרך לכך באופן מיוחד על-ידי הקבלן .מימון הוצאות המאבטח
כאמור יהיה על-חשבון הקבלן בלבד.

.30

תאום עם קבלנים אחרים
.30.1

במהלך העבודות יתכן ויועסקו קבלנים אחרים בביצוע עבודה אחרת באתר
העבודות או בקרבתו .הקבלן יתאם את ביצוע העבודות עם עבודתם של הקבלנים
האחרים באופן שיורה לו המפקח.

.30.2

בהתאם לדרישות המפקח ,ייתן הקבלן את מלוא האפשרויות הסבירות לקבלנים
אחרים המועסקים על-ידי המזמין ולעובדיהם לעשות את עבודתם .התאום עם
קבלנים אחרים ייעשה באופן שלא יפגע בקצב עבודתו של הקבלן.
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.31

.30.3

הקבלן מסכים לכך שאם ייגרם נזק לקבלן אחר הקשור או אשר יהיה קשור עם
המזמין לביצוע עבודה באתר העבודות או בקרבתו עקב מעשה או מחדל מצד
הקבלן ,כי אז יהיה על הקבלן לפצות את הקבלן האחר וכן לשפות את המזמין בגין
כל נזק שייגרם להם.

.30.4

מוסכם ,למען הסר כל ספק ,כי הקבלן אינו בגדר קבלן ראשי וכי הוא לא יהיה זכאי
לכל תשלום עבור מתן שירותים לקבלנים אחרים שיעבדו באתר העבודות או
בקרבתו ו/או בגין עריכת התיאומים הנדרשים כפועל יוצא מכך.

תאום עם קבלני המשנה
.31.1

מבלי לגרוע מכלל הוראות החוזה ,הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני
המשנה העובדים מטעמו בהתאם להוראות המפקח ולשיקול דעתו הבלעדי.
מודגש ,כי המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה
הפועלים מטעמו של הקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים בגין כך.
הקבלן ישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיאום עבודות קבלני המשנה ,לרבות
הצבת מפקח מטעמו באתר העבודות לצורך התיאום ביניהם.
הקבלן אינו זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף בגין עיכובים ,פיגורים או נזקים
שייגרמו במהלך ביצוע העבודות כתוצאה מחוסר תיאום בין עבודות קבלני המשנה.

.31.4

למען הסר ספק ,האחריות לפעולות ועבודות קבלני המשנה תוטל על הקבלן וחלה
עליו החובה לפקח עליהן ועל עבודתם.

.31.2
.31.3

.32

הפסקת ביצוע הפרויקט
.32.1

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין ,במהירות
האפשרית ,באופן רצוף וללא הפסקות ,וימלא אחר דרישות המפקח בכל הנוגע
לקצב ביצוע הפרויקט ,לכמות וסוגי העובדים והציוד המועסקים במקום
הפרויקט ,על מנת להבטיח את התקדמות ביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים וסיומו
במועד הדרוש.

.32.2

הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לזמן מסוים או לצמיתות לפי
הוראה בכתב מאת המפקח ,בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,ולא יחדש
את ביצוע הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.

.32.3

הופסק ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לפי סעיף  31.2לעיל ,ינקוט הקבלן
באמצעים להבטחת הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך ,כפי שיאושרו על ידי המפקח.

.32.4

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע הפרויקט לפי הוראות
המפקח ,כאמור בסעיף  31.232.2לעיל ,תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בשל כך.

.32.5

הופסק ביצוע הפרויקט ,כולו או מקצתו ,לצמיתות ,לאחר שניתן על ידי המפקח צו
התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע הפרויקט למעשה ,יגיש הקבלן ,תוך שלושים
( )30יום מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות,
חשבון סופי לגבי אותו חלק הפרויקט שבוצע על ידו בפועל ,טרם מועד מתן
ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות .החשבון הסופי יהיה מבוסס על
הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה
ונספחיו.

.32.6

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות ,כולו או מקצתו ,לאחר חתימת החוזה אבל לפני
שניתן על ידי המפקח צו להתחלת העבודה ,או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה
כאמור ,אך הקבלן טרם החל בביצוע הפרויקט למעשה ,לא תשולם לקבלן כל
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תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על ידו בפועל ,בגין הנפקת הערבות להבטחת
ביצוע החוזה ותשלום בגין ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע הפרויקט על פי
החוזה.

.33

.32.7

תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות
לפיצויים כתוצאה מהפסקת ביצוע הפרויקט.

.32.8

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן ,לא יהא הקבלן
זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה .אין באמור בסעיף זה ,כדי לפגוע או לגרוע
מכל זכות או סעד העומדים למזמין ,על פי החוזה ו/או הדין.

.32.9

למען הסר ספק ,במקרה של הפחתת היקף הפרויקט יהיה הקבלן זכאי לתשלום
רק בגין אותו חלק של הפרויקט שיבצע ,בהתאם לתנאי התשלום הרגילים
הקבועים בהסכם זה.

.32.10

למען הסר ספק ,מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות
מעבר לאמור לעיל ,לרבות ,אך לא רק ,בגין פיצוי על הפסד רווחים ,מימון ,הוצאות
כלליות ועקיפות ,ביטול התקשרויות עם קבלני משנה וספקים ,הוצאות ניהול
ומשרד ,הוצאות להכנת הצעתו ,דמי הביטוח ,הוצאות על עריכת ערבויות ,פיצויי
פיטורים לעובדים וכיו"ב.

מסירת/קבלת העבודות
.33.1

לאחר שהקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה יודיע על כך בכתב
למזמין ולמפק ח ויבקש מהם לקבלן .המפקח יקבע את המועד לבדיקת העבודות
שיהיה תוך  14יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב לקבלן על
מועד הבדיקה.

.33.2

במועד שנקבע יבדקו המפקח והיועצים  /מתכננים את העבודות וככל שהוא ימצא
כי הן בוצעו במועד והושלמו כמפורט בתנאי חוזה זה והנספחים לו ונתקבלו אישור
היועצים  /מתכננים לכך הוא יאשר זאת בכתב (להלן" :תעודת קבלה") ,ותאריך
מתן תעודת הקבלה והוא בלבד יחשב לצורכי חוזה זה כתאריך סיום העבודות
ומסירתן למזמין.

.33.3

ככל שהמפקח ימצא כי יש עוד צורך בביצוע עבודות כלשהן שלא בוצעו ו/או
בשינויים  /תיקונים כלשהם ,ידרוש המפקח מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן
שתקבע על ידו ותאריך מסירת העבודות ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל
העבודות ו/או השינויים  /תיקונים הנ"ל שלא בוצעו ,הכל בהתאם לנספחי החוזה
והוראות המפקח.

.33.4

ככל שעדיין נותרו ליקויים ואלו אינם מונעים שימוש במבנה המזמין יהיה רשאי
להשתמש במבנה תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע את התיקונים.
מוסכם כי אין בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות.

.33.5

עם סיום העבודה ולפני בדיקות הקבלה ,ימסור הקבלן למזמין ולמפקח תכניות
בדיעבד ) AS MADE( ,מתארות את מצב העבודות כפי שבוצעו ותיק מתקן אשר
מכיל את כל המסמכים הבאים ( :המזמין יהיה רשאי להוסיף או להפחית מרשימת
הדרישות להלן ,בשים לב למהות הפרויקט) -
 .33.5.1אישור האדריכל  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.2אישור הקונסטרוקטור  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.3אישור פיקוח /מנהל פרויקט  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.4אישור יועץ חשמל ותקשורת  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.5אישור יועץ תברואה  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.6אישור יועץ בטיחות  -תכנון מול ביצוע.
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 .33.5.7אישור יועץ ביסוס  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.8אישור יועץ נגישות  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.9אישור יועץ אינסטלציה  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.10אישור יועץ מיזוג  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.11אישור מתכנן קירוי קל  -תכנון מול ביצוע.
 .33.5.12דו"ח יועץ קרקע.
 .33.5.13תכניות  AS MADEלאדריכלות ,לרבות פיתוח.
 .33.5.14תכניות  AS MADEחשמל ותקשורת ,לרבות פיתוח.
 .33.5.15תכניות  AS MADEתברואה ,לרבות פיתוח.
 .33.5.16תכניות  AS MADEאינסטלציה ,לרבות פיתוח.
 .33.5.17תכניות  AS MADEלכלונסאות  -יוגש לאישור מתכנן ביסוס לפני המשך
ביצוע רצפה ,ע"י מודד מוסמך בקנ"מ  1:100ע"ג  CDלאחר ביצוע.
 .33.5.18תעודת השלמה – חתומה ע"י הגורמים הרלבנטיים.
 .33.5.19אישור מעבדה לבדיקת איטום גגות ותעודת אחריות ל 10-שנים.
 .33.5.20אישור מעבדה לבדיקת בטונים לכל יציקה (כלונסאות ,קורות ,רצפה,
קירות ותקרה)
 .33.5.21אישור מעבדה לבדיקות סוניות לכלונסאות.
 .33.5.22אישור מעבדה לבדיקת איטום קירות וחלונות.
 .33.5.23אישור בודק חשמל מוסמך.
 .33.5.24אישור מעבדה למערכת חשמל ותקשורת.
 .33.5.25אישור מעבדה – בדיקות אינסטלציה.
 .33.5.26אישור מעבדה למערכת תברואה ,לרבות צמ"גים.
 .33.5.27אישור מעבדה למערכות גילוי אש ועשן  -לרבות תעודות אחריות והוראות
הפעלה למערכות.
 .33.5.28אישור מעבדה בדיקות סוניות לכלונסאות ואישור מתכנן הביסוס ויועץ
קרקע על תקינות הבדיקות.
 .33.5.29אישור מעבדה בדיקות טיח למממ"מ.
 .33.5.30אישור מעבדה בדיקה למערכת סינון.
 .33.5.31אישור מעבדה  -חשמל מערכות סמויות וגלויות ,כולל אביזרים וצנרת
וכיו"ב.
 .33.5.32אישור מעבדה לתקרות התותבות לרבות ,אישור עמידות לאש.
 .33.5.33אישור מעבדה להידוק הקרקע ומצעים.
 .33.5.34אישור מעבדה לאטימות ממ"מים.
 .33.5.35אישור מעבדה לזכוכיות המחוסמות.
 .33.5.36אישור מעבדה למתקנים ולהתקנתם ,בצירוף הוראות אחזקה ,הפעלה
והדרכה למתקנים.
 .33.5.37אישור מעבדה למערכת הדלוחין  +מים במבנה.
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 .33.5.38אישור מעבדה  -למערכת הביוב  +מים מחוץ למבנה.
 .33.5.39אישור בודק חשמל מוסמך ללא קשר לבדיקת חברת החשמל.
 .33.5.40קירוי קל אישור מתכנן הקירוי תכנון מול ביצוע .הצגת הבדיקות
הנדרשות ואישורם כגון ריתוכים צביעה וכד'.
 .33.5.41אישור מעבדה "אל הרס" ת"י  5103כולל חלק  4לממ"מ -בדיקת תליית
תקרה אקוסטית לרבות עמידות באש.
 .33.5.42הידוק קרקע אישור דוחות המעבדה.
 .33.5.43אישור שזכוכיות המבנה מחוסמות/טריפלקס
 .33.5.44בדיקת מעבדה לשליפת אבן – בדיקת כוח לשליפת ברגי עיגון  +בדיקת
קירות מחופים אבן.
 .33.5.45בדיקות עבור כיבוי אש:
 .33.5.45.1דוח ספיקות ולחצים -בדיקת זרימה של מים ת"י 1596.
 .33.5.45.2בדיקת עמידות חומרים באש ת"י ( 755 ,931 ,921חלק רלוונטי).
 .33.5.45.3בדיקת מעבדה לספרינקלרים (במידה וקיים).
 .33.5.45.4אישור מערכת בכיבוי אש בגז ת"י ( 1597במידה וקיים).
 .33.5.45.5אישור מערכת כיבוי באורוסול ת"י ( 5210במידה וקיים).
 .33.5.45.6אישור התקנת דלתות אש ת"י  1001חלק ( .1.1במידה וקיים).
 .33.5.45.7אישור כיבוי למנדף ת"י  5356חלק  2לרבות ניתוק אספקת
אנרגיה (גז).
 .33.5.45.8אישור מעבדה לגלגלונים כיבוי אש ת"י  2206חלק .2
 .33.5.45.9אישור לעמדת כיבוי אש פנימי וחיצוני (הידרנטים) ת"י .1205
 .33.5.45.10אישור התקנת מז"ח ממתקין מורשה.
 .33.5.46תווי תקן למתקני ספורט/משחקים לרבות ,אישור הקונסטרוקטור
להתקנה.
 .33.5.47הוראות הפעלה וטיפול למתקני המבנה.
 .33.5.48תוכניות המבנה בקנ"מ  1 : 100ע"ג  cdלאחר ביצוע  -ע"י מודד מוסמך.
 .33.5.49גמר פיתוח.
 .33.5.50אישור תו תקן ודרגת צריכת אנרגיה ליחידות המיזוג.
 .33.5.51אישור כיבוי אש.
 .33.5.52אישור הג"א.
 .33.5.53טופס .4
 .33.5.54אישור חברת חשמל.
 .33.5.55אישור חיבור מחברת תקשורת.
 .33.5.56ערבות בדק בשיעור  5%ממחיר החוזה.
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 .33.5.57טופס העדר תביעות.
 .33.5.58חשבון סופי עבור המבנה  +עבודות הפיתוח.
 .33.5.59ספר מתקן  3כרכים.

.34

.35

.36

.33.6

התכניות תעשינה על גבי גליונות שקופים ,וכן במדיה מגנטית בפורמט  ,DXFאו
בכל אופן אחר שיורה המפקח.

.33.7

התכניות תכלולנה את כל המבנים ,המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן
מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת או כפי שיורה המפקח.

.33.8

המזמין לא ישלם תשלום נפרד או נוסף כלשהו עבור הללו והתמורה עבורן כלולה
בתמורה הכוללת.

.33.9

מוסכם כי ביצוע התשלום האחרון ע"י המזמין מותנה ,בין היתר ,באישור הסופי
של המפקח ,הפקדת ערבות טיב ,ומסירתן של תכניות  AS MADEותיק מתקן,
וכמפורט בנספח התמורה.

תקופת הבדק ואחריות הקבלן
.34.1

הקבלן אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב ואיכות העבודות .הקבלן מתחייב
לתקן ,על-חשבונו ,את כל הפגמים והליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או בחלק
מהן במשך  13חודשים מיום מסירת העבודות למזמין וכן לאורך כל תקופת
האחריות הקבועה בחוק המכר (דירות)  -וזאת גם אם הוראות החוק הנ"ל אינן
חלות על הקבלן (להלן  -תקופת הבדק והאחריות) והכל בנוסף ומבלי לגרוע
מאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות ספציפיות ,ככל שתהיינה,
ביחס לפריטי הציוד השונים.

.34.2

מוסכם כי תקופת הבדק והאחריות תחל רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של כל
העבודות וקבלת תעודת גמר מהמפקח במסמכי המכרז.

.34.3

המפקח יקבע אם הקבלן אחראי לתיקון הליקויים הנ"ל .במידה והקבלן לא יתקן
את הליקויים הנ"ל תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום שנדרש לעשות כן ,יהיה המזמין
רשאי לחלט את הערבויות שבידו ו/או לבצע את התיקון ,בין בעצמו ובין באמצעות
אחר/ים ,על-חשבונו של הקבלן.

תכניות
.35.1

כל התכניות ,התשריטים ,השרטוטים וכיו"ב מסמכים הקשורים לעבודות יהיו
רכושו של המזמין ,שיופקדו בידי הקבלן למשך תקופת ביצוע העבודות ועליו
להחזירם לו מיד עם השלמת העבודות או לפני כן  -על-פי דרישה של המזמין.

.35.2

הקבלן יחזיק באתר העבודות העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה .המפקח
יהיה רשאי לעיין ,לבדוק או להשתמש במסמכים אלו בכת עת.

.35.3

הקבלן אחראי לבדיקת המידות המופיעות בתכניות .במקרה של אי התאמה ,עליו
לפנות בכתב לקבלת הבהרות מהמפקח ,לפחות  7ימים לפני התחלת העבודות.

.35.4

הקבלן אחראי להתאמת העבודות ,ובמידה ותבוצענה עבודות במידות שאינן
מותאמות יישא הקבלן בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש.

.35.5

העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה/השלמה לא תהווה עילה לתשלום
נוסף לקבלן ,היה ולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות שצורפו למכרז.

הגבלת הוצאות
73
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

חוברת מכרז  2.2022בינוי ושיפוצים.docx

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

.37

.36.1

הקבלן אינו רשאי לגרום לכל הוצאה ,תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו בקשר
לביצוע של העבודות ,אלא אם קיבל לכך ,מראש ובכתב ,את הסכמת המפקח.

.36.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,התחייב הקבלן בשם המזמין ,כמפורט לעיל ,יהיה
הוא לבדו אחראי לכל הוצאה ,תשלום או חיוב בגין כך.

סילוק יד הקבלן מאתר העבודות
.37.1

המזמין רשאי לבטל את החוזה/הזמנת עבודה  ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק
את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות ,בעצמו או באמצעות קבלן אחר או
בכל דרך אחרת וכן להשתמש לשם כך בכל הציוד שבאתר העבודות ,או חלק ממנו,
או למכור אותו ,כולו או חלקו ,ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע
למזמין מהקבלן לפי החוזה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
 .37.1.1הקבלן הפר את ההסכם וההפרה לא תוקנה עד למועד שנקבע לתיקון
ההפרה ,למרות התראה שנשלחה לקבלן.
 .37.1.2אם הקבלן לא החל בביצוע העבודות ,הפסיק את ביצוען או לא ביצע
הוראה של המפקח ולא ציית תוך  4ימים להוראות בכתב מהמפקח
להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.
 .37.1.3אם המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את
השלמתן במועד והקבלן לא ציית תוך  4ימים להוראה בכתב של המפקח
לנקוט באמצעים הנדרשים.
 .37.1.4כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר או העסיק קבלן משנה
בביצוע העבודות ,בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 .37.1.5כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה
סידור עם או לטובת נושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ( -פרט לפירוק
ללא חיסול עסקים ,לשם יצירת גוף מאוגד אחר)  -מסוג כלשהו ו/או
חיסול עסקים באופן אחר ,או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או
זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני ,שלא הוסרו תוך  30ימים.
 .37.1.6כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו
של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה
כלשהי בקשר לחוזה.

.37.2

תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,כאמור לעיל ,לא יהוו משום
ביטול החוזה על-ידי המזמין והקבלן ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו  -לפי העניין.

.37.3

הוצאות השלמת העבודות עקב סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות ,כאמור לעיל,
תחולנה על הקבלן ,בתוספת של  20%בתמורה להוצאות מינהליות וכיו"ב.

.37.4

תפס המזמין את אתר העבודות ,כאמור ,יודיע המפקח בכתב תוך  20יום על כך
לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד
תפיסת אתר העבודות ואת פירוט הציוד שהיה במקום אותה שעה.

.37.5

תפס המזמין את אתר העבודות והיה בו ציוד ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן בכתב
לסלק מאתר העבודות את הציוד ,כולו או חלקו ,ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו
תוך  7ימים ,רשאי המזמין על-חשבון הקבלן לסלקם מאתר העבודות לכל מקום
שייראה בעיניו והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם לציוד .הוראות
אלו אינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בציוד או למכרו והמזמין לא יהיה
חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה.

.37.6

בוטל החוזה ,יחזיר הקבלן למזמין תוך  7ימים את הציוד השייך למזמין והנמצא
ברשותו או בשליטתו ,בין במישרין ובין בעקיפין.
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.38

ניקוי אתר העבודות או פינויו
.38.1

במהלך ביצוע העבודות יסלק הקבלן מאתר העבודות ומכל שטח שיורה לו המפקח
כל פסולת ,אשפה וחומרים אחרים שלא השתמשו בהם ,ובעת גמר העבודות יפנה
את האתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו את כל הציוד ,לרבות חומרי הבניה ,חומרים
עודפים ,לכלוך וציוד ,וישאיר את אתר העבודות במצב נקי ומסודר ,להנחת דעתו
של המפקח.

.38.2

פינוי הפסולת ייעשה לאתר מוסדר ומאושר ,על-חשבון הקבלן ובהתאם להוראות
כל דין.

.38.3

לא פינה הקבלן את אתר העבודות ,רשאי המזמין לעשות כן בעצמו או על-ידי אחר,
על-חשבון הקבלן.
מוסכם ,כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו למזמין הם רכוש המזמין
והקבלן יעבירם וירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי
למכור עודפי עפר אלו.
פינוי אתר העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת גמר ולקבלת אישור המפקח
לסיום העבודות.

.38.4
.38.5

.39

אחריות לנזיקין
.39.1

.39.2
.39.3
.39.4

.40

התמורה
.40.1

.40.2

.41

הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למזמין ,או למי מטעמו או לכל גוף מטעמם ו/או
לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן ,הנובעים,
במישרין או בעקיפין ,מביצוע העבודות או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע
העבודות ,בין בתקופת הבדק והאחריות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על-ידו ובין
אם נגרם על-ידי עובדיו ,שלוחיו או כל הנתון למרותו.
הקבלן יישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ובהשבת המצב
לקדמותו.
הקבלן יהיה חייב לשפות את המזמין בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור,
מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך  -וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין
על-פי החוזה או על-פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.
הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והקבלן ,ביחד או לחוד ,הרי שהקבלן
לא יהיה רשאי להסדיר או להתפשר  -ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.
כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המזמין או הקבלן בענין זה יחולו על הקבלן
והקבלן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה .בנוסף ,הקבלן
מתחייב לשאת בכל תשלום שייפסק כנגד המזמין בגין תובענה כאמור.
התמורה בגין ביצוע העבודה המזומנת ומילוי כל התחייבויות הקבלן תהיה
בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בנספח התשלומים-תמורה המצ"ב כנספח
לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (יושלם בהתאם לתוצאות הליך ההתמחרות
שננקט בהתייחס לעבודה המוזמנת).
בכפוף לאמור לעיל סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל או
לדרוש מן המזמין תוספות או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה (לרבות סעיף  39לעיל) ועל פי דין ,מיד עם
מתן הצו להתחלת העבודות יהיה על הקבלן לערוך ולקיים על שמו ועל שם המזמין וכל
הבאים מטעמו לכל הפחות את הביטוחים כמפורט בנספח ט' 1א(הוראות ודרישות
הביטוח) ובנספח ט1ב (אישור קיום הביטוחים) כאשר הביטוחים יערכו על חשבונו של
הקבלן באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

.42

בטחונות
75
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

חוברת מכרז  2.2022בינוי ושיפוצים.docx

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן ,להבטחת ביצוע כלל העבודות ולביצוע עבודות
התיקון בתקופת הבדק והאחריות ,ימסור הקבלן למזמין את הבטחונות ,כמבואר להלן:
.42.1

ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן – ערבות מסגרת לאשכול
 .42.1.1להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן ע"פ הסכם המסגרת ימסור הקבלן
לאשכול ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,ערוכה לטובת המזמין,
בנוסח נספח ט' 2שיאושר מראש על-ידי המזמין ,כשהיא צמודה למדד
המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כאשר
המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד חתימת הסכם ושתהיה בסך של
( ₪ 50,000להלן  -ערבות ביצוע מסגרת ).
 .42.1.2מסירת ערבות המסגרת ,כאמור לעיל ,הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות
החוזה המסגרת.
 .42.1.3תוקף ערבות המסגרת הינו למשך כל תקופת ההסכם  ,בתוספת  3חודשים,
והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין.
ערבות המסגרת תוחזר לקבלן רק בתום תקופת הסכם המסגרת.
 .42.1.4האשכול יהיה רשאי לחלט את ערבות המסגרת בכל מקרה המנוי בסעיף 4.5
להסכם המסגרת על תתי סעיפיו .לא תחולט ערבות טרם ניתנה לקבלן
התראה.
 .42.1.5כמו-כן ,האשכול רשאי לעשות שימוש בערבות הביצוע גם להבטחת
התחייבויות הקבלן לביצוע עבודה ספציפית עבור האשכול  -ביחס לכל
עבודה פרטנית מוזמנת על-פי הסכם המסגרת עבור האשכול ,כאשר אין
באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן בהסכם.

.42.2

ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן – ערבות ביצוע פרטנית
לפרויקט -
 .42.2.1להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן וביצוע מושלם של העבודות בפרויקט
מוזמן ,ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית,
ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח נספח ט' 3שיאושר מראש על-ידי המזמין,
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע במועד חתימת
הסכם ושתהיה בשיעור של  10%מהיקף העבודות בפרויקט ע"פ מחיר הצעת
הקבלן לאחר הליך ההתמחרות (כולל מע"מ) (להלן  -ערבות הביצוע).
 .42.2.2מסירת ערבות הביצוע ,כאמור לעיל ,הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות
החוזה לביצוע עבודה פרטנית.
 .42.2.3תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ביצוע העבודות ,שתחילתה
במועד חתימת ההסכם (נספח ט' )10על-ידי הקבלן וסיומה בהתאם למועדים
הקבועים בצו התחלת עבודות /נספח ההתמחרות ,בתוספת  3חודשים ,והיא
תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין.
ערבות הביצוע תוחזר לקבלן רק לאחר מסירת העבודות ואישורן על-ידי
המזמין ובכפוף למתן הערבות הבנקאית לתקופת הבדק והאחריות ,כמפורט
להלן.

.42.3

ערבות בנקאית לתקופת הבדק והאחריות – ערבות פרטנית לפרויקט
 .42.3.1להבטחת טיב העבודות ,ביצוע תיקונים ואחריות הקבלן ביחס לעבודה
מוזמנת ובתקופת הבדק והאחריות ,ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,ערוכה לטובת המזמין ,בנוסח נספח ט' 4שיאושר
מראש על-ידי המזמין ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד
הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע בעת אישור החשבון הסופי (להלן -
ערבות הבדק).
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 .42.3.2ערבות הבדק תהא בתוקף למשך ( 13שלושה עשר חודשים) חודשים,
שתחילתם מיד לאחר מסירת העבודות ושיעורה/סכומה יהיה  5%משווי
העבודות שבוצעו בפועל (כולל מע"מ)  .ערבות הבדק תמסר למזמין עם
מסירת העבודות וכתנאי לתשלום יתרת התמורה.
 .42.3.3אם לדעת המפקח ,ישנם ליקויים בעבודות שתיקונם ייארך מעבר לתקופת
הבדק והאחריות ,אזי תוארך תקופת הבדק והאחריות והקבלן יאריך את
תוקף ערבות הבדק בתקופה/ות נוספת/ות בהתאם  -לפי קביעת המפקח.
בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הבדק  -תוארך תקופת הבדק
והאחריות לגבי עבודה זו לתקופה של  13חודשים נוספים מיום סיום ביצוע
עבודות התיקון וערבות הבדק והאחריות תוארך בהתאם.
.42.4

.43

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות ,או איזה מהן ,או שיפוג
תוקפן של הערבויות הבנקאיות ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר
מ 7 -ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית ,ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה
ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

קנסות
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.43.1

הפר הקבלן אחת או יותר מההפרות המפורטות בטבלה שלהלן ,יחוייב בקנס,

הפיצוי המוסכם

תיאור ההפרה
ביצוע עבודות ללא צו התחלת עבודה /היתר בניה

 ,₪ 2,500לכל יום.

ביצוע עבודות ללא אישור משטרה.

 ,₪ 2,500לכל יום.

אי דיווח ,בכתב ,על תחילת עבודה בכתב לפחות  24שעות לפני תחילת  ,₪ 1,000לכל יום.
העבודה.
הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.

 ,1,500לכל מקרה ולכל יום.

אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום.

אי שימוש ביומן עבודה.

 ,₪ 500לכל יום.

חסימת כבישים ומדרכה ללא אישור.

 ,₪ 2,500לכל מקרה.

שימוש במים ללא שעון.

 ,₪ 2,000לכל מקרה.

מעברים חסרים /לא תקינים להולכי רגל.

 ,₪ 1,000לכל יום.

ערמת עפר /פסולת חוסמת חלקית כביש /מדרכה ערמה לא מגודרת.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום.

אי פינוי ערימת עפר /פסולת.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום.

תמרורים פגומים /לא תקינים.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום

פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן -אפודות.

 ,₪ 500לכל מקרה ולכל יום.

אביזרי בטיחות חסרים :תמרורים ,גדר רשת ,תאורה ,פנסים מהבהבים ,₪ 500 ,לכל מקרה ולכל יום.
מחסום ניו ג'רסי ,שילוט להכוונת הולכי רגל וכיו"ב אביזרי בטיחות.
אי רישום מנהל עבודה במשרד התמ"ת.

 ,₪ 1,000לכל יום איחור.

אי ציות להוראות המפקח.

 ,₪ 1,000לכל מקרה ,לכל יום איחור במילוי
הוראת המפקח.

איחור בלו"ז ביצוע

 ₪ 1,000לכל יום איחור.

איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח זמנים שנקבע.

 ,₪ 1,500לכל יום.

אי פינוי הציוד ,המכשירים ,החומרים והחפצים מאתר העבודה בתום ,₪ 2,500לכל יום.
ביצוע העבודות
אי פינוי פסולת /מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה.

 ,₪ 1,000לכל מקרה ולכל יום.

אי תיקון נזק שנגרם על ידי הקבלן לתשתיות ציבוריות.

 ,₪ 5,000לכל יום עיכוב.

הפרה של סעיף יסודי /מהותי בהסכם

 ₪ 20,000וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין
לביטול ההסכם וכן מקיזוז נזקים שנגרמו
למזמין כתוצאה מההפרה
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בהתאם לאמור בטבלה שלהלן .מובהר בזאת ,כי אין בהטלת קנס כאמור כדי לגרוע
מכל זכות מזכויות המזמין.

.44

סמכויות המזמין
דבר האמור בחוזה זה אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות שלטוניות/ציבוריות של המזמין על
פי כל דין.

.45

דמי ניהול לאשכול –
.45.1

עבור כל עבודה מוזמנת ישלם הקבלן לאשכול דמי ניהול בשיעור של  4%מכל
חשבון מאושר (לא כולל מע"מ).

.45.2

דמי הניהול ישולמו לאשכול ע"י הקבלן לא יאוחר מתוך  10ימים ממועד אישור כל
חשבון .איש תשלום דמי הניהול לאשכול במועד מהווה הפרה יסודית של הסכם
זה.

.45.3

דמי ניהול לפרוייקט עבור האשכול –
במקרה של פרויקט שיבוצע מול ועבור האשכול – יופחת מכל חשבון לקבלן סך
בשיעור  4%מכל חשבון מאושר.
הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת לאשכול לנכות מכל סכום שיגיע
לו ע"פ הסכם זה בהתייחס לפרוייקט שבוצע מול ועבור האשכול ,סך של 4%
מסכום החשבון ,כולל מע"מ וזאת לצורך ביצוע התשלום לאשכול ע"פ סעיף זה.

.46

.47

קיזוז
.46.1

המזמין רשאי לקזז כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע לו מן הקבלן על-פי
החוזה או תשלום או על-פי כל דין.

.46.2

המזמין רשאי  -בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  -לקזז כל סכום אשר הקבלן חב
לספקים או לקבלני משנה ,על-פי דין ,על מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים
או לזרז ביצוע על-ידי קבלני המשנה ולהעביר את סכום הקיזוז אליהם.
אולם יודגש ,כי אין בכך משום יצירת יחסים משפטיים בין קבלני המשנה ו/או
הספקים לבין המזמין או משום יצירת אחריות של המזמין כלפי צד שלישי כלשהו
וכי הדבר נועד אך כדי לזרז את ביצוע אספקת השירותים.

.46.3

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך
אחרת ואינן פוגעות/גורעות מכל סעד ,או אמצעי העומד לרשות המזמין כלפי
הקבלן מכוח חוזה או מכח דין.

ויתור  -מניעות  -השתק
.47.1
.47.2
.47.3

.48

כל הנחה ,שינוי ,ביטול ,תוספת ,ויתור או אורכה של הוראה בחוזה ,לא יהיה להם
תוקף ,אלא אם נעשו מראש ,בכתב ,במפורש ונחתמו כדין על-ידי הצדדים.
הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה ,מצג ,הסכמות או התחייבות בכתב
ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.
הסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים ,לא
תהווה תקדים כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל
מקרה בו לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות המסורות לו על-פי החוזה.

מס ערך מוסף
79
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

חוברת מכרז  2.2022בינוי ושיפוצים.docx

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

.49

.48.1

כל המחירים הנקובים בחוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן על-
פי החוזה ,אינם כוללים בתוכם מס ערך מוסף ,אלא אם נכתב במפורש אחרת.

.48.2

בחשבונות שיגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על
החשבון.

.48.3

המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון ,כפי שיאושר על-
ידי המזמין והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו
לשלטונות מע"מ.

.48.4

הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור.

.48.5

סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על-ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.

המזמין כמפעל חיוני
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין מוכר כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים
בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -
 .49.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום
(סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .49.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,
תשי"א.1951-
 .49.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש) ,תשל"א.1971-
 .49.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-
ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים
לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

.50

תחולת חוק החוזים
על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-

.51

כתובות הצדדים
הצדדים מצהירים ,כי כתובותיהם לצרכי החוזה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה
שתישלח על-ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תחשב כהודעה
שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  48שעות מזמן המשלוח או בתוך  24שעות מעת מסירתה
על-ידי שליח.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
___________________
הקבלן
המזמין
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד_________________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום
______________ ע"י ה"ה ________________________________ שהינם מורשי חתימה
של __________________ (להלן" :הקבלן") וחתימתם ,בצירוף חותמת הקבלן מחייבת לכל
דבר ועניין את הקבלן.
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_______________

נספח ט''1א–הוראות ודרישות הביטוח

________________ ,עו"ד
(קבלן ללא אחריות מקצועית  /מוצר)

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" –  :איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד ,
נבחריהם  ,מנהליהם ועובדיהם.
"העבודות"  -עבודות בנוי ושיפוצים עבור "האשכול" ועבור הרשויות החברות ב"אשכול".
ביטוחי המבוטח
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,על חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן האישור
לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר
העבודות ,את הביטוחים כמפורט בנספח ט' 2המצ"ב (להלן" :ביטוחי המבוטח").
לדרישת מבקש האישור ,על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי
המבוטח ,כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם
המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .2מוסכם ,כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות
הקבלניות ,מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק .תגמולי
הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.
 .3ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד
תחילת העבודות/מועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר
העבודות ,אישור קיום ביטוח (נספח ט' ,)2חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח
על הביטוח ,רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על
פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה,
לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח
על פי הסכם ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים .מוסכם כי
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם
מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור
ביטוחי המבוטח כנדרש .בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום
של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד אם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
 .4על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .כן מתחייב
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם
מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה
למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל
סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
 .5מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי
המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש
האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על
המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
.6

.7

.8

.9

.10

.11

מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח
זה ,הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות
על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה
אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור,
על חשבון המבוטח .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף מפורש
בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או
כלפי מפקח/מנהל הפרויקט ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים
שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט,
בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש
האישור ,את המפקח/מנהל הפרויקט ,וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע
העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור
נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח) ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו
שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם
ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות
משאיות ,כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם) ,וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח
זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת
תנאי הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל ,מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט
בסעיף  14.2להלן ,ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם
המבוטח ,בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור
ו/או מי מטעם מבקש האישור ,בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.
על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי
מטעמו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או
על ידי מי מטעם המבוטח .למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם
למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
למען הסר ספ ק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין
לרבות ,במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות
האחריות ושיפוי בהסכם זה.
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם המבוטח .כן מתחייב
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה ,על
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף
ביטוח זה ,בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין
אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח ,והמבוטח ישא
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות
שבוצעו על-ידי מבוטח המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או
בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או
מי מטעמם ,באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל
תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז .2007 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום
בסעיף זה לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,הוראות
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,
82
חתימת המציע/מורשי חתימה______________

חוברת מכרז  2.2022בינוי ושיפוצים.docx

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן
שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות
שעל פי החוקים הנ"ל.
 .12לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם
במלואם או במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום מראש
על כוונת מבקש האישור לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל
ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך
את ביטוחי המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות
הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות
כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות
עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 .13המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח ,הוא מסכים
ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש
האישור .כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או
הפוליסות הועברו על שמו .מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות
ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם
לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור
הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את
הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת,
זהה ,חלופית תחתיה בתוך  10ימים כאמור
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות
כלשהי.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים
הכלולים בו .יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם
דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
 .14ביטוחי המבוטח:
 .14.1ביטוח עבודות קבלניות – עפ"י המפורט בנספח ט' 2המצ"ב.
 .14.2ביטוח "כל הסיכונים
המבטח אבדן או נזק פיזי ,לרבות גניבה ופריצה ,לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא
שהובאו על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים
את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות) ,על
בסיס ערך כינון.
 .14.3ביטוח כלי רכב
 .14.3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול
אחריות שלא יפחת מ ₪ 750,000 -בגין נזק אחד.
ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או
הבאים מטעם המבוטח ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך
של  ₪ 750,000כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד
מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט ,בגין נזק
אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור ,על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק
או הוצאה כאמור.
 .14.3.2ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .14.3.3ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד,
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רעידת אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית
או נזק לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב
לשפות את מבקש האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט ,בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת
על מי מהם עקב השימוש בציוד ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .מוסכם כי למבוטח הזכות
שלא לערוך ביטוח לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד שיחול האמור
בסעיף  7לעיל.
 .14.3.4כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף  14.314.3זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכני הנדסי
נייד ,מנופים ,מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
 .15מובהר ומוסכם בזאת ,כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור
לרכוש מבקש האישור .תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק
ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור.
 .16ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .16.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח
המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .16.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל ,לעניין ביטוח העבודות הקבלניות ,לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או
ביטול של ביטוח העבודות כאמור ,אלא מחמת אי תשלום פרמיה ,ובכל מקרה בכפוף לכך
שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
 .16.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על
ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת
פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .16.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או
ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור
ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.
 .16.5היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל,
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה
ביטוח התשמ"א .1981 -
המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי
.16.6
הבאים מטעם מבקש האישור ,וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב
טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם הויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .16.7בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על
המבוטח להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות
בידי מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר
על שם מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.
 .16.8על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות
העצמיות החלות על פיהן.
 .17הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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נספח ט1ב -אישור ביטוח  -עבודות הקמה
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

תאריך הנפקת האישור ()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת
הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

שם  :איגוד
ערים אשכול
רשויות גליל
מזרחי ו/או כל
הרשויות
החברות באיגוד
 ,נבחריהם ,
מנהליהם
ועובדיהם.

המבוטח

מען הנכס המבוטח
 /כתובת ביצוע
העבודות*

שם__________ :

עבודות בנוי
ושיפוצים עבור
"האשכול" ועבור
הרשויות החברות
ב"אשכול"

מעמד מבקש האישור*
☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין העבודה

ת.ז/.ח.פ__________ :.

מס' יישות:
501400709
מרכז מען__________ :
מען:
עסקים צומת
כח,
גליל
עליון
כיסויים
פרקי
הפוליסה

חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
פוליסה

ת .תחילה

ת .סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
סכום

מטבע

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

_____

כל
הסיכונים
עבודות
קבלניות

הרחבות
בהתאם לפרקי
הפוליסה:
תקופת תחזוקה

₪

 24חודשים
עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000
עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000
עד  20%מהנזק ,מינימום
₪ 250,000

רכוש סמוך
רכוש עליו
עובדים
הוצאות תכנון
ופיקוח
שכ"ט מתכננים
אדריכלים
ומומחים
אחרים

ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי בגין נזקי טבע
()313
כיסוי גניבה ,פריצה
ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה
()316
מבוטח נוסף  -מבקש
האישור ()318
מוטב לתגמולי ביטוח -
מבקש האישור ()324
ראשוניות ()328

עד  20%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000

רכוש בהעברה

עד  10%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 100,000

מתקנים כלי
עבודה וציוד קל
(שאינם כלולים
בשווי הפרויקט)
מבני עזר
זמניים
רכוש מחוץ
לחצרים
נזק ישיר
כתוצאה
מתכנון לקוי
חומרים לקויים
או עבודה
לקויה
נזק עקיף
כתוצאה
מתכנון לקוי

עד  15%מסכום הביטוח
(מקסימום לפריט בודד:
)₪ 50,000
עד  15%מסכום הביטוח
עד  15%מסכום הביטוח

עד  25%מסכום הביטוח

מלוא סכום הביטוח
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כיסויים
חומרים לקויים
או עבודה
לקויה
עד  25%מסכום הביטוח,
מינימום ₪ 250,000

פינוי הריסות
שינויים
ותוספות
שיידרשו ע"י
הרשויות
המוסמכות
בעקבות מקרה
ביטוח ובתנאי
שלא נדרשו
טרם קרות
מקרה הביטוח
הוצאות
מיוחדות בגין
שעות נוספות,
עבודת לילה
וחגים והובלות
מיוחדות

עד  25%מגובה הנזק

עד  25%מסכום הביטוח

4,000,000

צד ג'

הרחבות
בהתאם לפרקי
הפוליסה:
נזקי גוף
הנובעים
משימוש בציוד
מכני הנדסי
שהינו כלי רכב
מנועי ושאין
חובה לבטחו
בביטוח חובה
נזק ישיר
מפגיעה
במתקנים,
צינורות וכבלים
תת קרקעיים
רעד והחלשת
משען
נזק תוצאתי
מפגיעה
במתקנים,
צינורות וכבלים
תת קרקעיים

₪

מלוא גבול האחריות

מלוא גבול האחריות

אחריות
מעבידים

1,000,000

₪

1,000,000

₪

6,000,000
לתובע
ו-
20,000,000
למקרה
ולתקופה

₪

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה
()307
ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
כיסוי בגין נזק שנגרם
משימוש בצמ"ה ()312
כיסוי לתביעות המל"ל
()315
מבוטח נוסף  -מבקש
האישור ()318
מבקש האישור מוגדר
כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג' ()329

ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח ()319
ראשוניות ()328

אחר
. 18

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
עבודות בנוי ושיפוצים עבור "האשכול" ועבור הרשויות החברות ב"אשכול" ()069 ,068

ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ט'2

ערבות בנקאית לביצוע ערבות מסגרת – לטובת האשכול
בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
אשכול גליל מזרחי
ג.אנ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקשים) לביצוע התחייבויותנו לפי חוזה
מסגרת מכרז פומבי מס' _____________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של  50,000ש"ח (חמישים אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים
מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן -
המדד החדש) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום
_______ (להלן  -המדד היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

.7

דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

.8

לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ט'3

ערבות בנקאית לביצוע – רשות מזמינה (ערבות לפרוייקט ספציפי)
בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
__________________
ג.אנ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקשים) לביצוע התחייבויותנו לפי חוזה
לביצוע עבודות _________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ______________________ ש"ח
(_______________________ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת
הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם
לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן -
המדד החדש) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום
_______ (להלן  -המדד היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

.7

דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

.8

לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ט'4

ערבות בנקאית  -בדק ,טיב ואחריות – רשות מזמינה (ערבות בדק
לפרויקט ספציפי)
בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
_____________________
ג.אנ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת ______________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להבטחת התחייבויותינו
בתקופת הבדק והאחריות לפי חוזה שביניכם לבין המבקשים לביצוע עבודות
____________________________ ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של ________________ש"ח (_________________________ש"ח) בתוספת
הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן  -הפרשי
הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם
באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך
אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן -
המדד החדש) ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ ___/שפורסם ביום
_______ (להלן  -המדד היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד
החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

.7

דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

.8

לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

.9

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ט'5

נספח התשלומים-התמורה
התמורה
.1

לנספח זה מצורפת הצעת הקבלן במסגרת הליך ההתמחרות.

.2

תמורת ביצוע עבודות ________________________________ שבוצעו לאחר הליך
התמחרות במסגרת מכרז מסגרת מס' _______________ ישלם המזמין לקבלן סך סופי
וכולל בש"ח ,כפי שיפורט בהזמנת העבודה המאושרת  -וזאת על-פי התנאים המפורטים
להלן (להלן  -התמורה):

.3

התמורה לעבודה המוזמנת הינה –
 ע"פ כתב כמויות למדידה.
 פאושלית.

.4

התמורה לקבלן תשולם –
 ע"י האשכול.
 ע"י הרשות.
אבני דרך לתשלום תמורה פאושלית (כפי שנקבע בהליך ההתמחרות) –

אחוז מהתמורה
הפאושלית

אבן דרך

אחוז מצטבר

100%
ביצוע תשלומים שוטפים
.5

הקבלן יגיש ,לאישור המזמין ,דרישת תשלום מפורטת בכתב ,אשר תתייחס לכל העבודות
שבוצעו על-ידי הקבלן בפועל במהלך החודש של ביצוע העבודות נשוא המכרז במקרה של
עבודות למדידה ובמקרה של תמורה פאושלית בתום השלב/אבן הדרך (להלן  -דרישת
התשלום).

.6

כל דרישת התשלום תכלול – בעבודות למדידה  -את מדידת העבודות שבוצעו ,חישובי
הכמויות ,המחירים וסה"כ התמורה בגין כל סעיף וסעיף ,בהתאם להוראות ההסכם.
בעבודה פאושלית – פירוט העבודות שבוצעו וחלק יחסי מהתמורה הפאושלית ע"פ אבן
הדרך לתשלום.
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כמו-כן ,דרישת התשלום תכלול לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות  -נכון ליום הגשת
החשבון.
.7

דרישות התשלום תהיינה מצטברות ("חשבונות מצטברים").

.8

הגשת החשבון למזמין תעשה באופן הבא:
.8.1

עד ליום ה 6 -לחודש/לאחר תום שלב באבני הדרך ,יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין
העבודות שביצע עד/במהלך החודש הקודם /בתום שלב באבני הדרך  ,לשם בדיקתו
ואישורו על-ידי המפקח .יובהר ,כי החשבון יוגש רק בגין עבודות שבוצעו בפועל.
לחשבון יש לצרף :חישובי כמויות (בעבודות למדידה) ,סקיצות ,מפות מדידה,
אסמכתאות ממעבדות חיצוניות ,אישורים ,אסמכתאות לסעיפים חריגים ,ניתוח
מחיר ויומני עבודה.
יודגש ,כי אין להגיש יותר מחשבון אחד בכל חודש (ואין להגיש חשבון טרם
הושלמה אבן דרך – בעבודות פאושליות) כמו כן מובהר בזאת כי לא ישולמו
מקדמות כלשהם והתשלום יהיה רק בהתייחס לעבודות שבוצעו בפועל.
חשבון שיוגש למפקח לאחר מועד זה  -יראו אותו ,לעניין ביצוע התשלום ,כאילו
הוגש ביום ה 1 -לחודש שיבוא לאחר מכן.
באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון ,בצירוף חותמת
"נתקבל" מאת המפקח כאישור למועד קבלתו על-ידי המפקח.
חשבון יוגש בבינארית או בכל דרך אחרת שיורה המפקח.

.8.2

המפקח יגיש את התייחסותו/הערותיו תוך לא יאוחר מ 14 -ימים קלנדריים מיום
שהחשבון נמסר לו .מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים
הגשתו מחדש  -יודיע על כך לקבלן בכתב ,בכל ההקדם ,ובמקרה כזה  -יידחו
המועדים בהתאמה.

.8.3

התייחסות/אישור המפקח לדרישת התשלום כאמור ,לאחר סיום בדיקתו על-פי
המועדים הקבועים לעיל ,יימסרו לידי נציג המזמין המוסמך שנקבע לעניין זה,
אשר ידאג לביצוע התשלום בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז/בהסכם זה.

.9

בכפוף לאישור גזבר המזמין ,המזמין ישלם לקבלן את התמורה בתנאי שוטף  +עד 80
ממועד המצאת החשבון למפקח וכנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

.10

התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים למזמין/למפקח ,לרבות הערבויות,
הביטוחים ,לוחות זמנים ועוד וכן כל המסמכים המפורטים לעיל.

.11

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים השוטפים משום הסכמה של
המזמין/המפקח לטיב/איכות העבודות שבוצעו או הציוד שסופק או אישור למחירי
היחידות /מחיר הנקוב או אישור ביחס לכמויות הרשומות בהן ,אלא כתשלום ביניים
בלבד.
אישור חשבון סופי לתשלום

.12

החשבון הסופי לא יימסר לבדיקת המפקח בטרם אישר המפקח את קבלת כל העבודות.

.13

תנאי להגשת חשבון סופי הינו מילוי כל התנאים הבאים –
 .13.1הקבלן ביצע את העבודות בשלמותן ומילא אחר כל התחייבויותיו עד לשלב
המסירה כולל ,לרבות המצאת כל האישורים הנדרשים בהתאם לנדרש בהסכם ,
לרבות תיק מתקן בהתאם להנחיות המפקח.
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.13.2

הקבלן מסר למפקח דרישת תשלום מפורטת בכתב ,המלווה במדידות של העבודות
שביצע וחישובי כמויות (בעבודות למדידה)  -ואלו אושרו בכתב על-ידי המפקח
כחשבון סופי.
הקבלן צירף לדרישת התשלום תיק מתקן ,הכולל :תכנית עדות ,תעודות הטמנת
פסולת ,אישורי מתכננים ,אסמכתאות לטיב ביצוע וחוזק חומרים ממעבדה
מאושרת ,תמו נות ,ריכוז יומני עבודה ,איור בעלי מקצוע על טיב ביצוע עבודות
(חשמל ואינסטלציה) ,טופס /4תעודת גמר וכן כל מסמך אחר שיידרש ע"י הגורם
המממן ,ו/או ע"י המפקח לצורך בחינת דרישות התשלום.
נתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בכל הקשור לביצוע
העבודות והקבלן המציא למפקח את כל הנתונים והחישובים הצריכים לכך.
הקבלן המציא למפקח את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי הוראות החוזה,
לרבות את ערבות הבדק והאחריות.

.13.6

הקבלן המציא למפקח מערכת תכניות " "AS MADEממוחשבות וחתומות על-ידי
מודד מוסמך (המשקפות צילום עדכני של מצב העבודות בעת מסירתן).
הקבלן המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר חיסול תביעותיו ודרישותיו כנגד
המזמין בכל הקשור לעבודה המוזמנת /חוזה.

.13.8

חשבון שיוגש למפקח מבלי שהתקיימו כל הדרישות לעיל  -יראו אותו ,לעניין ביצוע
התשלום ,כאילו הוגש ביום ה 1 -לחודש שיבוא לאחר מכן.

.13.3

.13.4
.13.5

.13.7

באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון ,בצירוף חותמת
"נתקבל" מאת המפקח כאישור למועד קבלתו על-ידי המפקח.
על הקבלן לוודא מול המפקח כי קיבל את החשבון הסופי.
.14

המפקח יאשר בכתב את החשבון הסופי לאחר בדיקתו  -וזאת בתוך  21ימים קלנדריים
מיום שהומצא החשבון למפקח ,בכפוף לביצוע מושלם של העבודות כאמור על-ידי הקבלן.

.15

החשבון המאושר יועבר ע"י המפקח למזמין ובכפוף לאישור גזבר המזמין  -המזמין ישלם
לקבלן את התמורה בתנאי שוטף  +עד  80ממועד המצאת החשבון למפקח וכנגד חשבונית
מס ערוכה כדין.
התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים למזמין/למפקח ,לרבות כל המסמכים
המפורטים לעיל.

.16

מוסכם ומוצהר ,כי סכום התמורה המצוין בסעיף  1לעיל הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע
מלוא התחייבויות הקבלן על-פי החוזה וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו,
לרבות בשל התייקרויות מכל סיבה שהיא.
על-אף האמור לעיל ,התמורה כאמור אינה כוללת מע"מ ,שישולם על-ידי המזמין כנגד
קבלת חשבונית מס כדין ,והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו
לרשויות המס.

.17

מובהר בזאת ,כי לתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית עד למועד
התשלום בפועל.

.18

למען הסר ספק ,המזמין יהיה חייב לשלם לקבלן את הסכום שאושר ע"י המפקח בלבד.
קביעתו של המפקח תהיה סופית ומוחלטת ולא תהיה ניתנת לערעור.

.19

מוסכם ,כי איחור בתשלום לקבלן ,אשר לא יעלה על  30ימים ,לא יהווה הפרה יסודית של
החוזה.

.20

במקרה של מימון חיצוני –
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.20.1

התמורה בגין ביצוע כל העבודות שנקבעו בחוזה זה וקיום כל התחייבויות הקבלן
בתנאים ובמועדים שנקבעו בהסכם זה ,תשולם לקבלן באמצעות משרד
____________________________ (להלן -הגורם המממן).

.20.2

התמורה על כל שלביה תשולם בהתאם לשלבי התקדמות הבניה ודיווח על גבי
טופסי דיווח ובהתאם לאישור החשבון על ידי המפקח ,ובמידת הצורך אף בהתאם
לנהלי הגורם המממן.

.20.3

הקבלן מודע לכך כי המזמין לא ישא באחריות בגין עיכוב התשלומים על ידי
הגורם המממן ו/או בגין תשלומים חלקיים מהשיעורים שנקבעו.

.20.4

יתכנו שינויים בתנאי תשלום ,בשים לב לתשלומי הגורם המממן.

.20.5

מוסכם כי בכל מקרה לא ישולמו תשלומים כלשהם לקבלן אלא לאחר קבלת
התשלום הרלבנטי מן הגורם המממן וכי כל עיכוב בתשלום עקב עיכוב בהעברת
התשלום מן הגורם המממן ,לא יחשב כהפרה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו.

.20.6

על אף האמור לעיל בנוגע למועדי תשלום ,מובהר בזאת כי לאור העובדה כי ביצוע
העבודות הינו במימון הגורם המממן – יהיה רשאי המזמין לדחות את מועד
התשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני (בפסקה זו
– תשלום נדחה) ,עד תום  10ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני.
בכל מקרה מובהר בזאת כי התשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ 150-ימים מהיום
שבו הומצא החשבון למזמין ,אף אם היא לא קיבלה את המימון החיצוני;

.21

מפרט כללי
מובהר למען הסר ספק ,כי בנושאים כספיים לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי.
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נספח ט' 6

הצהרה של מהנדס בטיחות/ממונה בטיחות – ימסר בהתייחס לכל
עבודה מוזמנת
מיקום העבודה ____________________________ -
שם הקבלן_____________________________ :
שם מהנדס הבטיחות_________________________________ :
מספר רישיון_________________ :

הריני מצהיר בזאת ,כדלקמן:
.1

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות
במסגרת ההליך כאמור בעבודה ,ובין השאר ,בעבודות בניה והנדסה אזרחית.

.2

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור ,ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות
ואני ער לכל הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר ,הן לאנשים והן לרכוש.

.3

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם
ובטיחותם ,הן של העובדים ,הן של עוברי אורח והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן
להבטחת שלמותו של רכוש המזמין באתר ,בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם
המלאה למזמין  -להנחת דעתו.

.4

הנני מתחייב ,כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות ,יעברו הדרכות
בטיחות מתאימות ,יהיו ערים להנחיות הבטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע
העבודות וכן יהיו מצויידים בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר
העבודה.
על כך באתי על החתום:

שם ____________________ :חתימה___________________ :
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נספח ט'7

נספח בטיחות קבלן ראשי ("מבצע הבניה")
ביצוע עבודות ________________________
 .1דרישות נספח זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם והפרתו כדין
הפרת ההסכם עצמו.
 .2מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה":
 . 2.1במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרוייקט ובתפקידו זה יבצע,יספק
ויהיה אחראי להיבטי הבטיחות השונים בפרוייקט.
 . 2.2הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  6לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
התשמ"ח , 1988 -עד השלמה סופית של הפרוייקט.
 . 2.3בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט והוא ישא בכל החובות
המוטלות בתקנות הנ"ל.
 . 2.4אחריות מנהל העבודה:
• מנהל העבודה ישגיח,יפקח ויוודא סידורי הבטיחות באתר ויהיה נוכח כל זמן
שמבוצעת באתר עבודה.
• מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.
• באם תבוצע עבודת לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה
ומנוחה יתמנה מנהל עבודה נוסף למשמרת שניה (המנוי עפ"י סעיף .)3.2
 .3חובות מבצע הבניה במסגרת נספח הצעה זה:
 . 3.1מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר (מינימום ביקורת
שבועית בת  4שע') .אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר למפקח
מטעם המזמין.
 . 3.2מנוי מנהל עבודה" :מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי אל
אגף הפיקוח במשרד התמ"ת (טופס ,) 155העתק מטופס זה יועבר למפקח מטעם
המזמין.
 . 3.3חובת ניהול הבטיחות.

 .4ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות
 . 4.1על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:
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 .4.1.1הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.
 .4.1.2פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון ,הערכת סיכונים ,ובקרת סיכונים הכוללות,
לכל הפחות ,פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים (באמצעות
סקירה מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות) ,ושגרת סיורי בטיחות
לאיתור מפגעים.
 .4.1.3פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר ,ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או
הוראות בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם
 .4.1.4פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם
לעבודה בטוחה – כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות ,סוגי
הדרכות ,מועדי ההדרכות ומבצעי ההדרכה ,ואופן יידוע העובדים לגבי שמות
של ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר.
 .4.1.5פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות  /תסקיר ,ומועדי הבדיקות לביצוע /
שבוצעו.
 .4.1.6רשימות עובדים לבדיקות רפואיות ,ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .
 .4.1.7דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות,
כגון :חשמלאים ,בוני פיגומים ,מנהלי עבודה מוסמכים.
 .4.1.8פירוט שיטות דיווח ,חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי,
תאונה ,וכמעט תאונה.
 .4.1.9פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר ,ומועדי ביצוע מדידות –
כולל למי מדווחים.
 .4.1.10פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה ,שנועד להבטיח כי אף הם
עובדים על-פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.
 .4.1.11נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.
 .4.1.12פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית
הבטיחות.

 . 4.2במידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת ,שיש בה סיכונים
מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית ,יש לקיים תוכנית
בטיחות נפרדת לאותה משימה ,טרם ביצועה.
 . 4.3תוכנית הבטיחות תועבר לאישור המפקח מטעם המזמין.
 . 4.4למבצע הבניה מחוייבות לעמידה בדרישות כל דין ,ובדרישות תקנים מחייבים ,כולל
חובת מבצע הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות.
 . 4.5כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו ,יתועדו ,ויהיה זמינים לבעלי
עניין על פי הצורך באתר!
 . 4.6בידי מפקח מטעם המזמין הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם
יחליט לפי העניין .חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם מפקח מטעם המזמין ולהציג
בפניו כל מסמך שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את המציאות באתר
לפי ראות עיניו.
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 . 4.7דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:
הערה:
הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם מינימאליים.
הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה
הנדרשים והמחייבים .הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש
סתירה לחוק החוק קובע.

 .4.7.1גהות:
• עזרה ראשונה – תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.
באם מספר העובדים יעלה על  25יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה.
• מי שתיה – יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה.
• שרותים -יותקנו שרותים זמניים באתר.
• מקום אכילה -יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האויר לנוחות
העובדים.

 .4.7.2ציוד מגן אישי וציוד בטיחות:
 .4.7.2.1מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים
אחרים המועסקים באתר לרבות הקבלנים הממונים ,את כל פרטי
ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת
העבודה:
 .4.7.2.1.1ציוד מגן בסיסי  -כובע מגן ,נעלי בטיחות ומשקפי מגן.
 .4.7.2.1.2כפפות על פי סוג העבודה (מניעת חיכוך,כוויות,חומרים
כימיים ,התחשמלות).
 .4.7.2.1.3הגנת עיניים.
 .4.7.2.1.4הגנת שמיעה.
 .4.7.2.1.5הגנת פנים.
 .4.7.2.1.6הגנת ידיים ורגליים.
 .4.7.2.1.7הגנה מפני נפילה מגובה.
 .4.7.2.2באחריות מבצע הבניה,לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול
הבטיחות:
 .4.7.2.2.1אמצעי ניתוב וחסימה תקניים ובכללם גידור האתר
והפרדתו מסביבתו תוך התקנת שערי מעבר.
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 .4.7.2.2.2אמצעי תימרור ושילוט תקניים.
 .4.7.2.2.3מטפי כבוי אש.
 .4.7.2.2.4אמצעי גידור וחסימה.
 .4.7.2.3מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין
ותקני ,עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 .4.7.3הדרכה לעובדים ומנהלים:
 .4.7.3.1מבצע הבניה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל
העובדים.
 .4.7.3.2ההדרכות תועברנה בשפה העברית.
 .4.7.3.3באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבניה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות:
 .4.7.3.3.1הדרכה בסיסית.
 .4.7.3.3.2הדרכה לעבודות ספציפיות (כמו עבודות חשמל ,עבודות
חפירה ,בטיחות בעבודה בסביבת סיכוני עב' בגובה
וכיו"ב).
 .4.7.3.3.3הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים.
 .4.7.3.4בנוסף להדרכה ,יבצע מבצע הבניה הדרכות משלימות בעצמו ,הדרכות
שבועיות של מנהלי העבודה.
 .4.7.4כשירות ציוד:
הדרישות בסעיף זה מתבססות על:
• פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה.
• חוק החשמל.
• תקני מכון התקנים הישראלי.
• תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.

 .4.7.4.1מבצע הבניה יוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם תקינים
ותקניים.
 .4.7.4.2ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך למפקח מטעם
המזמין.
 .4.7.4.3כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י
חשמלאי מוסמך.
 .4.7.4.4כל כלי רכב מכני ,כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.
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 .4.7.5תאונה",כמעט ונפגע" ,טיפול ,דיווח ,ניתוח ,לימוד ויישום לקחים:
 .4.7.5.1תאונה:
 .4.7.5.1.1כל אירוע בו נפגע אדם
 .4.7.5.1.2ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד (פירוט
הדרישות בפנקס הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:
• יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים.
• יש לדווח למפקח מטעם המזמין.
• יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת.
• יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
" .4.7.5.2כמעט ונפגע":
 .4.7.5.2.1תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש ,אולם היה פוטנציאל
לפציעה או לנזק (פירוט הדרישות בפנקס הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:
• יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.
• יש לדווח למפקח מטעם המזמין
 .4.7.5.3מערכת הפקת לקחים:
 .4.7.5.3.1ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם "מבצע
הבניה" יבצעו ניתוח אירוע ,יאתרו את הגורמים והפערים
ויישמו את הלקחים למניעת הישנות אירועים נוספים.
 .4.7.5.3.2ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים.
 .4.7.6כללי:
אין באמור סעיף  4לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים  /תקנות
אחרות שאינן כלולות בסעיף זה – מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא
לביצוע ויישום כל תקנות הבטיחות בעבודה המופיעות בדרישות כל דין.
 .5קבלני משנה וקבלנים ממונים:
 . 5.1קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.
 . 5.2למזמין לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים.
 . 5.3לעניין הבטיחות גם קבלני משנה ממונים אשר מונו ע"י המזמין יהיו תחת אחריות
"מבצע הבניה" עפ"י סעיף .5.1
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 .6מערכת דיווח למפקח מטעם המזמין
 . 6.1חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך
שיידרש בנושא ניהול הבטיחות למפקח מטעם המזמין.
 . 6.2במידה שהמפקח יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב הבטיחות באתר יקצה
לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.
 . 6.3על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל ממפקח מטעם המזמין באחת הדרכים
הבאות:
 .6.3.1אישור על ביצוע כנדרש.
 .6.3.2הסתייגות כתובה ומנומקת.
 . 6.4בסמכות ,מפקח מטעם המזמין ,עפ"י שיקול דעתו ,לעצור את העבודה באתר ,במידה
שקיימת סכנה לפגיעה בחיי אדם.
 . 6.5מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים
למפקח מטעם המזמין עפ"י הפירוט להלן:
 .6.5.1טרם פתיחת האתר – תוכנית בטיחות של האתר הכוללת היבטי שלום ציבור
ופתרונות הגנה.
 .6.5.2דו"ח חודשי – ממצאי סקרי מפגעים שנערכו ע"י ממונה הבטיחות של מבצע
הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
 .6.5.3דו"ח חודשי – פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות.
 .6.5.4תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול
בליקויים אם התגלו.
 .6.5.5ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע" ,המסקנות וסטטוס
היישום שלהם בשטח.
 .6.5.6דו"ח חודשי  -סטטוס יישום הערותיו של מפקח מטעם המזמין

נספח ט' – 8רלבנטי לעבודות ליד מוסדות חינוך בלבד
חוזר מנכ"ל משרד החינוך -
עבודות בניה ושיפוצים במהלך לימודים במוסד חינוך
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 .1כללי
א .מוסדות החינוך נדרשים מעת לעת לבצע עבודות של תיקונים ,שינויים ותוספות בנייה במהלך
שנת הלימודים ,כגון :טיפול במפגעי בטיחות ,תחזוקת המבנה ,חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה,
התאמת המבנה לתקני הנגישות וכדומה.
ב .פעילות זו במהלך שנת הלימודים עלולה ,בסבירות גבוהה ,להוות סיכון בטיחותי ובטחוני
לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך והשוהים בתחומיהם.
ג .עקרונות הבטיחות והפעילויות לצמצום הסיכונים המפורטים להלן ,אינם מהווים תחליף
לחוקים ,תקנות ,תקנים והוראות מחייבות אחרות ,כגון :חוק התכנון והבנייה ,חוקי עזר
עירוניים ,חוזר מנכ"ל משה"ח לבטיחות ועוד.
ד .מטרת המסמך לשמש כלי עזר להבהרה והטמעה של נושאי הבטיחות.
 .2האחריות לביצוע העבודות
א .האחריות לביצוע העבודות חלה על הרשות המקומיות/הבעלות.
ב .הרשות המקומיות/הבעלות היא הגורם המאשר את העבודות והגורם המפקח עליה כולל
בטיחות העובדים המבצעים ,בטיחות וביטחון צוות עובדי ותלמידי בית הספר וכן בטיחות
האוכלוסייה בסביבת אתר העבודה.
 .3העדפת ביצוע עבודות שיפוץ קצרות במהלך החופשות בשנת הלימודים
א.

עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה תבוצענה במהלך החופשות בשנת הלימודים.

ב.

במקרים אלה יש להיוועץ בגורמים הממונים על הבטיחות ברשות/בעלות ולנהוג על פי
הנחיותיהם ועפ"י המתחייב מחוזר מנכ"ל.

 .4העדפת ביצוע עבודות ממושכות בפגרת הקיץ ובחופשות ארוכות
א .ככלל ,עבודות המחייבות פעילות ממושכת במוסד החינוכי תחלנה ותסתיימנה בפגרת הקיץ.
ב .אם הדבר איננו אפשרי יש לתכנן את העבודות כך שהפעילויות בעלות מרכיבי סיכון גבוהים
יותר ,המרעישות יותר והיוצרות מפגעי אבק ולכלוך רבים  -יסתיימו בחודשים יולי-אוגוסט,
על מנת שהעבודות אשר בלית ברירה יגלשו לתוך שנת הלימודים יהיו שקטות ונקיות יחסית.
 .5מניעת הפרעות ורעש
א.

מחלקות החינוך וההנדסה של הרשות המקומית (או הבעלות) יתכננו את ביצוען של עבודות
הבנייה או השיפוצים לפי לוח זמנים ובשיטות עבודה וארגון העבודה כך שיימנעו הפרעות,
מטרדי בטיחות ורעש ככל הניתן.

ב.

בכל מקרה ,אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולים במיוחד  -בין אם הם חד-פעמיים,
כגון :פיצוצים או פעילות ממושכת ,כגון :הפעלת מדחס אוויר  -בעת שילדים נמצאים במקום.

 .6תכנון פעולות הבניה והשיפוץ והוראות ביצוע של מהנדס הרשות/הבעלות
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בכל מקרה של בנייה בזמן לימודים יש לקבל הנחיות ממהנדס הרשות/הבעלות וממנהל
הבטיחות במוסדות חינוך של הרשות /הבעלות.
 .7קווים מנחים לפעילות
א .ישיבת תכנון ותאום כלל פעולות הבניה והשיפוצים

על הרשות המקומית/הבעלות ("יוזם העבודה") לכנס את בעלי העניין ובעלי המקצוע כדי לתכנן
ולתאם את כלל פעולות הבנייה.
הכינוס צריך להיות מוקדם ככל האפשר ולפחות לפני הפצת התוכניות ותחילת העבודות.
מומלץ כי ישיבה זו תהיה אצל מנכ"ל הרשות או גורם מקביל.
בין המוזמנים לישיבת תאום זו יכללו :מהנדס הרשות או נציגו המוסמך ,מנהל אגף/מח' חינוך,
מנהל המוסד החינוכי הרלוונטי ,קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית ,מנהל בטיחות מוסדות
חינוך ,הקבלן המבצע ,מנהל העבודה של הקבלן בשטח ,ממונה הבטיחות של הקבלן.
מומלץ לשתף גם נציגי ועד הורים וקצין האבטחה של תחנת משטרת ישראל בישיבה זו.
במהלך הישיבה יסוכמו ויעודכנו המשמעויות הנובעות מתהליך הבנייה בשטח בית הספר ,גורמי
הסיכון ודרכי המניעה המעשיות לאורך הפרויקט.
ב .נושאים אשר ידונו ויסוכמו במהלך הפגישה והדיון:
)1

תרשים הפעילות והתאמת לוחות זמנים ,בנושאים הבאים:
א) תקופת הפעילות הכוללת במוסד החינוכי ,כולל תאריך גמור ומסירה.
ב) שעות עבודה יומיות /שעות הפעילות באתר בכל יום.
ג) תכנון פעולות המחייבות שימוש בכלים מרעישים/יוצרות רעש לאחר שעות הלימודים או
לאחר סיום הפעילות בבית הספר.

ג.

נושאים נוספים אשר ייסגרו טרם תחילת הפרויקט

)1

קביעת שיטות למניעת התממשות הסכנות המאפיינות פעולות בניה ושיפוצים בנוסף לכתוב
במסמך זה.

)2

היקף העבודות וסוגי העבודות (חפירות ,חציבה ,רעשים ,אבק.),

)3

הנחיות לבדיקת העובדים וכניסת קבלנים ,קבלני משנה ,והפועלים מטעמם לשטח בית
הספר.

)4

בידוד אזור הבודה והפרדה מאזור הלימודים .בקרה ופיקוח בנושא זה הינה אישית של
קב"ט מוסדות חינוך.

)5

מניעת רעשים ורעידות כתוצאה מחפירות ,חציבה ,הריסה וכו' במהלך שעות הלימודים.

)6

תיאום מלא (יומי ,שבועי) בין מנהל העבודה למנהל בית הספר ,כולל יצירת דף קשר עדכני.

)7

דרכי טיפול באבק ופסולת בנייה ,קביעת שיטה למניעה/הפרדה מאזור מגרש המשחקים
ושטח הלימוד.
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)8

תרחישים מסוכנים שיכולים להיגרם עקב תנועת/עבודות ציוד כבד ,תנועת משאיות
וכדומה.

)9

עבודת מכונות ,טרקטורים וציוד מכני הנדסי בשטח האתר.

 )10מתן דגשים לתנועת כלי רכב אל שטח העבודה וכניסה לאזור העבודה.
 )11תנועת סגלי הוראה ,הורים וילדים בקרבת מוסד החינוך.
ד .נקודות מיוחדות להדגשה

)1

חובה לקבוע מנגנון מעשי לקבלת תלונות ומתן פתרונות ותגובה מידית בפרויקט.

)2

יש לקבל התחייבות הקבלן במסמך חתום כלפי הבעלות בו הוא מתחייב לעמוד בכל התנאים
שיגובשו בתום הדיון עם הרשות המקומית/הבעלות.

)3

קב"ט מוס"ח של הבעלות יעביר תדריך מפורט לקבלן בדבר דרישות הרשות המקומית ,כולל
באשר לחובת הגשת אישורים על העדר עבירות מין של כלל עובדי הפרויקט ,במידה והם
פועלים בתוך שטח בית הספר ללא יכולת הפרדה עם התלמידים.

ה .בידוד אזור העבודה -הפרדה בין תלמידים לפעילות השיפוץ/בניה

ו.

)1

יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים ,כלים וציוד
מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד.

)2

בין שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה ,אטומה ויציבה מלבנים ,מלוחות
עץ/מתכת או מחומרים דומים.

)3

גדר ההפרדה תהיה בגובה של  2מ' לפחות ,והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבנייה
לשטחי משחק או פעילות ,זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדים ואנשים לא מורשים
לאתר הבנייה עד גמר עבודות הבנייה.

)4

צד גדר ההפרדה הפונה אל אזור משחק הילדים ופעילות מוסד החינוך יהיה חלק ,נטול
מפגעי בטיחות ,כגון :בליטות ,זיזים ,מסמרים ,חוטי ברזל ומפגעים דומים אחרים.

)5

אין להתקין גדר רשת או למתוח בדי יוטה ודומיהם ,וכן אין להשתמש בפח גלי העלול לפצוע
בזיזים (ניתן להשתמש ב"איסכורית" בלוחות שלמים) כגדר הפרדה בין אתר הבנייה ובין
שטח המשחק/פעילות של המוסד החינוכי.

)6

על הגדרות המפרידות ייתלה שילוט אזהרה תקני מתאים ,כגון" :סכנה! אין כניסה! אתר
בניה".

)7

כל בור ,שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי למנוע סכנה
של נפילת תלמידים.

)8

הפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא .יש לשים לב
וליצור הפרדה גם בזמן בניית הגידור ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקט.

גידור וסימון שטח סכנה
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)1

אם במהלך הבנייה קיימת סכנה של נפילת חפצים ,אבזרי בנייה וכלים לתוך שטח המצוי
בחצר המוסד החינוכי ,יוגדר שטח זה כ"שטח סכנה" ותימנע כניסת תלמידים לתוכו.

)2

מניעת כניסת תלמידים ל"שטח הסכנה" תבוצע באחת מהדרכים האלו:
א) ניתן לגדר את שטח הסכנה על פי המפורט בסעיף "בידוד אזור העבודה" ותליית שלטי
אזהרה מתאימים.
ב) ניתן להתקין גגון מעל שטח הסכנה .גודל השטח שיש לקרות יהיה שטח הסכנה ועוד רצועה
ברוחב של  3.5מ' שתבטיח מניעה של נפילת חפצים באלכסון (לא בנפילה חופשית).

)3

ז.

במידה ויוחלט על גגן כאמור ,הוא יתוכנן ויבוצע על ידי מהנדס אזרחי מתאים ,הוא ייבנה
מחומר קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אבזרים וחומרי בנייה הצפויים ועלולים ליפול
בנפילה חופשית.

מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים

)1

על מנת למנוע חדירת מי גשמים למערכות חשמל ולמערכות אחרות בביה"ס יותקן כיסוי
מבודד מעל אזור העבודה.

)2

הכיסוי המבודד יושלם לפני תחילת עונת גשמים.

)3

הכיסוי המבודד מפני חדירת גשמים לא יוסר בתקופת הגשמים כדי למנוע חדירת מים אל
מערכות החשמל ורטיבויות.

ח .אטימת חלונות ופתחים בבנייה פנימית

הושלמה בנייה חיצונית של המבנה ונמשכת הבנייה הפנימית ,ייאטמו החלונות הפונים אל חצר
המשחקים בלוחות עץ ,בלבנים וכד' ,כדי למנוע נפילת חפצים וחדירת מי גשמים למבנה.
שמירה על הניקיון ופינוי פסולת

ט.

)1

בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה ,עליו לאסוף ולאחסן באופן בטוח את כלי העבודה ,הציוד
ופסולת הבנייה שנמצאים או נפלו מסביב לאתר הבניה או לאזור עם תנועת תלמידים וסגלי
הוראה ,ובמידת הצורך לבצע בו תיקונים.

)2

במקרה והעבודה מתבצעת בתקופת לימודים בשעות בהן אין לימודים או פעילות ,יש לבצע את
פעולות הניקיון והארגון הנדרשות ולבצע סיור ביקורת טרם תחילת הפעילות בבית הספר.

י.

הגבלות שימוש בעגורן צריח (עגורן באתר בנייה הסמוך למוסד חינוכי)

)1

ככלל יש לתכנן מבעוד מועד כי לא יוצב עגורן צריח סמוך לשטח מוסדות החינוך.

)2

אם צורכי העבודה מחייבים הצבת עגורן צריח בסמוך למוסד חינוכי ,יש ליישם כללים אלה:
•

אין לבצע הנפה כלשהי של מטען ,באמצעות העגורן ,מעל שטח המוסד החינוכי .זרוע ללא
מטען יכולה לעבור מעל מוסד חינוך.

•

יש להתקין "גובלי תנועה" בעגורן ,בהתאם להנחיות של בודק מוסמך לעגורן צריח ,אשר
יגבילו ,ככל הניתן והאפשרי ,את תנועת זרוע העגורן מעל מוסדות החינוך.
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יא .תדרוך סגלי ההוראה והתלמידים

באחריות מנהל בית הספר להנחות ולתדרך את סגלי ההוראה ואת כלל התלמידים בהוראות
הבטיחות המיוחדות לפני תחילת העבודות בכפוף לסיכום הרשות המקומית והתחייבות הקבלן
בפני הרשות המקומית.
יב .בקרה ומעקב

)1

מנהלי מוסדות חינוך וגננות שבשטח מוסד החינוך שלהם מתבצע שיפוץ בתחומים של מבנה,
מתקני משחקים ,שערים ,גדרות ,חצרות וכד' ידווחו לממונה הבטיחות ברשות/בבעלות לצורך
מעקב על ידי יועצי הבטיחות כדי לוודא עמידה בתקנים ובהוראות הבטיחות.

)2

נציג המחוז הרלוונטי של משה"ח יבצע ביקורות בטיחות ופיקוח על יישום הכללים שגובשו
בכל עת שימצא לנכון לעשות כן.

)3

קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית יקיים ביקורות עיתיות על מנת לוודא כי נשמרות
ומיושמות כהלכה ההנחיות שהועברו לקבלן ואשר התחייב לגביהן.

)4

כל המבדקים והביקורות שיבוצעו יתועדו ויתויקו אצל מנהל בטיחות מוס"ח של הרשות
המקומית .עותק ימסר לקבלן המבצע בצרוף דרישה ברורה לתיקון מידי של הליקויים.

)5

כל חריגת בטיחות של הקבלן מההסכם שגובש עם הרשות המקומית ,תגרום לכך שהעבודות
יופסקו באופן מיידי על ידי הרשות או יועץ הבטיחות של המחוז עד לתיקון הליקויים וקיום
פעילות בטוחה.

יג .ביקורת הרשות (הבעלות) לפני מסירה

)1

בסיום הפרויקט ,טרם מסירת המבנה או המתקן לשימוש המוסד החינוכי תבוצע בו ביקורת
יסודית על ידי מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית (או הבעלות) ,בשיתוף עם מנהל מוסד
החינוך ,כדי לוודא שהמקום ,כולל החצר ,נקיים ופנויים מכל חפץ ,פסולת בנייה או מטרד
בטיחות כלשהו.

)2

יש להזמין לביקורת זו את מנהל בטיחות מוס"ח ברשות/בבעלות או יועץ בטיחות מקצועי
אחר מטעמה.

נספח ט'9
לכבוד
___________
(להלן -המזמין)
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הצהרה בדבר העדר תביעות – בהתייחס לכל עבודה מוזמנת

אני,

הח"מ,

___________________,

מצהיר/ים

בזאת,

כי

בהתייחס

לעבודות

__________________________________________________שבוצעו על ידינו עבור
_____________________________________________  -אין לי/לנו ולא תהיינה לי/לנו כל
תביעות כספיות ו/או אחרות מהמזמין ,כי התמורה שבחוזה שולמה לי/לנו במלואה וכי המזמין
משוחרר מכל חובה או התחייבות כלפי/נו או כלפי מי מטעמי/נו.

ולראיה באתי על החתום:

______________
תאריך

____________________________
שם  +חותמת וחתימה
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נספח ט'10
ה ס כ ם לביצוע פרויקט
שנערך ונחתם ב_________________
ביום _________ לחודש _____________שנת __________

בין-____________________________
רח' _________________
טל' ;___________ :פקס___________ :
(להלן – המזמין ו/או הרשות המזמינה)
לבין-__________________________; ח.צ/.ח.פ/.ת.ז/.מס' תאגיד _________________
רחוב _______ מס' _______ (ת.ד )________ .עיר __________ מיקוד _________
טל'_______________ :פקס______________ :
(להלן –הקבלן)

לבין
אשכול גליל מזרחי
רח' _________________
טל' ;___________ :פקס___________ :
(להלן – האשכול )
והואיל :ואשכול גליל מזרחי ,פרסם מכרז מסגרת פומבי מס' __________ לביצוע עבודות
בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול (להלן -המכרז)
והקבלן הינו אחד מזכייני המכרז בפרק –
 פרק  – 1עבודות בהיקף של עד  5מליון  ₪לא כולל מע"מ.
 פרק  – 2עבודות בהיקף של מעל  5מליון ועד  10מליון  ₪לא כולל מע"מ.
 פרק  – 3עבוודת בהיקף של מעל  10מליון  ₪לא כולל מע"מ.
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והואיל

והמזמין הינו רשות מקומית החברה באשכול /תאגיד עירוני של רשות מקומית כאמור
ורשאית לעשות שימוש בתוצאות המכרז;

בניה/
עבודות
בביצוע
מעוניין
והואיל :והמזמין
______________________________ שבתחום שיפוט
העבודות);
והואיל

ב-
שיפוצים
המזמין (להלן-

והמזמין נקט (בעצמו או באמצעות האשכול) בהליך התמחרות מכח המכרז בין זכייני
הפרק הרלבנטי לביצוע העבודות והצעת הקבלן נקבעה כזוכה בהליך ההתמחרות ;

והואיל :וברצון הקבלן לבצע את העבודות ,עבור המזמין כמפורט בחוזה זה;
והואיל :והמזמין ,על סמך הצעת והצהרות הקבלן בהליך מסכים למסור לקבלן את ביצוע
העבודות ,בכפוף להוראות חוזה זה;
והואיל :וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכל כמפורט בתנאי חוזה
זה לעיל ולהלן;
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2הוראות הסכם המסגרת (נספח ט' למסמכי המכרז וכן כל נספחי ההסכם כאמור) שיהווה נספח
להסכם זה יחולו על ביצוע העבודות למעט סעיפים  4ו 42.1 -בהסכם המסגרת.
 .3הסכם זה הינו בתוקף עד לתום הפרוייקט .הקבלן ישלים את העבודות לא יאוחר מתוך
___________________ ימים קלנדריים ממועד הוצאת צו התחלת עבודות.
 .4התמורה – סה"כ עלות ביצוע העבודות בהתאם להליך ההתמחרות שננקט הינו
_____________________________  ₪לא כולל מע"מ .התמורה תשולם בהתאם לנספח
התמורה (נספח ט'.)5
 .5התשלום בגין ביצוע העבודות ישולם ע"י -
 ישירות ע"י המזמין.
 ע"י האשכול ,באמצעות כספים שיועברו ע"י המזמין לאשכול .מובהר בזאת בכל מקרה
של איחור בהעברת כספים לאשכול ע"י המזמין ,לא ישא האשכול באחריות כלשהי
כלפי הקבלן.
 .6תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם זה הינו -
 .6.1מסירת אישור ביטוחים למזמין ע"י הקבלן בנוסח נספח ט' 1להסכם המסגרת (או כל נוסח
אחר שיאושר ע"י יועץ הביטוח של המזמין.
 .6.2מסירת ערבות ביצוע פרטנית לפרויקט ע"י הקבלן למזמין (בנוסח נספח ט' 3להסכם
המסגרת) בסך של _____________________  10%( .₪מהיקף העבודות כולל מע"מ).
__________________
הקבלן

________________

___________

המזמין

האשכול
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