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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 /202010 מס'פומבי  מכרז
 לביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות, תיקונים קלים  

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן 
 

 תוכן עניינים 

 
 ההזמנה להציע הצעות  –מסמך א' 

 
 פרטי המשתתף והצהרה על ניסיון קודם. – (1מסמך א') 
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. – (2מסמך א') 
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים  –( 3מסמך א') 

 ציבוריים.
 תצהיר היעדר קירבה לעובד רשות או לחבר מועצת רשות.  –( 4מסמך א') 
 .)לנוחות המשתתפים במכרז(טבלת מסמכים להגשה  –( 5מסמך א') 
  
  

 הצהרת המשתתף. – מסמך ב' 
 

 הסכם. –מסמך ג' 
 

 . לביצוע ולטיבנוסח ערבות בנקאית  – נספח א'
 ביטוחים.  נספח – נספח ב'
 הוראות בטיחות. –נספח ג' 
 תעודת השלמה. –נספח ד' 
 הצעת המשתתף במכרז. –נספח ה' 
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 /202010 מס'פומבי  מכרז
 לביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות ותיקונים קלים  

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן 
 

" )להלן:  צורן  קדימה  המקומית  הסף גופים  בזאת    מזמינה  "(המועצההמועצה  בתנאי  העומדים 
המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר עימה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אלומיניום,  

    תיקונים קלים בהתאם להזמנות עבודה שייצאו מעת לעת הכל כמפורט במסמכי המכרז.ו מסגרות
 

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1

 
)הזוכה  ו  לא יתקיים מפגש מציעים  במכרז זה .2 יעמיד אין צורך להגיש ערבות להבטחת ההצעה 

 ערבות ביצוע כאמור בהסכם(.

 

₪ )שלא יוחזרו בשום מקרה( במחלקת הגביה   300את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  .3
ום שלישי ובי 13:00 – 08:00בימים א, ב, ג בין השעות , , קדימה צורן1של המועצה, רחוב ההגנה 

להשאיר השארת הודעה במוקד הטלפוני במספר  ניתן  במקרה הצורך,  .  19:00  –  16:00בין השעות  

 . zoran.muni.il-gvia@kadima  בדוא"ל:או  16:00 -  08:00 בין השעות  098902949
 

לאחר ביצוע תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יש להדפיס את מסמכי המכרז מהאתר ולהגיש  
   ההצעות בהתאם לכללים המפורטים שם.את 

 

כשהיא סגורה ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז   .4
לתיבת המכרזים   16:00בשעה     20.11.26המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים וזאת עד ליום   

ברחוב הרצל   צורן.    –  1המצויה בלשכת מנכ"ל המועצה   שעה   לאחר  תגיער  אש  הצעהקדימה 
 .ההצעות לתיבת תוכנס לא 0016:

 

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  תמתחייב מועצה אינהה .5
 

 
 קרן גרין

 המועצה המקומית  ראש
 קדימה צורן 
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

 מכרז 10/2020

 

 

 /202010 מס'פומבי  מכרז
 תיקונים קלים  ו  לביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן
 

 מבוא .1

 

1.1. " )להלן:  צורן  קדימה  המקומית  בזאת"(  המועצההמועצה  הסף    מזמינה  בתנאי  העומדים  גופים 
להלן, הצעות  המפורטים  מסגרת    להציע  בהתקשרות  עימה  אלומיניום,  להתקשר  עבודות  לביצוע 

לעת  ומסגרות   מעת  המועצה  שתוציא  עבודה  להזמנות  בהתאם  קלים  לתנאים  תיקונים  בהתאם 
 .על מסמכיו ונספחיו  המפורטים במכרז זה

 
 :ם ומידעלהלן ריכוז התאריכי .1.2

 
 ₪.  300 –עלות רכישה  רכישת מסמכי מכרז 

  
הגשת  ואופן  מועד 
בקשר   ושאלות  הבהרות 
  עם מסמכי ותנאי המכרז.

 .  12.00עד השעה  20.11.9לא יאוחר מיום 
 במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 

 
שאלות   להגשת  דוא"ל 

 הבהרה.
 

  michrazimkz@gmail.comדוא"ל:  

 מועד ומקום הגשת הצעה
 

יירשם מספר המכרז בלבד  סגורה  במעטפהההצעה תוגש     עליה 
בלבד   ידנית  לתיבת    16:00  בשעה  20.11.26   ליוםעד  ובמסירה 

הרצל   ברחוב  המועצה  מנכ"ל  בלשכת  המצויה    –   1המכרזים 
צורן.     תוכנס   לא  16:00  שעה  לאחר  תגיע  אשר  הצעהקדימה 

 . ההצעות לתיבת
 

 , עפ"י חוק. הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים פתיחת תיבת מכרזים 
קיימת אפשרות בשל מצב חירום קורונה כי לא תתאפשר הגעה  
למעמד פתיחת ההצעות, במקרה כאמור, תוכל המועצה להודיע  
את   למציעים  ולשלוח  ההגעה  אפשרות  היעדר  על  למציעים 

לשדר את הפתיחה באמצעים אלקטרוניים    אופרוטוקול הפתיחה  
 .TEAMאו   ZOOMכגון אפליקציית 

 

 
 

בכל  המועצה   .1.3 )גם לאחר  תוכל  במכרז  בכתב למשתתפים  בהודעה  לעיל  לשנות את התאריכים  עת 
 . המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים(

 

mailto:michrazimkz@gmail.com
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

בתוצאות מכרז זה רשאים לעשות שימוש גם תאגידים מקומיים של המועצה ו/או גופים קשורים   .1.4
העבודות נשוא מכרז זה גם לגופים    אליה וזאת בכפוף לדינים החלים עליהם והזוכה במכרז יבצע את

 אלו ככל שיחפצו בכך ובכפוף לדינים החלים עליהם. 
 

 : עיקרי ההתקשרות .2
 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים  
הייתה   המכרז.  באיזה ממסמכי  ומפורשת  אין התייחסות אחרת מפורטת  בהם  אחרת  אשר  התייחסות 

 : כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת
 

ובהתאם   .2.1 מטעמה  שייצאו  עבודה  להזמנות  בהתאם  המועצה  עבור  לעת  מעת  יבצע  במכרז  הזוכה 
 לצרכיה, עבודות אלומיניום ו/או מסגרות ו/או תיקונים קלים. 

 
מקצוע מתאימים )לרבות בעלי הסמכה    עם בעלי  על הזוכה יהא לבצע את כלל העבודות באופן מושלם .2.2

 מתאימה(, הכל בהתאם להוראות הדין וההסכם על נספחיו.  

 
 בכל הזמנת עבודה שתוציא, תקבע המועצה את לוח הזמנים לביצוע.   .2.3

 
הואיל וחלק מהעבודות יבוצעו במבני ציבור ו/או במוסדות חינוך על הזוכה במכרז החובה לדאוג כי   .2.4

ור משטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  לו ו/או לעובדיו יהא איש
 . 0120  -מסוימים, תשס"א 

 
בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל על ידי הזוכה בהתאם למחירי  התמורה בגין ביצוע העבודות תהא   .2.5

דקל" לאחר ההנחה שניתנה על ידי הזוכה במכרז. מובהר, כי על הזוכה במכרז לבצע כל    "מחירון 
על  פעולה   בהסכם  במפורש  נכתבה  לא  זו  פעולה  אם  גם  העבודות  והשלמת  ביצוע  לשם  הצריכה 
 נספחיו. 

 
ואחזקה )כולל ההנחות המגולמות בו(. מובהר כי   מחירון דקל לשיפוצים משמעו:  –"  מחירון דקל"

ג' למחירון  בפרק  ולא תשלם את התוספות הקבועות  תוספת "קבלן ראשי"  לא תשלם  המועצה 
 )מחירון נטו(.

 
כלל העבודות מושא מכרז זה יבוצעו על ידי הזוכה במכרז בעצמו ועל ידי עובדיו וכן על ידי בעלי   .2.6

קבלני משנה במסגרת ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ללא    חל איסור על העסקת מקצוע מתאימים.  
אישור מראש ובכתב של המועצה. תנאי זה הינו יסודי בהסכם והפרתו תהווה עילה לביטול ההסכם  

 . באופן מיידי וחילוט ערבות הביצוע של הזוכה

 

חודשים כאשר למועצה תהא זכות הברירה להאריך את    12ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של   .2.7
חודשים כל אחת ובסה"כ תקופת ההתקשרות הכוללת    12תקופות נוספות של    4- תקופת ההסכם ב

 שנים. 5לא תעלה על  
 

מובהר כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה ביחס לשירותים מושא מכרז זה וכי שמורות לה   .2.8
פי שיקול דעתה  כלל הזכויות על פי דין לבצע את העבודות או עבודות דומות באמצעות אחרים, הכל ל

 הבלעדי לרבות פרסומו של מכרז פומבי לביצוע עבודות נקודתיות.
 

תנאי    על פייהיו    , לרבות התמורה, ביטוחים, אחריות וכיו' תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרזיתר   .2.9
 . המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 תנאי סף .3

 
המצטברים    שיוסד בישראל אשר עומד בכל התנאיםעוסק מורשה או תאגיד  רשאי להשתתף במכרז זה  

 שלהלן: 
 

, בביצוע עבודות אלומיניום ומסגרות עבור "לקוחות  2020  –  1820בעל ניסיון קודם, במהלך השנים   .3.1

 . ₪ )חמש מאות אלף שקלים חדשים( לא כולל מע"מ 500,000של  מצטברמוסדיים" בהיקף כספי 
 

רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, קבלני ביצוע, תאגידים, עמותות, משרדי    –"  לקוח מוסדי"
גוף   גופי סמך, חברות ממשלתיות, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, קופ"ח, משטרה וכל  ממשלה, 

 אשר חלה עליו חובת מכרז. 
 

  .(1מסמך א')ידתו בתנאי הסף יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת להוכחת עמ
המשתתף   יצרף  עדכניותכן  חיוביות  מוסדיים 2020  –  1920)מהשנים    המלצות  לקוחות  משני   )

 לפחות.

 

 להלן.   ₪7 כמפורט בסעיף   300המכרז בסך של   מסמכירכש את  .3.2
 

)יש לוודא קבלת קבלה לאחר  על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז 
 ביצוע תשלום בהעברה בנקאית(. 

 

 . (4מסמך א')בנוסח   מועצהאו לחבר   המועצהחתם על תצהיר היעדר קירבה לעובד  .3.3
 

 ( בדיוק.4מסמך א')על המשתתף לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח 
 

, מטעם זה בלבד ולפי  המכרזיםועדת    תלא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאי
לבקש    , בכפוף להוראות הדין,הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין  ה שיקול דעת

 .כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה
 
 

 הצעת המשתתף  .4

 

יכו  .4.1 )המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  ונה  ההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 
 . כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ("המציע"

 

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר   .4.2
ההצעה הכספית    . מובהר כי יש להגיש את טופסימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו

 ( בהתאם להנחיות שם.  כנספח ט' להסכם )מסמך ג'המצורף 
 

דקל" כהגדרתו בסעיף   מחירון"תהא בדרך של מתן הנחה אחידה על מחירי  במכרז המשתתף הצעת .4.3
מובהר כי ההנחה תחול    .)המעודכן ביותר וכפי שיהא מעת לעת לאורך תקופת ההתקשרות(לעיל    2.5

 במחירון ללא קשר לכמויות המוזמנות ממנו בפועל. על כל פריט ופריט  

 

 הזוכה במכרז יהא מחויב להחזיק בידו את מחירון דקל העדכני ביותר בכל עת.  .4.4
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כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף   .4.5
לוואי או בכל דרך אחרת ובין באמצעות מכתב  ובכל    עלולים להביא לפסילת ההצעה   ,המסמכים 

 מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. 
 

הסכם  .4.6 המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי    על 
 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 
 

 מסמכי ההצעה  .5

 
 ל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: כ
 

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י המועצה(, כשהם חתומים   .5.1
 . (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו )-על

 

 לעיל.  2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.2

 

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .5.3
 

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות    – אישור ניהול ספרים    .5.3.1
תקף על שם   1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 המשתתף.

 

  1976-דה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר בדבר "קיום דיני עבו  .5.3.2
 . (2מסמך א')חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  

 

ציבוריים,  .5.3.3 גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  מוגבלות"  עם  לאנשים  הולם  "ייצוג  תצהיר 
מסמך חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח   1976-התשל"ו 

 . (3א')
 

 .  העתק תעודת עוסק מורשה .5.4

 

 .על שם המשתתף תקף, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, .5.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

 

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 . שעבודים(המשתתף )אין צורך בפירוט  

 

מטעם   .5.7 חתימה  מורשי  של  הן  המכרז  מסמכי  גבי  על  החתימות  כי  המאשר  רו"ח  או  עו"ד  אישור 
את   לחייב  הוסמכו  הנ"ל  החתימה  מורשי  וכי  וענין  דבר  לכל  המשתתף  את  ומחייבות  המשתתף 

לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל    ששיידרהמשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר  
 . או במסמך נפרד( )מסמך ב'( ופס ההצהרה)בשולי ט 
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לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד  
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 

שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים  
 ועדת המכרזים להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש  

שהגיש במצורף להצעתו כאמור  מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים  
ההצעות   בהערכת  שיעסקו  מטעמה  מי  ו/או  המכרזים  ועדת  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  והמציע 

 ידם, כאמור. -ולהמציא כל מסמך שיידרש על
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה  .6

 

לתוך   .6.1 תוכנס  לעיל,  כמפורט  להגשה  הנדרשים  המסמכים  וכלל  המכרז  מסמכי  כלל  כולל  ההצעה, 
 "(.מעטפת המכרז" " )להלן:/202010סימני זיהוי עליה יירשם: "מכרז מס'   מעטפה אחת ללא

 
לא יאוחר מיום    צורן,  קדימה  1רחוב הרצל  בלשכת המנכ"ל  , תופקד בתיבת המכרזים  המכרז  תמעטפ .6.2

 בדיוק.  0016:שעה עד ה  20.11.26
 

לשם   .6.3 זיהוי המשתתף  לשם  )למעט  תיפתח  לא  האחרון כאמור  השבת הצעה שתוגש לאחר המועד 
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

 

של   .6.4 לתקופה  בתוקף  תהא  הצעה  במכרז.    90כל  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים  )תשעים( 
למשך   ההצעה  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  תהא  והמציע    90המועצה  נוספים  יום  )תשעים( 

 מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  
 

בפתיחת   .6.5 להשתתף  רשאים  ההצעות  מגישי  לעיל,  כמפורט  "קורונה"  חירום  למצב  מעטפות  כפוף 
 המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד. 

 

 המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  .6.6

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.7
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 ז והוצאותרכישת חוברת המכר .7

 
במחלקת הגביה של  ₪ )שלא יוחזרו בשום מקרה(    300את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של   .7.1

וביום שלישי בין    13:00  –  08:00, קדימה צורן, בימים א, ב, ג בין השעות  1המועצה, רחוב ההגנה  
 .  19:00  – 16:00השעות 

 
לאחר ביצוע תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יש להדפיס את מסמכי המכרז מהאתר 

 את ההצעות בהתאם לכלליו. ולהגיש
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .7.2
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  

 

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא   .7.3
 . יות העומדות למציע במכרזיהא זכאי לזכו 

 

 הבהרות ושינויים .8

 

יום   .8.1 ל  12:00בשעה    20.11.9עד  להפנות  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  בדוא"ל:  ,  מועצהיהיה 

michrazimkz@gmail.com במסמךאלות הבהרה בכתב שWord -MS במבנה שלהלןבלבד , : 

 

 מס"ד
הנספח  המסמך או 

אליו מתייחסת  
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

    

   
 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 

 

במועד,   .8.2 בדוא"ל,  המועצה,  לנציג  נשלחו  אם  אלא  הבהרה,  לשאלות  תענה  לא  המועצה  כי  יודגש, 
ובמבנה,   השאלות  בפורמט  כל  על  לענות  מתחייבת  אינה  המועצה  כי  יודגש,  כן  לעיל.  המוכתבים 

 שיוגשו. 

 

נפרד   .8.3 בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  הודעה  תופץ  במכרז  שינויים  שיהיו  ככל 
 ממסמכי המכרז. 

 

תב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכ -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .8.4
 תחייבנה את המועצה.   –

 

 כן יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.   .8.5

 

ותיקונים   .8.6 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  המועצה 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק  

-נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על  בלתי
 ידו להצעתו.  -ידי רוכשי מסמכי המכרז. השינויים והתיקונים יחתמו ע"י המציע ויצורפו על 

 

 שמירת זכויות .9

 
כל   .9.1 לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  למועצה,  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

 

המועצה תהא רשאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם   .9.2
 לתנאי ההסכם.  

 

mailto:michrazimkz@gmail.com
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 בחינת ההצעות  .10
 

 ועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:  .10.1

 

 ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  בדיקת שלמות הצעת המציע  –  שלב א' .10.1.1

 הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן. 

 

  להסכם )מסמך ג'(. בנספח ה'בחינת הצעות המחיר בהתאם למנגנון הקבוע  –שלב ב'  .10.1.2
 

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי המועצה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין   .10.2
שירותים אחר או ככל שלמועצה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל המועצה לזמנו לשימוע 

 ילת הצעתו. בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פס

 

במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל המועצה על פי כללי ההעדפות הקבועים בדין   .10.3
לרבות העדפת עסק בשליטת אישה )רק במידה והוגשו הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין(. ככל 

יו  שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם ה 
הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז )או לשלב  

 . כללי ההגרלה יועברו למשתתפים הרלוונטיים טרם ביצוע ההגרלה –בין שתי האפשרויות כאמור( 

 

ועדת המכרזים תוכל להמליץ גם על זוכה "כשיר שני" אשר אליו תוכל המועצה )אך לא חייבת( לפנות   .10.4
 לצורך מתן השירותים )כולם או חלקם( במקרה ובו ההסכם עם הזוכה בוטל מכל סיבה שהיא.  

 
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.5

דרך אחרת,  ביח בכל  או  לוואי  בכתב  ובין  בגוף המסמכים  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  ס אליהם, 
ההצעה  יםעלול  לפסילת  פעולה    לגרום  או  תוצאה  לכל  ו/או  המכרזים  ועדת  ע"י  להשלמתה  ו/או 

 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים
 

  זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז   .10.6
 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.7
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

 

כלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  מבלי לפגוע ב .10.8
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או    לחשושאם יש לה יסוד סביר  

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי  י שכוונתו הי
מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם    הוגנים, או שהצעתו

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה(מו מי  )א ועדת המכרזים   .10.9
חר פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לא

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  
 וכיו'.   מע"מ ודו"חות ניכויים
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ניסיונו,   .10.10 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
של רשויות מקומיות וגופים אחרים  כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ו

עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית המועצה  
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם  

 המועצה, ככל שיידרש.

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 
 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.   .11.1

 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים   .11.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על  

וכן את אישור קיום הביטוחים    כרז )מסמך ג'(עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למ
 . (נספח ב' לכל הפחות ע"פ התנאים הנקובים בנספח הביטוח ) 

 

משתתף שלא זכה במכרז יוכל לעיין בפרוטוקולי ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה )בסייגים   .11.3
 של סוד מסחרי/מקצועי(. 

 
בסעיף   .11.4 כמפורט  התחייבויותיו  כל  אחר  הזוכה  מילא  שם   11.2לא  האמורה  התקופה  תוך  לעיל, 

נוכח זכייתו ו/או חזר בו   ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 
מבלי לגרוע מכל זכות  וזאת  מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז,  

העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה    ו/או סעד נוספים
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל  

 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על -מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על

 

במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .11.5
והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה זכאית לסך  

₪ )חמש מאות ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד    500של  
בסעיף   למועד   11.2הנקוב  ועד  כל    דלעיל  המצאת  מועד  או  הזוכה  של  התחייבויותיו  קיום 

 האישורים.  
 
 המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  .11.6

 

 ידי המועצה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.7
 

זה    , על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרזלמכרזההסכם המצורף   .11.8
כל מקרה של סתירה בין  בואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  

בנסיבות שבהן לא ניתן    נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 
ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את  

 המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 

 ביטול המכרז .12

 
רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש    המועצה  .12.1

מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות שהוגשו היו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות  
 הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.  

 
  -אך לא חייבת    –כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית  י  "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

מהאומדן   .12.2.1 סביר  בלתי  או  מהותי  באופן  גבוה  או  נמוך  במחיר  הן  שהוגשו  ההצעות 
העבודות,  לביצוע  וסביר  הוגן  כמחיר  למועצה  שנראה  מהמחיר  ו/או  שנערך  המקצועי 

יר אותו נוהגת המועצה לשלם עבור ביצוע העבודות נשוא מכרז וזאת בהסתמך על המח 
 זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לביצוע העבודות. 

 

ו/או   .12.2.2 התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה 
או   במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  פתיחת  לאחר 

נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  שהושמטו  
 בלתי שלמים.

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   .12.2.3
 ליצור הסדר כובל. 

 
למי מהמצהמועצה  החליטה   .12.3 לא תהא  המכרז,  ביטול  למי מרוכשי מסמכי  יעל  ו/או  במכרז  עים 

 ו/או כלפי מי מטעמה.  המועצה המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 
 
 

 קרן גרין
 המועצה המקומית  ראש

 קדימה צורן 
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 /202010מכרז מס'  
 ( 1מסמך א') 

 פרטי המשתתף  
 ופירוט ניסיון קודם 

 ניסיון קודםפרטי המשתתף ופירוט  
 

 פרטים על המשתתף  .1
 

    שם המשתתף: .1.1

   מס' הזיהוי:  .1.2

 _____________________________________________ מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

 שם איש הקשר אצל המשתתף:___________________________________________  .1.4

   תפקיד איש הקשר:   .1.5

   טלפונים:  .1.6

   פקסימיליה: .1.7

   דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 
 : 2.2תנאי הסף שבסעיף   – פירוט ניסיון קודם  .2

 
השנים   במהלך  קודם,  ניסיון  מוסדיים"  2020  –  1820בעל  "לקוחות  עבור  ומסגרות  אלומיניום  עבודות  בביצוע   ,

 . ₪ )חמש מאות אלף שקלים חדשים( לא כולל מע"מ 500,000של  מצטברבהיקף כספי 
 
גופי   –"  לקוח מוסדי" ביצוע, תאגידים, עמותות, משרדי ממשלה,  רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, קבלני 

 סמך, חברות ממשלתיות, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, קופ"ח, משטרה וכל גוף אשר חלה עליו חובת מכרז.
 

קשר   המזמין שם  מס"ד איש  שם 
 אצל המזמין

קשר   איש  טלפון 
 אצלך המזמין

העבודות  סוגי 
במהלך   שבוצעו 

1820  -2020 

לא   כספי  היקף 
אצל   מע"מ  כולל 
במהלך   המזמין 

1820 –  2020. 
1.   

 
 

    

2.   
 
 

    

3.   
 
 

    

4.   
 
 

    

 
בביצוע עבודות אלומיניום ו/או מסגרות עד להיקף מצטבר    2020  –  1820: יש לפרט על הניסיון הקודם בשנים  הערה

₪ לא כולל מע"מ. אין חובה למלא את כל השורות בטבלה, ואין מניעה להוסיף שורות בדף נפרד ובלבד    500,000של  
 ₪ בתקופה האמורה. 500,000שסך העבודות יהא 
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 

 /202010מכרז מס'  
 ( 2מסמך א') 

 תצהיר קיום דיני עבודה 

 
 תנאי להעסקה עם גוף ציבורי -נוסח תצהיר  בדבר קיום דיני עבודה 

 1976-בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  

   לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 
)להלן   .1  ______________ זיהוי  מס'   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן    –הנני 

. אני מצהיר/ה כי הנני  המועצה המקומית קדימה צורן  להתקשר בהסכם עם"( שהוא הגוף המבקש  הגוף"
 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

 
זה, משמעותם של המונחים " .2 זיקה בתצהירי  ; "בעל  ו הרשעה"; "עבירה"  " הינו  מועד ההתקשרות"-" 

תחת הכותרת    "(,החוק"   -)להלן  1976  –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2כהגדרתם בסעיף  
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה    –"קיום דיני עבודה  

 וכי אני מבין/ה אותם. 
 
 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו  .3
 

  חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,   אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא 
 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. 

 

הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.  
 )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.  

 
 :2עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה אליו  .4

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד   לא 
 תקשרות. הה

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד   
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
 

                                                                                                 ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                             

 אישור 
בפנהריני   הופיע   ,________ ביום  כי  ברחוב  ילאשר,  משרדי  אשר   ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ י, 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 _______________________                                                     

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                      תאריך             
 

 ( 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'   –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"(  הגוף"–הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן   .1
עם   להתקשר  צורןהמבקש  קדימה  המקומית  "  המועצה  הנני  הרשות)להלן:  כי  מצהיר/ה  אני   .)"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 
 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2
 

סעיף     התשנ"ח   9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "  1998-לחוק  שוויון )להלן:  חוק 
 ( לא חלות על הגוף. "זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  
 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה    100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק   .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת    9ירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  הרווחה והש 

)ג( לחוק שוויון זכויות, הגוף  9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –הצורך  
ויישום   עצמה  הפניה  על  הרשות  את  לעדכן  גם  כמו  וליישמן  כאמור  ההנחיות  פי  על  לפעול  מתחייב 

 כאמור.    ההנחיות
 

והשירותים   .4 הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייבים  אנו 
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

          ___________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                   

 
 

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב  

לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ____________, מר/גב' ____________, המוכר  
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 _________________  
  __________________ 

 ד חותמת + חתימת עוה"                                                                                            תאריך            

  

 2020/10מכרז מס'  
 (  3מסמך א') 

 תצהיר ייצוג הולם
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 /202010מכרז מס'  
 ( 4מסמך א') 

 תצהיר ניגוד עניינים 

 
 לכבוד  

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות  הנדון: 
 
 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:   הביאה  המועצה המקומית קדימה צורןאני הח"מ מצהיר בזאת כי   .1

 
 . 1950 –לצו המועצות המקומיות תשי"א  102א' וסעיף 103סעיף  .1.1

 
ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות    12כלל   .1.2 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת 

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״    הקובע:
שליטה״    - ״בעלי  הגדרות  )ראה  בו  שיטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1בסעיף ו״קרוב״ 
 
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

 
אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו    מועצת הרשות המקומיתבין חברי   .2.1

 סוכן או שותף. 
שרה  , קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עמועצת רשות מקומיתאין חבר   .2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  
 אחראי בו.

 . המקומית  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות .2.3
לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי    תהא רשאית  המועצהידוע לי כי   .2.4

 הצהרה לא נכונה. 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5
באישור שר הפנים  הקובעות כי אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות באין  .2.6

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.   כאמורלהתיר התקשרות    הרשות  רשאיתועל אף הקרבה  
 
 

__ ________________ 
 חתימת המציע         
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 /202010מכרז מס'  
 ( 5מסמך א') 

 רשימת מסמכים להגשה 

 רשימת מסמכים להגשה
 

 בטבלה הנ"ל נועדה לסייע למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.
על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות 

 שייצאו, אם ייצאו, בגינו. 
 

 יש/אין  תיאור הדרישה במכרז  סעיף

מלא ומושלם ובו פרטי הניסיון הקודם של המשתתף בהתאם    ( 1מסמך א') 3.1
 לדרישת תנאי הסף.

 

  ( משני לקוחות מוסדיים לפחות. 2020- 1920המלצות חיוביות עדכניות ) 3.1

  העתק קבלה או אישור רכישה ביחס למסמכי המכרז.  3.2

  . (4מסמך א')תצהיר היעדר קירבה חתום ומאומת בנוסח  3.3

ובמקומות   5.1 עמוד  בכל  חתומים  ההודעות  בצירוף  המכרז,  מסמכי  כל 
 המיועדים לכך. 

 

  אישור ניהול ספרים.  5.3.1

  . (2מסמך א')תצהיר "קיום דיני עבודה בנוסח  5.3.2

  . (3מסמך א')תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בנוסח  5.3.3

  העתק תעודת עוסק מורשה.  5.4

  אישור בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.  5.5

  במקרה של תאגיד: העתק תעודת התאגדות.  5.6.1
תאגיד:   5.6.2 של  רשם  במקרה  בספרי  המשתתף  של  עדכני  נתונים  תדפיס 

 . התאגידים הרלוונטי
 

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב' או במסמך נפרד.  5.7

  מסמכי הבהרות ככל שפורסמו. 8.3
  הצעת המחיר.  
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 /202010מכרז מס'  
 מסמך ב' 

 הצהרת המשתתף 

 הצהרת המשתתף 
המכרז,   מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  לאחר  הח"מ,  מס'  אנו  למכרז  הצעתנו  בזאת  מגישים 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:   /202010
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי    ,ננו מצהירים בזהה .1
זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים   ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו  ערכנו את כל הבדיקות הדרושות 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.   הכרוכות בביצוע השירותיםהוצאות ההמשפיעים על  

 

המועצה  זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי    לא הסתמכנו בהצעתנו .2
עובדי מטעמ   הו/או  מי  אנו    ,הו/או  כי  בזה,  מצהירים  הננו  כן  בלבד.  המכרז  במסמכי  האמור  על  אלא 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  
 הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  

 

ם הדרושים לאספקת השירותים  אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורי .3
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 

במכרז   .4 מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  שבמסמכי  ואנו  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 
צרף מסמך ו/או אישור  ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נ המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה  
יידרש   נוסף אשר  כל מידע/ מסמך  להציג  ולדרוש מאיתנו  ו/או  ולפנות לצדדים שלישיים  הזכות לחקור 

תאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם  להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, ה 
לפסול את   ואף  עיניה  ראות  לפי  להסיק מסקנות  הוועדה  או מסמך כאמור, רשאית  מידע  נסרב למסור 

 ההצעה.  
 

 .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5
 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  הציוד    הטכניים, המקצועיים וכלאמצעים  כל האת  יש לנו   .6
אם    ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

    נזכה במכרז.

 

 , כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין נובהצעת נו, כפי שנרשמו על ידי נו המחירים הכוללים בהצעת .7
  הכלול   , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז  באספקת השירותיםסוג הכרוכות  וכלליות, מכל מין  

 "מ. לא כולל מע ,במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת
 

ידוע לנו כי ההצעה אינה כוללת "תוספת" קבלן ראשי ובכל מקרה לא יתווסף למחירים תוספת "קבלן  
 קבלני משנה כן לא יבוצעו תשלומי סופות בהתאם לקבוע בפרק ג' למכרז. ראשי" גם אם נעסיק 

 

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז   .8
 בשלמות. 
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  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .9
 במפורש במסמך זה. 

 

 אום עם משתתפים אחרים.  י אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10
 

יום מהמועד  )תשעים(  90ותהא תקפה במשך   ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי  .11
  90ף ההצעה למשך  ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקהאחרון להגשת הצעות במכרז.  

, והכל מבלי  )תשעים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו
   כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על ת המועצה לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי

 

חוזרת, כאמור  בסעיף  - לאמשום הצעה  כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .12
 לביניכם.    מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 

מתחייבים   .13 אנו  תתקבל,  והצעתנו  ידכם,היה  על  לכך  שנידרש  במועד  המסמכים נ  כי  כל  את    מציא 
שעלי המכרז נו  והאישורים  למסמכי  בהתאם  חת  ,להמציא  ההסכם,  הביצוע   לרבות  ערבות  כדין,  ום 

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
 

בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת   .14
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות   ויתור

 דרישותיו. 
 
 

 
 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 
 

 פרטי החותם מטעם המציע :
 

 _________________  ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________ 
 

   ת : _________________תאריך: _______________ חתימה + חותמ
 
 

 אישור עו"ד
 

עו"ד    אני הח"מ 
  של

    
על הצהרה    בפני  חתמו__________    יוםב"( מאשר בזה כי  המשתתף)להלן: "ח.פ./ע.מ ________________  

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים  בשם המשתתף___________________  זו ה"ה  
וכי חתימת  הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  

 ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. 
 

                                                            __________________ _____________________                     
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 /202010מכרז מס' 

 מסמך ג'   
 ההסכם  

 

  הסכם
   2020שנערך ונחתם  ביום _____ לחודש _____ שנת 

 
 

  המועצה המקומית קדימה צורן              : ב י ן

    

 "( המועצה)להלן: "  

 - מצד אחד  -                               

 
 :               ________________________              ל ב י ן             

                                     
 רח' ____________________ מ   

 ( "הקבלן")להלן:  

 - מצד שני  -                                
 
 

   תיקונים קלים ו אלומיניום, מסגרותלביצוע עבודות   /202010  פומביוהמועצה פרסמה את מכרז    הואיל 
 ( ; בהתאמה "העבודות"ו:   "המכרז)להלן: "

 
ועדת המכרזים של המועצה, על בסיס הצהרותיו של הקבלן ועל בסיס הצעתו, המליצה על הצעתו  ו והואיל

 ;כהצעה הזוכה במכרז והמלצתה אושרה על ידי ראש המועצה
 

הנוגע לביצוע העבודות על פי הסכם זה, בתמורה ובמועדים הקבועים  והקבלן התחייב לפעול בכל  והואיל          

 ;בו
 

 הזוכה יחתום עם המועצה על החוזה זה;  קבלן וכחלק מתנאי המכרז ה והואיל
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא .1

 

 . ממנו נפרד  בלתי חלק מהווה זה לחוזה  המבוא .1.1

 

 .החוזה לפרשנות  ישמשו  ולא בלבד  הנוחות  לשם נועדו  לסעיפים והחלוקה החוזה  כותרות .1.2

 

 .  ל"הנ בחוק  כמשמעותו כחיקוק החוזה את  רואים פרשנות לצורך. החוזה על יחול הפרשנות  חוק .1.3

 

 . ולהיפך, יחיד  בלשון נאמר כאילו אף  משמעו, רבים  בלשון זה בחוזה האמור  כל .1.4
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  נפרד   בלתי  חלק  מהווים,  לאו  אם  ובין  בפועל   מצורפים  הם  אם  בין,  להלן  המפורטים  המסמכים .1.5
 :זה מחוזה

 

 . קבלןמסמכי המכרז כולם והצעת ה .1.5.1

 נוסח ערבות ביצוע.  – נספח א' .1.5.2

 ביטוח. נספח  –נספח ב'  .1.5.3

 הנחיות בטיחות.  –נספח ג'  .1.5.4

 תעודת השלמה.   –נספח ד'  .1.5.5

 הצעת המחיר.   –נספח ה'  .1.5.6
 

 יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה". כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה,  
 

 הגדרות ופרשנות .2

 
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן, הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי  

 להלן, אלא אם מחייב הקשר הדברים אחרת:
 

 המונחים 
 

 
 המשמעות 

 " המועצה"
 

 . קדימה צורן המועצה המקומית
 

  "העבודות"
 
 

המועצה   עבור  קלים  תיקונים  ו/או  מסגרות  ו/או  אלומיניום  עבודות 
הכל בהתאם    במבני ציבור, במוסדות חינוך, בשטחים ציבוריים אחרים

 .  להוראות הסכם זה על נספחיו, הוראות כל דין ויועץ הבטיחות
 

  כל   ולרבותמטעמו,    המוסמכים  מורשיו,  שלוחיו,  עובדיויו,  נציג  לרבות    "הקבלן"
 . העבודות  בביצוע מטעמו  או בשמו הפועל  משנה קבלן

 
  בהתאם   לקבלן  הוראות  מתן  לצורך  כנציגה  המועצה  ידי  על  שייקבע  מי   "המנהל"

  לצורך    המועצה  ראש  ידי  על  בכתב  המורשה  אדם  כל  ולרבות  זה  לחוזה
 .  זה חוזה

 
.  הקבלן  עבודות  על  לפקח  המועצה  ידי   על  לפעם  מפעם  שימונה   מי "המפקח"

 .המפקח סמכויות  כלל למנהל יהיו  מפקח על קביעה  בהיעדר
 

"האתר" או "האתרים"  
 או "אתר העבודות"

  הגישה   דרכי  לרבות   הקבלן   ידי  על  העבודות  מבוצעות   בו  מקום  כל
 . הקרובה וסביבתם אלו למקומות

 

 קבלןהצהרות ה .3

 
 מצהיר בזאת כדלקמן: קבלןה

 

היכולת,   .3.1 לו הכישורים,  יש  המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, כח האדם והאמצעים  כי 
 הדרושים לביצוע העבודות. 



 57מתוך  22עמוד 

 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 

כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות הסכם   .3.2
 זה ו/או כי במסגרת מתן העבודות מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד שלישי כלשהו. 

 

בידיו לכל אורך תקופת ההסכם, כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין  יש בידיו, ויהיו    כי .3.3
 לביצוע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע העבודות.  

 

 כל  את  בדקכי    וכןכי בדק את דרישות המועצה והנחיותיה בקשר לעבודות בהתאם להסכם זה,   .3.4
  המועצה   בצע עבורל  וביכולת   כי  מצהיר  או וה,  העבודותביצוע    לשם  הדרושים   והתנאים   הפרטים

,  ובנאמנות  בחריצות ,  ביעילות,  במיומנות,  במומחיות,  זה  בהסכם  למפורט  בהתאם   העבודות   את
  ובכפוף,  מועצהה  של  המלאה  ה רצונ  לשביעות,  ביותר  הגבוהים   המקצועיים  לסטנדרטים   בהתאם

 . תכ מוסמ ורשות דין לכל

 

ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור למועצה  פי המועצה  כי ינהג ביושר ובנאמנות כל .3.5
 מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע לביצוע העבודות.

 

הנקובים בחוזה זה, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי  כי התשלומים   .3.6
מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי  החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או  

 הקבלן. 
 

 

 התחייבויות הקבלן  .4

 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות מסמכי החוזה על נספחיו.  .4.1

 

ה של המועד הנקוב  ילקבלן כל דחי  תאושרבתקופת הביצוע ולא  תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה   .4.2
 . או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה בהסכם זה

 

הדרושים לביצוע תקין של  והוצאותיו, את כל הציוד ואת כל החומרים  הקבלן יספק, על חשבונו   .4.3
 . ועל חשבונו  הבלעדית  באחריותו, וחסנו על ידי הקבלןות. הציוד והחומרים יאהעבוד 

 

מתחייב   .4.4 העבוד שלכך  הקבלן  ביצוע  פ  ותלצורך  זה,  על  חוזה  ובמכשירים  הוא  י  בכלים  ישתמש 
 ות. המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של העבוד 

 

בזה   .4.5 מתחייב  כלשהוהקבלן  נזק  או  לכלוך  מגרימת  העבודות    להימנע  יבוצעו  בהם  לאתרים 
עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי,  ולסביבתם. הקבלן ינחה את  

 . ציבורוס ובאדיבות כלפי הולנהוג בנימ 

 

הואיל וחלק מהעבודות עשויות להתבצע במבני ציבור פעילים, כלל עובדי הקבלן )ביחס לעבודות  .4.6
במוסדות  מין  עברייני  העסקת  למניעת  חוק  לפי  ישראל  ממשטרת  אישור  בעלי  יהיו  כאמור( 

 .  0120-מסוימים, התשס"א

 

 ים  יסתירות במסמכים והוראות מילו .5
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בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה  במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות   .5.1
 אחרת בהם,  יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז לצורך ביצוע  כמפורט להלן:  

 

 מפרט מיוחד/תוכניות/הוראות פרטניות שניתנו ביחס להזמנת עבודה נקודתית. .5.1.1

 מחירון דקל.  .5.1.2

 נוסח החוזה )תנאים כלליים(. .5.1.3

 נוסח המכרז.  .5.1.4

 הספר הכחול(. משרדי ) -המפרט הכללי הבינ .5.1.5

 

בין הורא .5.2 וכיוצא באלה  דו משמעות  אחת מהוראות החוזה    תגילה הקבלן סתירה, אי התאמה, 
להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או  
שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב  

 במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת. בדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

 

הוראות, לרבות    העבודותתוך כדי ביצוע    מזמן לזמן  להמציא לקבלן  םהל או המפקח רשאיהמנ .5.3
 כניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. ות

 
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .6

 

ו/או   .6.1 מסגרות  ו/או  אלומיניום  עבודות  לביצוע  עבודה  הזמנות  לעת  מעת  לקבלן  תוציא  המועצה 
 תיקונים קלים לפי צרכיה. 

 

 ככל ונדרש.   –בכל הזמנת עבודה ייקבע לו"ז לביצוע וכן תנאים מיוחדים ו/או נוספים לביצוע  .6.2

 

לוח   .6.3 תוך  ביצוען  את  וישלים  לבצע את העבודות  יחל הקבלן  המועצה  מטעם  עם קבלת העבודה 
 הזמנים שתקבע לו המועצה. 

 

העבודה,   .6.4 בביצוע  יתחיל  לא  המכהקבלן  האביזרים,  החומרים,  שכל  שיוודא  והציוד  לפני  ונות 
 .ים לביצוע העבודה המבוקשת, מצויים וזמינים באתרהנדרש

 

הדרושים לשם    שיונות והאישוריםיכל הרקבל את  ידאג הקבלן ללפני תחילת הביצוע של העבודות,   .6.5
  .כך

 

שהקבלן התבקש    עבודהכל  מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת  על הקבלן מוטלת החובה לקבל   .6.6
אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של    ,לבצע, על פי חוזה זה

כן על  -. כמו( יו"בם )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכ יקרקעי  - מתקנים וקווי תשתית תת  
המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע    רשותלדאוג להזמנת מפקח מטעם ה  הקבלן

 .של מתקן כזה או חצייתוהעבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, 
 

העבודה   .6.7 סיום  עם  והציודמיד  המכונות  החומרים,  כל  את  לפנות  הקבלן  העבודה    ,ידאג  מאתר 
ידאג הקבלן  . כמו כן  הפרעה לעוברים בדרך  ניתן יהיה לאחסן אותם מבלי שהדבר יגרוםלמקום בו  

 .לקדמותםלפנות את הפסולת שהצטברה לאתר שפיכה מורשה, ולהשיב את פני השטח 
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 בדיקות מוקדמות   .7
 

  וטיב   את כמויותמקום ביצוע העבודה בפועל,  בדק את  כמי שרואים את הקבלן  ביחס לכל הזמנת עבודה,  
ערכות תשתית  מ  םמיקולביצוע העבודה,  העבודה והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה  

את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם  י ביצוע העבודה וכן  והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר
 בחוזה זה. השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו

 
 

 הפסקת העבודה  .8

 

ביצוע העבודות   .8.1 יפסיק את  לפי הוראה בכתב מאת המהקבלן  ,  פקח, לזמן מסוים או לצמיתות 
ו  בהוראה,  שצוינו  ולתקופה  לתנאים  יחדשהוא  בהתאם  המ  ןלא  ידי  על  לו  ניתנה  פקח  אלא אם 

 הוראה בכתב על כך. 

 

של    אבטחה  הדרושים לשם  אמצעיםאת ה, ינקוט הקבלן  ןאו מקצת  ן כולהופסק ביצוע העבודות,   .8.2
לשביעות רצונו של  והכול  לפי הצורך,    הםולהגנה עלי   עצמה   העבודהשל  עבודה ובו בוצעה  אתר  כל  

 המפקח. 

 

 . ותבגין הפסקת עבוד הקבלן לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו  .8.3

 

הקבלן קיבל הזמנת עבודה בקשר  , לצמיתות, לאחר שהופסק ביצוע העבודות באופן חלקי או מלא .8.4
ביצע  כל עבודה ש, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור  אליהן

ולפי   ביצועו הושלם על ידי הקבלן בפועל לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה ש
 ל לפי קביעת המפקח.ו, הכ התקפים על פי חוזה זההמחירים 

 

לא    –)מחמת מעשה או מחדל שלו(  אשמת הקבלןב  ,, כאמור לעילותהפסקת ביצוע העבוד נגרמה   .8.5
 .בקשר לכך יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו

 

כלפי המועצה  ו/או מי    של כל תביעות הקבלן  , מלא ומוחלטיהווה סילוק סופיתשלום, כאמור,   .8.6
כלפי  מטעמה   כלשהן  טענות  ו/או  תביעות  כל  לא תהיינה  מבין אלהולקבלן  תביעות    לרבות,  מי 

  קבלן ולרבותותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו ל  ותאה מהפסקת העבודלפיצויים כתוצ
 ות. הפסקת העבודבכל הכרוך והקשור ב כל תביעה אחרת 

 

 פיקוח וניהול  .9

 

ועל ביצוע הוראות חוזה זה   ןולהשגיח על ביצועהמפקח רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן,  .9.1
אשר נעשה בהם    ואת איכות הציוד  לבדוק את טיב החומרים  על ידי הקבלן. כמו כן רשאי המפקח

ידי הקבלן בכמו גם את     ,שימוש לשם ביצוע העבודות  ביצוע  מסגרת  טיב המלאכה הנעשית על 
 .  ותהעבוד 

 

בו מבצע  אתר  כל  ל  ,בכל עת  ,ח מורשה על ידו להיכנסו ולכל בא כהקבלן יאפשר למפקח ויסייע לו   .9.2
וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד    הקבלן עבודות, על פי חוזה זה,

 החוזה. צורך קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי  כלשהם ל
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אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה    ותשניתנה למפקח על ביצוע העבוד אין לראות בזכות הפיקוח   .9.3
בין    יםיחס י קירבה כלשהם, מעבר ליחסבין הצדדים  בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת  

. מתן זכות פיקוח כאמור, לא יגרע, בשום מקרה ונסיבות, מכל אחריות  קונה ומוכר של סחורות
ים כלשהם  שלישי   דיםצדיהם של  ו לנזק אחריות   המוטלת על הקבלן, על פי חוזה זה, ובכלל זה גם  

 ולאיכות הביצוע כאמור.   כלפי אופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה וואחריותו ל

 
 

 הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה במלואם.   .9.4
 

 

 ציוד, חומרים ומתקנים באתר בו מבוצעת עבודה  .10

 

לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים  הקבלן אחראי, על חשבונו,   .10.1
 . ותרשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבוד שהוא

 

לפיהן ייאסר על הקבלן  בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו,  המפקח רשאי לתת לקבלן   .10.2
  ה הוראות בדבר החלפכמו גם  ,  ותהעבוד   ביצועלהשתמש בציוד ו/או בחומרים מסוימים לצורך  

שנפסלושל  וסילוק   וחומרים  המפקח  ציוד  ידי  הוראות    על  פי  על  ינהג  הקבלן  הוראות.  וכיו"ב 
 יהיו על חשבונו.שיש להוציא לשם כך  המפקח וההוצאות

 

זה על   .10.3 וציוד  אין להסיק מהוראות סעיף  על ידי המפקח לטיבם של חומרים  מתן אישור כלשהו 
רשאי לפסול  יהיה  כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח  

 בכל זמן שהוא.  ,ציוד או חומרים

 

 טיב החומרים והמלאכה  .11

 

וזה  בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור בשאר מסמכי החהקבלן ישתמש   .11.1
 ובכמויות מספיקות. 

 

שלגביהם   .11.2 יתאימו  חומרים  הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  מפרטים  או  תקנים  קיימים 
יותר  מתייחס ל  תקןה בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם  

  מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי
 קביעת המפקח. 

 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן    -סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה   .11.3
 העבודות.  לגבי טיב

 

 בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים    .12

 

ה של כל עבודה אשר הקבלן  על סיומו של כל שלב משלביהקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח   .12.1
   חוזה זה.נדרש לבצע, על פי  
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, שנועד להיות מכוסה או  העבודותכיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהקבלן מתחייב למנוע את   .12.2
על ידי המפקח ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר מטעם    נבדק   ות מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבוד

 המועצה. 

 

מהעבודות   .12.3 חלק  למפקח  הושלם  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שהחלק  שנועד  בכתב, 
האמור   החלק  את  ולמדוד  לבחון  לבדוק,  למפקח  ויעזור  יאפשר  והקבלן  לבדיקה  מוכן  האמור 

 לפני כיסויו או הסתרתו.  ותמהעבוד 

 

ויעשה   בו  , יקדחהקבלן יחשוף כל חלק מן העבודות   .12.4 לפי הוראות המפקח,    ,חורים  בו  קידוחים 
ומדידתו בחינתו  בדיקתו,  זה  לצורך  חלק  ישל  מכן  ולאחר  של  ,  רצונו  לשביעות  לתיקנו  חזירו 

המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור  
 לשביעות רצונו של המפקח. ,והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו

 

על הקבלן, אלא אם כן קיים הקבלן    במלואן תחולנה ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות סעיף זה .12.5
 ו והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. את התחייבות

 

 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה ופסולת  .13

 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודות על אחת מאלה: .13.1

 

מבוצעת   .13.1.1 בו  מהאתר  שהם  חומרים  כל  תצוין  סילוק  אשר  זמן  תקופת  בתוך  עבודה, 
 ; מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתםבהוראה, בכל 

   ;הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים .13.1.2

שהוקם או נעשה   ותשל חלק כלשהו מהעבוד סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש   .13.1.3
 ;על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה

בו מבוצעת עבודה, והובלתם   או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתרסילוק של כל פסולת   .13.1.4
 שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות.  לאתרי

 

להחליף  .13.2 לזמן,  מזמן  לקבלן,  להורות  רשאי  יהא  או    המפקח  פגומים  בלוי, חלקים  או  פגום  ציוד 
 בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר לעבודות.  

 

ו/או פסולת מ הקבלן מתחייב   .13.3 כל חומר  לפינוי  דין בקשר  כל הוראת  בו  אתר  כל  מתחייב לקיים 
לא מילא הקבלן אחר    עבודה ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.מבוצעת  

המפקח הקבלןתה  ,הוראות  חשבון  על  לבצען  רשאית  המועצה  ההוצאות  י והקבלן    ,א  בכל  ישא 
 . הכרוכות בביצוע ההוראות

 

 אספקת חשמל ומים   .14

 

)המונעים    על ידי הפעלת גנרטורים  ותאת החשמל הדרוש לביצוע העבודהקבלן יספק על חשבונו   .14.1
לשם    עבודה ויעשהבו מבוצעת  התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר    על ידי  או  בדיזל(

 , וכל זאת באישור המפקח. יו"באת כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכ כך
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  ו/או תשלום נוסף ו/או תמורה נוספת בגין כל הוצאה הקשורה   הקבלן לא יהא זכאי לכל שיפוי .14.2
כ חשמל  העבודות    .לעיל  אמור באספקת  לביצוע  הדרושים  המים  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 

ולשימוש עובדיו. ככל שהדבר יתאפשר, יורשה הקבלן להתחבר לקווי אספקת מים עירוניים, וזאת  
בתנאי שיתקין שעוני מדידה, והכול באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו את כל הסידורים  

: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים  הדרושים להעברת המים למקום השימוש, כגון
רזרביים וכד'. הקבלן לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או תמורה נוספת בגין כל ההוצאות הקשורות  

 באספקת המים ובהובלתם כאמור. 

 

 שינויים  .15

ה, לאיכותה, סוגה, גודלה  יעל שינוי ביחס הנוגע לאופי,  בכל עתהמנהל יהא רשאי להורות לקבלן   .15.1
)להלן: "פקודת שינויים"(, לרבות לאחר הוצאת צו    לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנהאו  

    התחלת עבודה והקבלן יקיים אחר כל הוראה של המנהל כאמור. 
 

סכום השינוי ייקבע עפ"י המחירים הנקובים במחירון    -  כ"פקודת שינויים"  מוצר  אישר המפקח/ .15.2
כללו המחירים לחישוב ערכו של השינוי גם במחירון  דקל בהפחתה של הנחת הקבלן במכרז; לא נ

יקבע ערכו של השינוי עפ"י ניתוח מחירים, אשר אליו יצורפו קבלות וחשבוניות בגין הוצאות    -דקל  
 ( רווח, ובכל מקרה בכפוף לאישור המפקח. 12%בפועל,  בתוספת שנים עשר אחוזים  ) 

 

בכל מקרה, בעת חישוב ערכו של השינוי ינוכו ההוצאות אשר בהן היה אמור הקבלן לשאת לולא   .15.3
 השינוי.  

 

מניעת ספק מובהר כי  ל  שינויים.המיום מתן פקודת  יום    30ערך השינויים תוך  המפקח יקבע את   .15.4
 אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.  

 
 

מובהר כי פקודת שינויים, כשלעצמה, אין בה כדי להאריך איזה מהמועדים לקיום התחייבויותיו   .15.5
פקודת שינויים, יהיה  של הקבלן לפי הסכם זה. היה הקבלן בדעה כי יש להאריך את המועדים נוכח  

עליו להגיש בקשה מנומקת למפקח וזה, אם ימצא את הבקשה כמוצדקת, יאריך את פרק הזמן  
 לביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתחשב באופי השינוי המבוקש. 

 

 עבודה בימי חול   .16

 
אלא אם הותנה בחוזה    –לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא האישורים הדרושים על פי דין  

 המפורש היפוכו של דבר. 

 

 שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר בו מבוצעת עבודה   .17

 

חיי  שמירה על  הבטחת רכוש ושם  כל אמצעי הזהירות הנדרשים לאת  הקבלן ינקוט, על חשבונו,   .17.1
 . ובסביבתו כאמור עבודה, בדרך לאתר בו מבוצעת  אתר כל אדם ב

 

בעת גם    בכל זמן שמבוצעות העבודות, כולן או חלקן, ובכלל זהאמצעי הזהירות כאמור, יינקטו   .17.2
 בו מבוצעת עבודה. אתר כל הובלת חומרים ל
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יידרש על ידי  הדבר  כל מקום שיהיה צורך בכך או שיינקטו בכל אמצעי הזהירות, כאמור לעיל,   .17.3
 שות מוסמכת כלשהי.  המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד ר 

 

ינקוט את כל האמצעים   .17.4 בהקבלן  כדי לשמור על תנאי הבטיחות  בו מבוצעת  אתר  כל  הדרושים 
  1970  –על פי כל דין, לרבות בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל  כנדרש    , וזאתעבודה

 והתקנות שהותקנו לפיה. 

 

 עתיקות  .18

 

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן    1978- , תשל"ח  עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות .18.1
בו  אתר  כל  אשר יתגלו ב  חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי   לרבותלזמן,  

פגיעה  על מנת למנוע  נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט אמצעי זהירות מתאימים    -עבודה  מבוצעת  
   בהם או הזזתם שלא לצורך.

 

ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן  מיד לאחר גילוי החפץ   .18.2
 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.  

 

יוזמן נציג רשות העתיקות, אשר יקבע היכן תמשך העבודה  בכל מקרה של גילוי עתיקות כאמור,   .18.3
 ובאילו תנאים.  

 

חפירה   .18.4 על  שיוחלט  הבמקרה  בשטח  להצלת  מחפירה  הקבלן  יימנע  הארכיאולוגיים,  ממצאים 
 המוגדר כאסור לחפירה עד גמר חפירות ההצעה.  

 

יבוצעו ע"י רשות העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה  חפירות ההצלה   .18.5
 והמשך העבודה.  

 

של  הקבלן   .18.6 לתקופה  תידחה  אם  גם  העבודה,  את  ולהשלים  לחזור  ל  6מחויב  גמר  חודשים  אחר 
 חפירות ההצלה.   

 

הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה שעולה על  הקבלן יהיה זכאי להחזר   .18.7
להשמיע    30 הזדמנות  לקבלן  שתינתן  לאחר  המפקח,  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור  בלבד.  יום 

 טענותיו.  

 

ות העתיקות יקבע באילו  לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי המועצה. מפקח רשהתשלום   .18.8
 קטעים יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המתאם. 

 

לעיל, יחולו על    18.1שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  הוצאות   .18.9
 המועצה, ובלבד שאושרו מראש על ידי המפקח.  

 

 הימנעות מפגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .19
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הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה  
שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי כלשהו.  

 ם הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.  הקבלן ינקוט את כל האמצעי
 
 

 תיקון נזקים למובילים   .20

 

שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב,  הקבלן אחראי לכך   .20.1
"(  מוביליםלתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב )להלן: "

ביצוע העבודות,   כדי  וצפוי  תוך  ובין שהיו מעשה הכרחי  נגרמו באקראי  בין שהנזק או הקלקול 
מראש במסגרת ביצוע העבודות, יתוקנו על חשבונו הוא, באופן היעיל והמהיר ביותר, ולשביעות  

 רצונם של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

 

לשם   .20.2 חפאם  להעביר  צורך  יהא  החוזה  נזק  ביצוע  לגרום  עלולה  שההעברה  במקום  כלשהו  ץ 
למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני  

 ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו של הקבלן להעמדת אמצעי הגנה מתאימים. 

 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה .21

 

הדרוש לביצוע    המיומן והמקצועי בהיקף  ח האדםוהוא את כהקבלן מתחייב לספק על חשבונו   .21.1
)להלן  העבוד  רציף,  ,  "(עובדי הקבלן"  –ות  באופן  לדאוג,  מינימאלית. הקבלן מתחייב  בתחלופה 

אמצעי אחר הדרוש על  אמצעי התחבורה בשבילם וכל  להשגחה יעילה על עובדי הקבלן  ולספק את  
 מנת לאפשר להם לבצע את העבודות.  

 

כי   .21.2 מתחייב  או  הקבלן  רשומים  מקצוע  בעלי  העסקת  מחייב  ביצוען  אשר  עבודות  של  במקרה 
 הקבלן רק את מי שרשום או שיש ברשותו רישיון או היתר תקף, כאמור.מורשים, יעסיק  

 
 

את החלפתו של עובד   , הבלעדי ה מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעתהמועצה תהיה רשאית לדרוש  .21.3
הקבלן כמו מעובדי  עובדיו-.  לצוות  עובדים  יוסיף  הקבלן  כי  לדרוש  רשאית  המועצה  תהא  ,  כן 

 ה שיקבל, כאמור, ללא שיהוי. כל דרישוהקבלן מתחייב למלא אחר  

 

העבודות   .21.4 ביצוע  שלצורך  מתחייב  אדם  הקבלן  כוח  פנקסי  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ינוהלו, 
ימי עבודתו  מושיירש וכן  עובד,  כל  וסווגו במקצוע של  כוח    –)להלן    בהם שמו, מקצועו  "פנקסי 

 .האדם"(
 

לשם ביקורת, וכן להמציא    ח האדםולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כהקבלן מתחייב להמציא   .21.5
כ מצבת  רצונו,  ולשביעות  דרישתו,  לפי  לפי  ולמפקח  העובדים  חלוקת  את  שתכלול  אדם  ח 

 מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

- יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טלביצוע העבודה,   .21.6
מושא חוזה זה, לא יועסקו עובדים זרים  כמו כן, הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות    .1959

, וזאת בין במישרין  7.12.9שהעסקתם מותנית בהיתר, למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת תכ"מ  
ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר  

 עמו יתקשר הקבלן. 
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כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק  הקבלן מצהיר ומתחייב   .21.7
והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור וכי ימלא לגבי כל    1977  -העונשין, התשל"ז  

מכוון למתן שירות  ההמועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד  
כי  0120  -לקטינים, התשס"א   פי דרישת    ימציא. הקבלן מתחייב  על  ,  המועצה  נציגאחת לשנה, 

עובדיו   לגבי  מין,  עבירות  על  בדגש  פלילי  רישום  העדר  על  תקף  אישור  או  תקפה  יושר  תעודת 
ר  ככל שנדרש לעבודתם של אותם עובדים אישו  המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה

 עפ"י החוק.  

 

 מדידות  .22

 

ידי    ניםוהסימוכל המדידות, ההתוויות   .22.1 על  נעשו כבר  ידי הקבלן או על חשבונו, ואם  על  יבוצעו 
 ין והנסיבות. יגורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי הענ

 

קבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי הקבלן בתיאום עם המפקח או על סמך  ית כמויות העבודה   .22.2
בי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט  חישו

הכ  הענ והכללי,  לפי  לכך  יל  מיוחדות  ברשימות  או  המדידות  בספר  תירשמנה  המדידות  כל  ין. 
 ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

 

ן ועל המועד הרצוי  יתבצעו על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כהיה והמדידות   .22.3
לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או  
לביצוע   הדרושים  והציוד  האדם  כוח  את  לספק  וכן  הדרושות  המדידות  את  לבצע  כוחו  לבא 

 המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 

 

נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו  לא  .22.4
לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא  

 יהא רשאי לערער עליהן.  

 

באתר   .22.5 הקבלן  תוך  נוכח  בכתב  לערער  הוא  רשאי  המדידות,  ביצוע  על  7בשעת  כמות    ימים  כל 
יה יתגלעו  יהכמות. אם גם אחרי המדידה השנ   למדידה מחדש של שנמדדה, והמפקח יקבע מועד  

 תהיה סופית. הוהכרעת המועצה   ן זה יחילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעני 
 

 

 תעודת השלמה  .23

 

 השלים הקבלן את ביצוע העבודה, יודיע על כך למפקח, בכתב.  .23.1

 

 "בחינת העבודה"(. : ימים מיום קבלת ההודעה )להלן 7העבודה תוך המפקח יבחן את  .23.2

 

המפקח .23.3 העבודהעקבות  ב  מצא  ה   שהושלמה,  בחינת  ואינה    יאכי  החוזה  לתנאי  מתאימה  אינה 
"התיקונים"(    -ו עבודות השלמה )להלן  משביעה את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/א

 חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.  יהיה הדרושים לדעתו, והקבלן 
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כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי    , מובהר בזהלמען הסר ספק   .23.4
העבודהה בשל  זמנת  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לקבלן  תינתן  ולא  הצורך  , 

 בתיקונים וביצועם. 

 

תהיה המועצה רשאית לבצע    , הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקחלא ביצע   .23.5
את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות  

י  , וזאתמהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה  %20אלו, בתוספת   ניכוי משכר  על  די 
   או בכל דרך אחרת. עבודה ה

 

לקבלן,    ור  ימס  -  ומתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונ  שהושלמה   העבודהאישר המפקח כי   .23.6
 . בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה

 

שחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  לא ילגבי העבודה או חלקה,  מתן תעודת השלמה   .23.7
 מתנאי החוזה. 

 

הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו  ח כי  קבע המפק .23.8
חלק מסוים מהעבודה,  יהיה הקבלן  במועד מסוים,   אותו  או  למועצה את העבודה  חייב למסור 

הענוכאמור, הכ לפי  והקבלן  י ל  יהיהין,  או החלק המסוים    לא  לעכב את מסירת העבודה  רשאי 
 או תביעות כלשהן שיש לו. מהעבודה, מחמת דרישות, טענות 

 

להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים    חייב  הקבלןיהיה  לכל העבודה,  ניתנה תעודת השלמה   .23.9
החומרים עודפי  עבור  המועצה  שילמה  לו.  השייכים  החומרים  עודפי  ואת  השייכים    הארעיים 

 ייעשה בהם כפי שיורה המפקח.   לקבלן, 

 

 תיקונים ותקופת אחריות   .24

 

האחריות   .24.1 תקופת  זה,  חוזה  של    לעבודות לצורך  תקופה  תעודת    12הינה  הוצאת  מיום  חודשים 
השלמה לכל העבודה, או לגבי כל קטע של העבודה,  או מיום ביצוע כל התיקונים שהקבלן נדרש  
לבצעם, לפי המועד המאוחר מבין השניים, והכול אם לא נקבעה תקופה אחרת במפורש בהסכם  

 קופה ארוכה יותר בדין.   זה ואם לא נבעה ת

 

, בעבודה או בעבודות  אחריותתוך תקופת הבכלשהם שהתגלו  נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים,   .24.2
ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או    של שבוצעו לפי החוזה, ואשר לדעת המפקח הם תוצאה  

לקוי, יהא  שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע  
  המפקח  דרישת  לפיל  ו , לתקנם או לבצע מחדש את חלק העבודה הפגום, הכדיחוי  ללאהקבלן חייב,  

המפקח  ו ידי  על  ויאושרו  הקבלן  ידי  על  שיוכנו  הזמנים  וללוח  לשיטה  הביצוע,  לדרכי  בהתאם 
ר  ולשביעות רצונו. דרישה לתיקון של ליקויים או של פגמים או לביצוע מחדש של עבודות תימס

 המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול.  אחריותלקבלן לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת ה

  

הקבלן   .24.3 לתיקונים  התחיל  פרט  הפסקה.  ללא  בהם  ימשיך  הוא  התיקונים,   לבצעם   שישבביצוע 
 , לפי דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות. בדחיפות

 

מצבם של האתרים בהם בוצעו עבודות ואת    אתלן לקדמותו  יחזיר הקבלאחר השלמת התיקונים   .24.4
צוע  ימצבם של שאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, מב

 התיקונים. 
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רשאית לבצע את     המועצהותיקונים, תהיה    אחריות ין  יהתחייבויותיו לענ לא מילא הקבלן אחר   .24.5
לן, והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות,  תיקון הליקויים, על חשבון הקב

 לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה. 

 

הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, אינם ניתנים לתיקון  היה והפגמים,   .24.6
 על ידי המפקח.  לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע

 

 כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.   .24.7

 

 ערבות ביצוע  .25

 

ד חתימת חוזה זה,  מע ובמלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה,  הקבלן ימסור למועצה   .25.1
₪. עלה שווי העבודות בהזמנה יחידה    10,000בסך של    ,נספח א'בנוסח    ערבות בנקאית, אוטונומית, 

₪ תוכל המועצה לדרוש מהקבלן את הגדלת הערבות הבנקאית כך שהיא תהא בשיעור    300,000על  
 משווי העבודות כאמור.    10%של 

 

יום קודם למועד פקיעתה שאם    14לפחות  ,להאריך, מעת לעת, את ערבות הביצועהקבלן מתחייב   .25.2
רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה,  המועצה    תהא  ,לא יעשה כן

 להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן, כאמור.

 

ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות  הערבות תשמש כבטחון לקיום   .25.3
להיגרם    יםהעלול   האו הוצא  הפסד,  כל נזק  תשמש הערבות גם להבטחת ולכיסוי של:  ,האמור לעיל

 עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.   למועצה

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .26

 
נתגלה פגם בזמן ביצוע העבודות, יהא המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ויתקן  
אותו בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה. יחולו הוצאות  

ו/או תיקון,  החקירה והתיקון על המועצה ואולם זאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של הקבלן לבצע כל חקירה  
יחולו הוצאות החקירה    –כאמור, מיד, כפי שיורה לו המפקח. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  

על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן  
גם ניתן לתיקון אם לאו, תהיה בידי  לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה. ההחלטה אם הפ

 המפקח. 

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה   .27

 
ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת    הקבלן אינו רשאי להסב או להמחות

הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר  
 את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן אלא אם קיבל את אישור המועצה מראש ובכתב. 
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 אחריות .28

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי  אי  הקבלן יהא אחר .28.1
יוצא מן הכלל, שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם  
אחר כלשהו,  לגוף ו/או לרכוש, בקשר עם ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים  

מח או  ממעשה  והקשורים  ו/או  מטעמו  שבא  מי  ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  של  דל 
במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה. הקבלן יפצה את המועצה  
ואת הניזוק )ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע למי מהם. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את  

מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או  המועצה, עובדיה שלוחיה ואת  
 נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

 

כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  הקבלן מתחייב לשלם   .28.2
כל   נזק  או  ו/או מחדל הקשור, במישרין או  בשירותו כתוצאה מתאונה  שהוא הנובעים ממעשה 

 בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

 

ו/או מי שבא מטעמה על נזק, יהא על    תביעה נגד המועצה  ו/או עובדיה ו/או שלוחיהאם תוגש   .28.3
הקבלן לטפל בתביעה ולסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שייפסק לחובתם על ידי בית  

 משפט בפסק דין סופי. 

 

 ביטוח .29
 על הקבלן יחולו סעיפי הביטוח בהתאם לנספח ב'.  

 

 העסקת עובדים .30
 

  ו ע העבודה, את ההשגחה עליהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצו  .30.1
 וכל דבר אחר הכרוך בכך. לצרכי הובלתם ואמצעי התחבורה 

 

יעסקו בביצוע  כל   .30.2 זה    עבודהה העובדים אשר  בעלי  בהתאם להסכם  בביצוע העבודה    ןניסיויהיו 
 ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל שנדרשים. 

 

עובדים   .30.3 להעסיק  מתחייב  ואחרכשירים,  הקבלן  ביצוע  אמקצועיים  לשם  הדרוש  במספר  ים, 
או    , הסמכהשיוןיתוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר  העבודות

 או היתר, כאמור.    , הסמכהלהעסיק רק מי שרשום או בעל רישום היתר לפי כל דין, חייב הקבלן
 

  -יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  העבודותלביצוע  .30.4
מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא  , ובשום  1959

 . אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל
 

הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן   .30.5
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים  
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח  

של  סוציאלי   ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  המקובלים  בשיעורים 
 העובדים במדינה באותו ענף. 
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הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור   .30.6
ה בביצוע  המועסקים  לעובדים  שיוסדרו  זה  ובכלל  העובדים  ובטיחות  נוחיות  רווחת,  עבודה  על 

סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח. על הקבלן להעמיד באתר העבודה  
 שירותים ניידים לשימוש הפועלים וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים. 

 

הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה   .30.7
 ה זה.  של חוז

 

, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק  0020  –הקבלן מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער, התשס"א   .30.8
זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו  

 לכל דבר ועניין. 
 

ור העסקה שלא כדין  מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איס   עוד .30.9
התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  התשמ"ז  1991  –והבטחת  מינימום,  שכר  ובחוק  לצורך  1987  – ,   ,

עם   המכרז    הרשות התקשרות  למסמכי  המצורף  בנוסח  תצהיר  על  חתם  כראיה  וכי  זה,  בחוזה 
 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 
 

 הרחקת עובדים   .31
 

או   .31.1 המנהל  מטעם  דרישה  כל  ימלא  אדם הקבלן  כל  של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח 
אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם  או  /המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו

המפקח   או  המנהל  לדעת  אם  מהם,  מי  להעסקת  בעבר  הרשות  עומד  הסכימה  אינו  אדם  אותו 
אינו מוכשר למלא תפקידו,  התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שבתנאים הנדרשים בהסכם זה ו/או  

לא יחזור הקבלן    - או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  
 .  העבודותלהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או בביצוע 

 

ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי,   .31.2 באופן אשר  בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך 
ימנע כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על  

 פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 
 

 העדר יחסי עובד מעביד   .32

 
המעסיק עובדים ועובדיו  פעל כקבלן עצמאי  יא  וה  הרשות עם    ומצהיר בזה כי בהתקשרות  הקבלן  .32.1

 . הרשותבכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם  ו לא ישתלבשיועסקו בביצוע העבודות 

 

נקבעה בהתחשב בעובדה    ובעד שירותי תשלם הרשות לקבלןהצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .32.2
תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל  ו גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד  הינ   הקבלןש

תוך כדי או עקב  מי מעובדיו יקרו או יגרמו למקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד ש
 על פי הסכם זה.  הקבלן  ביצוע התחייבויות-ביצוע או עקב אי

 

ו/או בגין סיומה, כל עלויות    הקבלן, בגין ההתקשרות עם  רשותעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .32.3
וא. הצדדים  נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שה 

מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  
 ו/או לסיום ההתקשרות. הקבלן   בכל הקשור להתקשרות עם לרשות
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ידי   .32.4 היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על 
בין  הקבלן כי  גורם אחר,  כל  פניית  פי  על  עובד    הרשותלבין    מי מעובדי הקבלן  ובין  יחסי  נוצרו 

על פי  ומעסיק, מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע ל  עובד הקבלן שעסק בביצוע  העבודות 
פיו יחושבו התנאים הסוציאליים  של הרשות  כ"עובד"  זההסכם   ושעל  , בגין כל תקופת עבודתו 

כ הועסק  אילו  לו  מגיעים  ל "עובד "שהיו  השווה  רעיוני  חודשי  שכר  בסיס  על  יחושב   ,-  60%  
 מהתמורה החודשית כפי שהוגדרה בהסכם זה. 

 

אמור לעיל, הינו שכר  מהתמורה לחודש, כ  60%כי שכר חודשי רעיוני בשיעור של  הקבלן מצהיר   .32.5
מהתמורה החודשית, הינה    40%כי היתרה בסך של  מסכים הקבלן  . עוד  לצורך הענייןראוי והולם  

ואילו  הרשות אילו הועסק כעובד   עובד הקבלן שוות ערך לכל הזכויות הסוציאליות שהיו מגיעות ל
פיה התקיימו  פוטר ואף יותר מכך. על כן, מוסכם על הצדדים כי במקרה של קביעה משפטית ל 

בין   עבודה  הרשותיחסי  לבין  הקבלן  זכאי  עובד  יהיה  לא  הקבלן  ,  נוסף  עובד  תשלום  כל  לקבל 
 מעבר לתמורה המוסכמת ששולמה.  הרשותמ

 
 

 פעילות קבלנים אחרים  .33
 

לפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהרשות אישרה וכן לעובדיהם לבצע  
העבודה או בסמוך אליה.  כן מתחייב הקבלן לתאם עימם ולשתף פעולה עם  עבודות כל שהן במקום  

עבודות   ומבצעי  בשירותים    כאמורקבלנים  והאפשרי,  המצוי  במידת  השימוש  את  להם  ולאפשר 
ובמתקנים שהותקנו על ידו. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תשלום שהוא בקשר לאמור  

כי הקבלן זכאי לתשלום כלשהו. מובהר כי המנהל יהיה רשאי לקבוע    לעיל, אלא אם קבע המנהל במפורש
זכאות לתשלום כאמור למקרה ו/או עבודה ו/או מתקן ספציפי או סכום גלובלי וכולל לקבלן מסוים או  
כל הסדר אחר, כפי שימצא לנכון וכן יקבע המנהל את סכום התשלום. מובהר כי קביעתו של המנהל  

 הקבלן לא יהיה רשאי לערער ו/או לחלוק עליה.  לעניין זה תהיה סופית ו
 
 

 תקופת ההתקשרות  .34

 

ממועד חתימתו על ידי    חודשים  12לתקופה של    תקופת ההתקשרות מכוח הסכם מסגרת זה נקבע .34.1
 המועצה. 

 

חודשים כל    12תקופות נוספות של    4-למועצה תהא זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם ב .34.2
 . שנים 5ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  אחת ובסה"כ תקופת 

 
ללא   ימים 30על אף האמור לעיל, תוכל המועצה להביא הסכם זה לכלל סיום בהתראה מראש של  .34.3

 צורך בנימוק ו/או הסבר. 
 
המועצה אף תוכל להביא את ההסכם לכלל סיום ללא התראה מראש בכל אחד מהמקרים המנויים   .34.4

 להלן.   37.6בסעיף 

 

 ביצוע העבודותלוח זמנים ותקופת  .35

 
 תקופת הביצוע של העבודה תיקבע בצו תחילת העבודה או במסמך נפרד על ידי הרשות המזמינה.   .35.1
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בביצוע   .35.2 הקבלן  התחיל  בהלא  תחילת  תוך  עבודה  כתאריך  העבודה  תחילת  בצו  הנקוב  התאריך 
   יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה.העבודה,  

 

אין ולא  המפקח לקבלן  גרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת  נ .35.3
יגיש   מראש,  לצפותן  היה  יכול  לא  וכן  עליהן,  שליטה  מפורטת  למפקח    הקבלןהיתה  בקשה 

על  הרשות  ומנומקת, וזה, אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי להמליץ בפני  
לפי שיקול דעתוהרשות;  הקבלןתחייבויות  הארכת המועד לביצוע ה  לשנות    תהבלעדי, רשאי  ה, 

התחייבויות   לביצוע  המועדים  את  להאריך  שהקבלן  ו/או  כפי  בתנאים  והכל  יקבע  תלהקמה, 
 . הרשות

 

ו/או בדרך   .35.4 ביומן העבודה  נרשמו  עוד אלה לא  וכל  יהיו בכתב בלבד,  ו/או הארכה כאמור  שינוי 
"אינתיפאדה" ו/או סגר ו/או  מובהר כי    להם כל תוקף שהוא.  אחרת אותה קבע המנהל, לא יהיה

שיונות להעסקתם של פועלים זרים  ימחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת ר
ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים ו/או תלות באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל, לא  

 הסכם זה.  נסיבות המצדיקות הארכת מועדים לפי  יהוו
 

פיצוי מוסכם בסך של  לא השלים הקבלן את העבודה במועד הנקוב לעיל, ישלם הקבלן לרשות   .35.5
יום של איחור בהשלמת העבודה או החלק הרלוונטי בעבודה כנדרש, בגין כל    ש"ח )אלף ש"ח(  1000

    על פי קביעת המפקח. 

 

ביר וראוי ומשקף את הנזקים  הנקוב לעיל הוא סהצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים   .35.6
 שיגרמו לרשות עקב האיחור בביצוע העבודה, כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו של הסכם זה. 

 

למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, לרשות שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות נשוא   .35.7
בפועל שבוצעו    הסכם זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה כאמור ישולמו לקבלן העבודות

 על ידו עד לאותו מועד אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת ההסכם על ידי הקבלן.  
 

על פי החוזה  נוספים    שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של הרשות לכל סעד או תרופה .35.8
 בגין אי ביצוע העבודה כאמור.  ו/או על פי כל דין 

 
 

 התמורה לספק  .36

 

יהיה זכאי לתשלום תמורה בגין עבודות אשר הוזמנו ממנו, בתוך תקופת החוזה ובוצעו על  הקבלן   .36.1
ידו במלואן לשביעות רצונה של המועצה. התמורה תחושב כמכפלה של כמויות העבודה שבוצעו  

 (. נספח ה'במחירי היחידה שבמחירון דקל לאחר הנחת הקבלן ) בפועל

 

 .ן העבודות שהוזמנו ממנו ואשר הסתיימו באותו החודשאחת לחודש יגיש הקבלן חשבון מפורט בגי .36.2

  

 בלן.על גבי נייר עם לוגו של הקבלן, חתום על ידי הקיוגש על ידי הקבלן בשלושה עותקים  כל חשבון   .36.3

 

, הקבלן ימציא כל מסמך אותו תבקש המועצה ואשר דרוש לה  45התמורה תשולם בתנאי שוטף +   .36.4
 לאישור החשבון ו/או ביצוע התשלומים על פיו.  
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אשר  אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה    ,וכן ביצוע של תשלומים  אישור תשלומים .36.5
עליהם מבוססים    ,לנכונותם של מחירים כלשהםאו לאיכות החומרים או  בגינה נדרש התשלום  

 .התשלומים

 

חשבון   .36.6 לקבלן  כל  ישולם  כאמור,  שלעיל.שיאושר,  התשלום  לתנאי  הגש  בתקופה    בהתאם  שבין 
 לא יהא סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי.  החשבון ועד לתשלומו בפועל 

 

במועד החיוב  עור חוקי שיהא בתוקף  שיש לשלם לקבלן יתווסף מע"מ בשילכל תשלום שיתווסף   .36.7
 . במס ובהתאם להוראות כל דין

 

ככוללים את    זהנקבע במפורש אחרת, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים בסעיף  אם לא   .36.8
בהתאם   לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות,  כל  ביצוע  עבור  המלא  התשלום 

 לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 
 

עבודות, הציוד והחומרים לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי  כל ה .36.8.1
 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה. 

 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .36.8.2

 למניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים. אמצעי זהירות   .36.8.3

י עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי גידור, ושימוש בציוד מכני, כלאספקה   .36.8.4

" וכד' וכל Wאמצעי מיגון והפרדת תנועה כגון מחסומי "ניו גרסי", מיניגארד, מעקות "
ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום 

 העבודה. 

המועצה, המוצרים והציוד האחר החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי  הובלת כל   .36.8.5
יקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה ר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופ

 וממנו. 

חומרים   .36.8.6 אחזקתם אחסנת  שנסתיימו,  העבודה  חלקי  על  שמירה  וכן  ושמירתם  וציוד 
 והגנה עליהם. 

שים לשם פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרומדידה וסימון, לרבות   .36.8.7
 כך.

 . מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע העבודהכל ההוצאות,  .36.8.8

 הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. כל ההוצאות  .36.8.9

 . שהצטברו בהםוסילוק פסולת ועודפים   בהם בוצעו העבודותניקוי אתרים  .36.8.10

סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות  דמי הביטוח   .36.8.11
 מיסים, אגרות והיטלים מכל מן וסוג שהוא. 

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .36.8.12

 של הקבלן. וצריכת מים, חשמל וטלפוןאספקת  .36.8.13

 דגימות  וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה. דמי  .36.8.14

נקודות  ר העבודה אל  של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח אתמיון וסילוק   .36.8.15
 , לרבות תשלום אגרות במידת הצורך.ריכוז ללא הגבלת מרחק

 והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. כל ההוצאות   .36.8.16

 רווחי הקבלן.   .36.8.17



 57מתוך  38עמוד 

 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו על כל כל   .36.8.18
עות מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנוב

התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן  
 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה להם בעתיד. 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המועצה לעכב, לחלט, לקזז או להפחית   .36.9
 ם המגיעים לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו.  מהכספי

 

 הפרות ותרופות  .37

 

העבודות, לפי חוזה זה, מעבר למועד שנקבע בהזמנת  ידוע לו כי איחור בביצוע  הקבלן מצהיר כי   .37.1
 ₪ )חמש מאות ₪(   500זכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  י  עבודה כלשהי

 לכל יום של איחור.  

 

ישולמו כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה  הפיצויים, כאמור,   .37.2
ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למועצה וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה  

 סעד ותרופה אחרים המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין. לכל 

 

ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על פי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל   .37.3
תהא המועצה זכאית לפיצויים    ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן  ,כל דין

 : התראה מראשללא  מוסכמים כמפורט בצידם
 

 גובה הפיצוי אור ההפרה ית
 ש"ח למקרה  1,500 אי פינוי פסולת מאתר עבודה, לכל מקרה. 

 ש"ח למקרה  1,500 אי גידור בטיחותי של אתר העבודה, לכל מקרה. 

 ש"ח למקרה  1,500 אי תיאום עם המועצה ו/או מוסדות חינוך. 
 ש"ח למקרה  2,000 אי זמינות הקבלן, לכל מקרה.

כונן הקבלן לא הגיע לטפל בקריאת חרום תוך שעה מרגע הקריאה,  
 לכל מקרה.  -או בבעיה דחופה בתוך שלוש שעות מרגע הקריאה 

 למקרה  ש"ח 1,000

סכום   הפרה יסודית כהגדרתה בדין. מלוא  חילוט 
וביטול   הערבות 

 החוזה. 
או  ₪    1,000 איחור בכל יום או חלק מיום בסיום העבודות.  ליום 

 חלק ממנו. 

 
 

מכל תשלום שיגיע לקבלן או    ,תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים לעילהמועצה   .37.4
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.   להכו ,לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

 

 לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.ניכוי הפיצויים המגיעים לקבלן  .37.5

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של    ,לעילמהאמור  מבלי לגרוע   .37.6
 : ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית זהחוזה 
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הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  .37.6.1
יום   14ולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  , והעיקול או הפעחלקםכולם או  

 ממועד ביצועם. 

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה  .37.6.2
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע   פירוק על  

ם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או  לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלק
 . בהתאם לכל דיןפשרה למען הסדר איתם 

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .37.6.3

 הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  .37.6.4

אדם אחר מטעמו נתן או הציע , כי הקבלן או  ההוכחות, להנחת דעתהמועצה  כשיש בידי   .37.6.5
 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו. 

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  .37.6.6
שהקבלן לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עמו. 

תהא   .37.6.7 יסודית,  הפרה  זה  חוזה  הקבלן  או  המועצה  הפר  סעד  מכל  לגרוע  מבלי  זכאית, 
תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, להשבת הסכומים 
ששולמו לקבלן כשהם נושאים ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על  

התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת ממועד  
 על ידי קבלן אחר. ותבפועל לידיה ולהשלים את ביצוע העבוד 

 

 קיזוז  .38

 
המועצה רשאית לקזז כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל סכום או חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  

שביניהם או על פי כל דין )לרבות החזר הוצאות,  המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר  
פיצויים, דמי נזק ותשלומים אחרים(. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום  

 כאמור בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של חילוט ערבויות. 

 

 שלילת זכות עכבון   .39

 
בודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או  מוסכם בזה, כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בע

כן   זה.  חוזה  לפי  העבודות  לביצוע  המשמשים  ו/או  הנכללים  ו/או  הקשורים  במערכות  ו/או  במתקנים 
ו/או   בציוד  ו/או  הימנה  חלק  בכל  ו/או  בעבודה  כלשהי  עכבון  זכות  לקבלן  תהיה  ולא  אין  כי  מוסכם 

או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא  /במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו 
 מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

 

 ביצוע על ידי המועצה    .40

 

לרבות   .40.1 התחייבות,    נמנע   והוא  זה  חוזה  פי   על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר,  בהוצאות  נשיאהכל 
,  להן  מלציית  נמנע  ואשר  מועצהה  או ,  המנהל  או,  המפקח  מאת  קיבל  אשר  הוראות  לרבות,  מלבצעה

 . לנכון צאתמש כפי, שלישי צד כל באמצעות או הבעצמ, לבצען  תרשאי המועצה  היהת

 

  כל  בביצוע  ה ל   נגרמו  אשר  בהוצאות   ,לעיל  כאמור   במקרים  הקבלןהמועצה תהא רשאית לחייב את   .40.2
  לגרוע   מבלי  וזאת  כלליות   כהוצאות  שייחשבו  %20  בתוספת,  הוראות  או  התחייבויות  אותן

 .  הקבלן י" ע  ההסכם  של זו הפרה עקב  מועצהל העומדות מהזכויות
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לגרוע   .40.3 כדי  לעיל  באמור    את   לגבות  מועצהה  מזכות   או   החוזה   פי  על   הקבלן   מהתחייבויותאין 
 .  אחרת  דרך בכל הקבלן מן  האמורים  הסכומים

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות   .41

 

  אין   ,בכלל  או  מסוים  במקרה  החוזההימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי   .41.1
  מהתנגדות   ללמוד   ואין,  בכלל  או  מקרה  באותו   זכות  אותה  על  כוויתור  ,אופן  בשם  ,תפורש  ולא   בה
 .  זה חוזה לפי  זכויות על כלשהו ויתור זו

 

  תהווה   לא  מסוים  במקרה  זה  חוזה  מתנאי  לסטותמצד המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח    הסכמה .41.2
 . אחר למקרה  שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים

 

  יפגעו  לא  המטעמ  או  המועצה  ידי  על  פיו   על  שניתנו  להוראות  או  החוזה  לתנאי  ארכה  או/ וויתור    כל .41.3
,  הקבלן  מצד  קיום  אי  או  הפרה  עם  בקשר  הגנה   או  צידוק  לקבלת  ישמשו  ולא  מועצהה  של  הבזכויותי

   ה.מזכויותי  זכות על מועצהה מצד כוויתור  ייחשבו  ולא
 

 

 והימצאות בניגוד עניינים סודיות .42

 

לידיעת צד ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש  מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או להביא    קבלן ה .42.1
בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל, בכל ידע  
ו/או מידע השייכים למועצה ו/או בנוגע למועצה וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן,  

למסור את  ה או שקיימת חובה על פי דין  ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת המועצ 
 המידע כאמור.  

 

הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים   .42.2
 העבודה ובין קיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה לבין כל ענין אחר שיש להם.   ביצועבין 

 
 

 שינוי החוזה  .43

 
 ות של חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  אין לשנות איזו מההורא

 

 הודעות .44

 

 כל הודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדוא"ל, פקס או דואר רשום. .44.1

 

שעות    72כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך   .44.2
 מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 

 

כל הודעה אשר שוגרה בדוא"ל או במכשיר הפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה למענה באותו היום,   .44.3
אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה  

 בשלמותה.  
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 סמכות שיפוט מקומית .45

 
שנותו וכל עניין הנובע ממנו  הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פר

   אזור אליו שייכת למועצה.תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים ב
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
             ___________       ____________ 

 קבלן ה                       המועצה                       

 נוסח ערבות ביצוע  –' א נספח
 לכבוד  

 המועצה המקומית קדימה צורן  
 

 א.ג.נ.,
  'כתב ערבות מסהנדון: 

 
עפ"י בקשת .......................................... )להלן: "המבקש"( בקשר לביצוע עבודות ע"י המבקש במסגרת   .1

)  ________ננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ה    /202010מכרז מס'      _____ש"ח 
הסכום הנ"ל למדד כמפורט    בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת  ש"ח(  )להלן: "סכום הקרן"(

 .להלן )להלן: "הפרשי ההצמדה"(
 
כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  או    המחירים לצרכן סכום הקרן יהיה צמוד למדד   .2

 ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה  )להלן: "המדד"(.
  

  שנת   ______לחודש    15  -ם השפורסם ביו  נת ______ש  _______"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש   
 נקודות(.  ____)  ______

 
"המדד החדש" לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו   

 עפ"י כתב ערבות זה. 
 

פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל  -אם במועד ביצוע תשלום על  
 הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. סכום 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו המקורי   
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
  יף סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעלעד  או סכומים  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום   .3

חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי  שתגיע אלינו  בלת דרישתכם הראשונה בכתב,  ק  םע  מידלעיל,    2
לדרוש   חייבים  ומבלי שתהיו  זכאותכם  ו/או  דרישתכם  לנמק  או  לבסס  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי 

המבקש מאת  הערבות  סכום  את  לעמוד  תחילה  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי   ,
 . קשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלמב

 
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 .4
 
על .5 וכל דרישה  ועד בכלל,  הוצאתה  יום  מיום  זו תהא בתוקף עד לתום  ______  פיה צריכה  -ערבותנו 

 להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 . לאחר מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת 

  
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.  .6
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 בכבוד רב,         
 

 ..........................   בנק         
 סניף  ...........................         
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 ביטוח  – ב'נספח 
 

 תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן  
 

ו/או תאגידים    מ.מ. קדימה צורןלעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה :  הרשות  
 .עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

במשך כל    על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, .1
יה בה  וחבות    א התקופה  ביטוח אחריות מקצועית  זאת, את  עם  בתוקף.  זה  הקבלן    הסכם  על  המוצר, 

להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  
 הסכם זה על נספחיו. 

יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן   כלפי    זהביטוחי הקבלן   המפורטים בנספח   .2
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  האו הפועל מטעמ/של הרשות  ו  ההרשות  כל אדם אחר הבא בשמ

 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

  כלול ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן   תורחב ל  -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות   .3
על    ,לסעיף "אחריות צולבת"ותהייה כפופה  כמבוטחים נוספים    "(  יחידי המבוטח)להלן: "  את הרשות   

 פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר   .4
( חודשים ) שנים    12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של   ( חודשים  ששה)  6תקופת גילוי של     עשר 

 לאחר תום תקופת הביטוח  

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן   להחזיק  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,   .5
. מוסכם בזה על הקבלן   כי אי קיום הוראות סעיף  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

הקבלן   )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך.    זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי
 להלן.  21בסעיף כאמור לנהוג   ת ()אך לא חייב תהיה רשאיתבמקרה כאמור הרשות  

בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן  , מתחייב    היה ולדעת הקבלן יש צורך .6
ו/או   נוסף  רכוש  ביטוח  בכל  כאמור.  הנוסף  הביטוח  ו/או  המשלים  הביטוח  את  ולקיים  לערוך  הקבלן 

ויתור  ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי הרשות  וכל הבאים מטעמם, אולם ה
 לנזק בזדון.   לטובת אדם שגרם  כאמור לא יחול

קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי הרשות   ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם   .7
ומבטחי הקבלן   מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשות, לרבות כל  

, לרבות כל טענת "ביטוח כפל"  1981  -התשמ"א    ,טוחלחוק חוזה הבי  59טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף  
 כלפי הרשות  וכלפי מבטחיהם.

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או   .8
לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח הרשות , הודעה בכתב,  

דואר רשום,באמצ ו/או  ששים)  60  עות  יהיה תוקף לביטול  וכי לא  כוונתו לעשות זאת.  על  יום מראש   )
(  ששים)  60אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף    לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי הרשות

 הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל. 
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה   .9
המשנה    קבלןבידי  גם  משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן   לדאוג כי  קבלן  או חלק ממנו יבוצעו על ידי  

הנדרשי ולסכומים  לתנאים  בהתאם  לרבות  זה,  בהסכם  למפורט  בהתאם  ביטוח  פוליסות  ם  תהיינה 
 באישור עריכת ביטוחי הקבלן   

בגין מעשה  ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי הרשות  ו/או עובדיהם   
ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה והוא יהיה  

עובדיהם )בהתאם למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר  אחראי לשפות ו/או לפצות את הרשות  ו/או  
ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן   המשנה, בין אם אובדן ו/או  

 נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

זו מפוליסות הביטוח הנערכות  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי אי .10
ולדאוג    ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועיפנות באופן מידי לחברת הבלעל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן 

הוראות  בהתאם ל כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול  
 מידע שידרוש.הכל את ו ידי העביר לנציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן   מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד   .11
יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב    לאחר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן

יועבר על  ר  שא  הוצאות מעבר לסכום האמור,  למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ה   . לקדמותו
 חוב כלפי הקבלן   בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. תוכי הרשות  לא   ,טוחיידי חברת הב

לביטוח   .12 בפוליסה  העבודות"  "ביטוח  א'  פרק  לפי  הביטוח  תגמולי  כי  בזה  מוסכם  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ה אחרת בכתב  תהרשות , אלא אם הרשות  הורישירות ל העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו  

זה.   לעניין  פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה  כי  בזה  נזק    יקן הקבלן ת   למבטח. מוסכם  בעצמו 
) ככל   מנהל הפרויקט מטעם הרשות    נו שלהמכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

שניזוקה, מתחייב  שות, או שטרם קיבל מאת הר שישנו מנהל פרויקט באתר(     ת תשלום עבור העבודה 
הרשות  להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום  

הנזק או  לרכוש    האבדן  נזקים  בגין  הקבלן  מבטחי  ע"י  בפועל  ששולמו  הסכומים  מאשר  יותר  לא  אך 
 .  הרשות

הסכם זה,  בהתאם ל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות    מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל  .13
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או  

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(  הרשות  ו/או מנהל הפרויקט מטעם הרשות 

י לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי  בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כד 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע הרשות  כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה   .14
בסעיף   כאמור  הביטוח,  בתקופת  מבוטל  מחדש    8או  הביטוח  אותו  את  לערוך  הקבלן   מתחייב  לעיל, 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

בכתב   .15 דרישה  לקבלת  בכפוף  לעיל,    14בתוך    רשות  להקבלן להמציא    הרשות  מתחייבמבנוסף לאמור 
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב  ארבעה עשר)

לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר  
ו כן מתחייב הקבלן   לתקן את פוליסות הביטוח כמאינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן  ",  

 על פי דרישות הרשות , כדי להתאימן להוראות הסכם זה.
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הסכם זה  בלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .16
ל הקבלן  לבחון  וע  הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן  ,ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן,  

מצהיר   הקבלן    בהתאם.  הביטוח  ותנאי  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  ולחבויות  לנזקים  חשיפתו  את 
ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות  ו/או מי מטעמם בכל  

 הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

ומבלי   .17 לעיל  ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו  בנוסף לאמור  כי הפרה  נקבע  לפגוע בכלליות האמור, 
ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות הרשות , על פי    ו/או מי מטעמו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן  

 ביטוחים אלו.

בגין כל    ,באופן מלא   כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן   יהיה אחראי לשפות את הרשות   .18
נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו  
מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או  

 בשמו ו/או עבורו. 

רי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן    ( לבדוק את אישות  )אך לא חייב   ת הרשות  רשאי .19
אין באמור  כאמור לעיל. הקבלן   מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הרשות  ביחס לאישורי הביטוח, 

על הרשות  ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי    לעיל כדי להטיל
ם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת  הביטוח כאמור, טיבם, היקפ 

 על הקבלן  על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין. 

וכל תשלום    ,הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן .20
כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן  אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר  

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם  
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע  

 העבודות. 

ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים  .21 יה  תה אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,    לא ביצע 
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים    הומבלי לפגוע בזכויותי  תאך לא חייב   תהרשות  רשאי

כולם או חלקם )בהתאם להחלטת הרשות ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל  
בתוספת    הראשונה  הרשות  על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד    האו התחייב   מה סכום הרשות  שיל

. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות הרשות  על פי הוראות סעיף זה, הרשות   %20תקורה מוסכמת בשיעור של  
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה הרשות  רשאי    תהיה רשאית

 בכל דרך אחרת. לגבותם מהקבלן  

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא   .22
תקנות   הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 

ר לעיל באופן שכל עובדיו  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמו
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות  

 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן   לקיים את כל הוראות החוקים   .23
חות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות  והתקנות בדבר בטי

 ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות. 
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הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות הרשות ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות   .24
נוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי  בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל ה

 טבע.

על   .25 נאותה  שמירה  לקיים  מתחייב  ביצוע  הרכוש,  הקבלן    אתר  אל  ידו  על  המובאים  והכלים  הציוד 
 העבודות. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן  כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,   .26
ות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות  לקיים במלואן את כל דריש 

נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין  
 להעביר אל הקבלן   כל מסמך התחייבות כנ"ל. מתחייב  הרשות . הרשות  

לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית  כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה   .27
 של הקבלן   לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

יכללו    ופרויקט זה בלבד,הקבלן   מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,   .28
הפו  מפרקי  לכ"א  המתייחסות  המצ"ב,  ההרחבות  הפוליסות  את  וכן  קבלניות,  עבודות  לביטוח  ליסה 

 לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 

 
 

הקבלן  , קבלני המשנה של    , כמפורט ברישא למסמך זה  הרשות  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
הקבלן   בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים  

 יצוע העבודות. מב
 

  : העבודות  מ.מ. הגדרת  של  השיפוט  בתחום  בנכסים  שונים  ותיקונים  מסגרות  אלומיניום,  עבודות 
 .קדימה צורן

 
 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות   
 . עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן   הקבלן  אשר תבוצענה על ידי  

 
 ע"פ ערך הפרויקט.  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות :  

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק    10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של   .1.1

 . . (3.6.1) הרחב  ראשון.

 
)   מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 30%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

 . (  3.2הרחב 

  30%בסך של    חידי המבוטח או הרשות  יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מי  .1.3
 . (  3.3) הרחב   , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.מסכום הבטוח
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ומומחים   .1.4 מהנדסים  אדריכלים,  של  והשגחה  פיקוח  מדידה,  תכנון  בגין  להוצאות  כיסוי  יכלל 
לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של    , לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,אחרים

 . (  3.6.2) הרחב  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%

 

  munich Re END  115 )  .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים  יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

    משווי הפרויקט ( %20( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3או נוסח לוידס  

 
 . יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6

 
 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.  .1.7

 
 ( 9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2)סעיף  חודש  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.8

 
כנגד   השיבוב  זכות  על  ויתור  סעיף  וכן  צולבת  חבות  סעיף  תכלול  תאגידים הפוליסה  ו/או  הרשות  

, ולמעט כלפי מי  עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם
 שגרם לנזק בזדון. 

 

השימוש בהם ובכפוף לנוסח יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל    הכיסויבזאת כי    סכםמו
MR- 116  . 

 
 
  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 
ש"ח     4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  

   הביטוח  ₪  לתקופת   4,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

פוליסה זו, בתנאי  כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך   .2.1
 שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. 

 
 ותאגידיה  ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.הרשות יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2

 
 . תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

 
קבלן   מעבר למבוטח ע"פ  הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של ה .2.4

 Endorsement) ש"ח.  1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  6.1פרק א' לפוליסה וסייג  

119  ) 

 

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או  6.3סייג   .2.5
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.
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הרשות  ו/או תאגידים  כנגד    לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי   .2.6
ו/או  מנהליהם  ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים 

 בתנאי ביט (  1) הרחבה  עובדיהם 

 

-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של   .2.4
הרחבה    1,000,000.  ( הפוליסה.  של  האחריות  בגבול  הכלול  לאירוע,  (    2ש"ח  ביט  לתנאי 

( 20Endorsement 1  7.3( ) הרחבה ) . 

 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה   .2.5
ובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת  ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה ח

על כל תיקוניו, גבול    1976רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה  
על   יעלה  לא  זו  הרחבה  בגין  ועל    1,000,000.-האחריות  לאירוע  לתקופת    2,000,000.-ש"ח   ₪

 (   7.5ו . 7.4. ) הרחבות  ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח

 

הרשות  ו/או תאגידים  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .2.6
ו/או  מנהליהם  ו/או  נבחריהם  ו/או  רשותיים  סמך  גופי  ו/או  עירוניות  חברות  ו/או  עירוניים 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. עובדיהם 

 
 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  

 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .   000,00020,. -ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 נוער כחוק. לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת   .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן  , קבלן   משנה שלו ועובדיו של קבלן   משנה כאמור, בין אם   .3.2
 קיבל שכר מהקבלן   ובין אם לאו. 

 
 . או בעומק הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה .3.3

 
הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות  נגד  ויתור על זכות השיבוב כ שיפוי וכן  הפוליסה תכלול סעיף  

, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. )  ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 . ( 11.9הרחב 

 
 

    ביטוח אחריות מקצועית .4
 

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן   ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול  

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה   1,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

 מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.  

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,   .4.1

 מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.  

בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו   .4.2
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אין באמור כדי  הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן   והבאים מטעמו.  הרשות ו של כולל את אחריות

 לפגוע בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן   

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן   ו/או הפועלים   הרשות הביטוח מורחב לכסות את   .4.3

 ף לסעיף "אחריות צולבת". בכפו הרשות מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את  

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום   .4.5

חודשים   6ך הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למש

נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח  

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת  

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.הביטוח, 

 

 מבוטל  . חבות המוצר  ביטוח .3

ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות   •

 המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל 

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 אצל מבטח אחד בלבד. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן    .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי   .6.2

המועצה המקומית קדימה צורן ו/או תאגידים עירוניים ו/או רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את  
המפקח )  ובדיהם  חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או ע

 למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן  . 
 

נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי רכוש סמוך מ.מ. קדימה צורן   .6.3
. (  וכן  4.10ורכוש עליו עובדים המבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף  

ביט    15.10סעיף  לצורך   תנאי   ( סעיף     1620בתנאים הכלליים של הפוליסה  או  בתנאים     18( 
 (.  1320הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט 

 

ובאופן    במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם  .6.4
שלא לחדש את    נועל כוונת  ת  הרשו ל  נודיעאלא אם כן    הרשות  ע"פ הודעת המבוטח וגם או    אוטומטי,

 . יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(   60הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
 

הביטוחים שערך הקבלן   כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם   .6.5
הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו    הרשות  לו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח  

 )שישים( יום מראש.  60לעשות כן, לפחות 

בכל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה    –   למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן   לבדו  –

ליסו בנזק  הרמה,  מעוגנת  מכשירי  מעליות,  למנופים,  המתייחס  חריג  כל  דרכים,  בניינים,  דות, 
טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או  
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מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני  
על    -. תתווסף הסיפא  14.7, כ"כ לסייג    הרשות  ודות נוער כחוק, או רכוש של  משנה ועובדיהם, עב

אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות  
 .מקרה הבטוח

של    .6.7 ויתור  בדבר  מפורש  סעיף  כוללים  החוזה  להוראות  בהקשר  הקבלן    שערך  הביטוחים  כל 
זכותו על  )  המבטח  גוף    (SUBROGATIONלתחלוף  או  אדם  וכל  המבוטח  מיחידי  יחיד  כל  נגד 

שלהרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם 
עובדיהם   ו/או  מנהליהם  או  ו/או  אליו  חברות  זיקה  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  שהרשות  
גופי סמך רשות ו/או  עובדיהם  עירוניות  ו/או  ו/או מנהליהם  נבחריהם  ו/או  התחייבו בכתב  יים 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק    הרשות  לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של  
 בזדון. 

כל הביטוחים שערך הקבלן   בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות    .6.8
הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  

אלא  מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב,  מנהליהם ו/או עובדיהם  
מנכ"ל הרשות  ו/או חשב הרשות  ו/או הממונה  שלעניין זה מוגדר  ו   רה היה ידוע להרשות  אם המק

 על הביטוח אצל הרשות  

ו/או     .6.9 ו/או מקטינה  להוראות החוזה, המפקיעה  בביטוחים שערך הקבלן   בהקשר  הוראה  כל 
כלפי  מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל  

הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  
הם    הרשות  ל . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס  מנהליהם ו/או עובדיהם

ו/או גופי  הרשות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות  "ביטוח ראשוני", המזכה את    והינ 
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים  סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, 

הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  
החבות  יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או  רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.   .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן   בלבד לרבות החובה לתשלומי    .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או  קיים.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל ש  .6.12
 מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". 

 
 

אישורם   את  קיבלתי  וכי  הנדרשים  התנאים  לגבי  מבטחי  את  יידעתי  כי  מצהיר  הנני 
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  

 ונספחיו
 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן     שם הקבלן     תאריך 
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 הנחיות בטיחות  –נספח ג' 
 

 נספח בטיחות   
 

באחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר לעניין זה מראש בכתב  
(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח  "ממונה הבטיחות"ע"י המועצה )להלן:  

 בטיחות זה ולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם המועצה. 
 

 הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר. מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י 
 

 התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה. 
 

מ יאוחר  לא  הבטיחות  הדרכת  את  לעבור  הקבלן  התחלת    7- על  צו  קבלת  מיום  עסקים  ימי 
 העבודה. 

 
וע"י   ממונה  תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הקבלן 

 הבטיחות. 
 

 הצהרת הקבלן 
מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני    הקבלן
במועצה, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים    הבטיחותתדריך בטיחות אצל הממונה על  שעבר  

הצהרה  וחתם על    כללי )הנספח דנן(  –בטיחות    נספח, קרא והבין את  הנוגעים לעבודה וסביבתה
הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה,    בפני הממונה על

נספח הבטיחות   ומתחייב  –קרא את  ע"פ    כללי  זה  נשוא הסכם  בביצוע התחייבויותיו  לפעול 
תש"ל    , ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  1954  –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד  

 , נספח הבטיחות והוראות הדין. 1970 -
 

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל  
 בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה. 

 
הבטיחות    הקבלן כללי  פי  על  זה  מכרז  נשוא  ההתחייבויות  כל  את  למלא  ומתחייב  מצהיר 

 . הבטיחות כלליהדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח ונספח והגהות, על פי הוראות 
 

 נושאי בטיחות: דגשים
 

  בעבודה   הבטיחות  חוקי  לכל   בהתאם  לפעול  זה   מכרז  נשוא   התחייבויותיו  במסגרת  הקבלן  על
"  1954- "דתשי,  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פי  על  לרבות  "(  הפיקוח  ארגון  חוק)להלן: 

  על   והתקנות"(  הבטיחות  פקודת )להלן: "  1970-"ל תש[,  חדש]נוסח    בעבודה  הבטיחות  ופקודת
 . פיהם

 
  שלומם   רווחתם   לשמירת,  בטיחותי  באופן  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיו  במילוי   לפעול  הקבלן  על

  ונהלי   הוראות  כל   את  לקיים,  שהוא  גוףאו  /ו  אדם   וכל  המועצה   עובדי ,  עובדיו  של  ובריאותם
 . המפקחאו  / ו המנהל  להוראות  ובהתאם כך לשם  הנדרשים  הבטיחות 

 
  ביצוע   עקב  וסביבתו  העבודה   ביצוע  במקום  הקיימים   הסיכונים  מהם  ויוודא  יאתר  הקבלן

  הנם   אשר  והחומרים  הציוד,  המבנים,  התהליכים,  העבודות  לטיב   בהקשר  היתר  בין,  העבודות
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  עובדיו   את  וידריך  הציבור  לוםש   לשמירת  המתחייבים  הבטיחות  אמצעי  לנקיטת  ידאג,  בשימוש
 . העבודה תחילת לפני בהתאם

 
לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא    מבלי 

של   ומהנדסים  מפקחים  עובדיו,  ולשלום  לבטיחות  זה,  הבאים     המועצה הסכם  מטעמה  או 
לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים  

 שוא המכרז. והפועלים לביצוע ההתחייבויות נ
 

  ובשלטי   בולט  באופן  לסמן,  פתחים  לכסות  החובה   חלה  הקבלן  על,  לעיל   באמור  לפגוע  מבלי
,  העבודה   במהלך  הנוצריםאו  / ו  הקיימים   שונים   וסיכונים   מפגעים  ומובנים  מתאימים  אזהרה 

  ' פק  להוראות)בהתאם    לבטח   לגדר,  דהוא  מאן  של   לרכושואו  /ו  לגופו  סיכון   להוות  העלולים 
הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים  
למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט  

 קה. יבאמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דל
 

  ובהתאם   כך  על   האמון   מטעמו  מי"י  ע   תוכן  אשר   ת בטיחו  לתכנית  בהתאם  לפעול  הקבלן  על
 .חרום למצבי בטיחות  נוהלי  הכוללת, הדין לדרישות

  המצויים   העבודה  וכלי   שהציוד  מנת  על   הדרושים   האמצעים  בכל  ולנקוט   לוודא   מתחייב   הקבלן
  ליקויים   או  פגמים  ללא,  ותקין  טוב  במצב,  טובה  באיכות  יהיו  זה  הסכם  במסגרת  בשימוש
 .מיועדים הם  לשמה  למטרה ורק  אך  ישמשו וכי , דהוא מאן לסכן העלולים 

 
  צריך  שאדם  מקום   לכל  ובטוחים  נאותים  גישה  אמצעי  של  לקיומם  לדאוג  מתחייב  הקבלן

 .זה  הסכם נשוא  העבודות ביצוע במסגרת בו  להימצא
 

  באדם  פגיעה  למניעתאו /ו  התפוצצות  למניעת הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב  הקבלן
  להוראות   בהתאם  הכל,  דהוא  במאן  לפגוע  העלולה  התפוצצות  מהתרחשות  כתוצאה  וברכוש

 . הבטיחות וכללי הדין
 

ו/או    במקרה בגופו  לפגיעה  לגרום  היה  עלול  ו/או  גרם  אשר  מפגע  ו/או  תאונה  התרחשה  בו 
ו/או למ למנהל  מיידי  באופן  המקרה  על  לדווח  הקבלן  דהוא מתחייב  מאן  פקח,  ברכושו של 

 ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.  
 

  המפקח או  /ו   המנהל  האירוע  של  מלא  דווח  להגיש  הקבלן  על  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי
  דומים   אירועים   קרות  למניעת  והמלצות  מסקנות   הסקת  לרבות  האירוע   ממועד  שעות  72  תוך

 . בעתיד
 

  התחייבות  מפר   הקבלן   כי  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  המפקחאו  / ו   המנהל   וימצא  במידה 
  ליתן   המפקחאו /ו   המנהל באמצעות  המועצה תוכל,  דנן  הנספח נשוא  מהתחייבויותיו   כלשהיא
  קבלת   ממועד  ימים  7  תוך  כנדרש  ההפרה  תיקן  לא  והקבלן  היה.  לקבלן  לאמור  בנוגע  התראה

  הקבלן   עם  התקשרותה  את  להפסיק,  המפקחאו  /ו   המנהל  באמצעות  המועצה   תוכל,  ההתראה
 . ההודעה  קבלת  מועד  יהיה ההתקשרות   סיום  ומועד,  זה הסכם פי על
 

  והתרופות   הסעדים  משאר  לגרוע  ולא  להוסיף  באות  זה  סעיף  הוראות  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 
 . הדין הוראות"פ וע  זה  הסכם במסגרת המועצה לרשות   העומדים

 
  במועצה   הבטיחות  על  הממונה  ובתדריך,  זה  נספח   בהוראות  אין  כי  יובהר  ספק  כל  הסר  למען

  הקבלן   על  החלים  והגהות  הבטיחות  דרישות   כל  של  ומוחלטת   סופית  רשימה   להוות  כדי
 . זה הסכם  נשוא התחייבויותיו מילוי   במסגרת
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  מן   אותו  פוטרתאו  /ו  משחררת  אינה"ל  הנ  לדרישות  בהתאם  הקבלן  פעולת   כי  יודגש,  כן  כמו

  הזוכה  המועצה  על   החלות  הספציפיות  הדרישות   פי  על   וכן   דין   כל  פי  על   עליו  החלות  החובות 
 . כפופה היא  להם והארגונים  זה במכרז

 
 

 ציוד מגן אישי 
 

  בהתאם   ובפרט  דין  כל  להוראות  בהתאם,  אישי  מגן  ציוד  עובדיו   לרשות  להעמיד  מתחייב  הקבלן
"   1997-"זתשנ(,  אישי  מגן )ציוד    בעבודה  הבטיחות   לתקנות  "(,  אישי   מגן  ציוד   תקנות )להלן: 
 . בו ישתמשו  עובדיו  כי ולוודא, בציוד לשימוש הדרכה שלטי  להתקין

 
  חזק ,  נאותה  באיכות,  לעיל  כאמור  דרוש  הדבר  כאשר  אישי  מגן  ציוד  לאספקת  ידאג  הקבלן
,  למנוע  בא  הוא  שאותם  הסיכונים  מפני  נאותה  הגנה  למתן  הנדרשים  ותכונות  מבנה  בעל,  ועמיד

 ". אישי  מגן"ציוד   ובתקנות  הדין  בהוראות הנדרש   תקן כל  פי  ועל
 

 . ותקין נקי במצב מוחזק האישי המגן ציוד כי יוודא הקבלן
 

או  / ו  המנהל   באמצעות   המועצה  תוכל,  זה  סעיף  פי  על  התחייבויותיו  ימלא   לא   והקבלן  במידה 
  7 תוך   מולאה לא  אשר  התחייבות לביצוע   התראה מתן  לאחר ,  הבלעדית  דעתם ושיקול   המפקח

 . הקבלן עבודת את להפסיק ,  ימים
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 

  מכונות   זה  ובכלל"ב  וכיו   העבודה  כלי  האביזרים,  המכונות,  הציוד  שכל  לכך  לדאוג  הקבלן  על
  בדיקת   לעבור   צריכים ",  הבטיחות "פקודת    הוראות  ובפרט,  הדין  להוראות  שבהתאם  הרמה 

.  ובמועד  כנדרש  מוסמך  בודק"י  ע  יבדקו,  הבטיחות  בפקודת  כהגדרתו  מוסמך  בודק"י  ע   תקינות
,  מוסמך  בודק  בבדיקת  וכשירים  תקינים  בלתי  נמצאו"ב  וכיו  אביזר,  מכונה,  ציוד  ופריט  במידה

  בבדיקה  תקינים  וימצאו  ויוכשרו  יתוקנו  אשר  עד  שימוש  מכלל  שיוצאו  לכך  לדאוג  הקבלן  על
  באחריות   ישא   הקבלן  זה  ונספח  ההסכם   הוראות  בשאר  לפגוע   מבלי .  מוסמך  בודק  של  חוזרת 

  התחייבויותיו   מילוי  מאי   כתוצאה  הנגרם  אדםאו  /ו   גורם   כל  של  רכושאו  /ו  לגוף  נזק   לכל
 .זה  בסעיף  למפורט בהתאם

 
"ב  וכיו  האביזרים,  הציוד,  המכונות  כל  כי  לוודא  הקבלן  על  חובה,  לעיל  באמור  לפגוע  מבלי

  ומדי   יום  מדי  יבדקו  זה  הסכם  הוראות  ביצועאי  /לביצוע   בקשר  בחזקתואו  /ו   בבעלותו  המצויים
  לבדוק   המוסמכים  הגורמים "י  ע  ובטיחותי  כשיר ,  תקין  במצב  הם  כי  לוודא  מנת  על  תקופה

  בשאר   לפגוע  מבלי.  מקובלים  מקצוע   וכללי  היצרן,  הדין  להוראות  בהתאם"ל  הנ   המכשור
או  /ו  גורם  כל  של  רכושאו  /ו  לגוף  נזק   לכל   באחריות  אייש  הקבלן   זה  ונספח  ההסכם  הוראות

 .זה בסעיף למפורט בהתאם התחייבויותיו מילוי מאי כתוצאה  הנגרם אדם
 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות 
 

  המצויים "ב  וכיו  המערכות,  הכלים,  האביזרים,  הציוד,  המכונות  כל   כי  ולוודא  לדאוג   הקבלן  על
  וכנדרש "  לבטח "ממוגנים    יהיו  זה  הסכם  נשוא  ההתחייבויות  ביצועאי  / ביצוע  במסגרת  בשימוש

,  הציוד,  המכונות  כל  כי  ולוודא  לדאוג  הקבלן  על,  לעיל  באמור   לפגוע  מבלי.  דין  כל  פי  על
  ההתחייבויות   ביצוע אי  /ביצוע  במסגרת  בשימוש   המצויים"ב  וכיו  המערכות,  הכלים,  האביזרים

  להתחשמל   יהא  ניתן  ולא,  התחשמלות  סכנת  מפני   לחלוטין  בטוחים  יהיו  זה  הסכם  נשוא
 .בהם  מהשימוש  כתוצאה 
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  מגן   מפסק  דרך  תהיה  והפעלתם  כפול  בידוד  יכללו  החשמליים  היד  כלי,  לעיל  באמור  לפגוע  מבלי
 . יתר  לעומס ומגן)פחת(   דלף לזרם

 
  חשמלאי   ןרישיו   בעלי   להיות  אחרות או  /ו   חשמל  עבודות  בביצוע  המועסקים  הקבלן  עובדי  על

"ב(.  וכיו   בודק,  מוסמך)הנדסאי    המתבצעות  העבודות   לסוג  המתאים,  בדין  נדרש  הדבר  כאשר
 . דרישתו פי על  רשיונותיהם את הבטיחות  על לממונה  יציגו  עובדיואו  /ו  הקבלן

 
"י  ע  לרבות,  מטעמו  מי  ידי  על או  /ו   ידו   על  המתבצעות  החשמל   עבודות   כל  כי   מתחייב  הקבלן
  תקנות ,  פיו  על   והתקנות   החשמל  חוק   לרבות  דין   כל  דרישות  פי   על  יבוצעו,  משנה  קבלני

  בחוק   כמשמעותו  חשמל  שעניינם   ישראלים  ותקנים  1990-"ןתש)חשמל(,    בעבודה  הבטיחות 
  לרכוש או  /ו   לגוף ,  לאדם  פגיעה או  / ו  נזק   לכל  אחראי  יהא  הקבלן.  1953-"ג תשי,  התקנים
 . דנן התחייבויותיו  ביצוע מאי כתוצאה תגרם אשר כלשהוא

 
  פי   על  יבוצעו  חשמל  במתקני או  /ו   חיים  מוליכים  בקרבת  יבוצעו  אשר  עבודות  כי  יוודא  הקבלן

 . פיו על  והתקנות  החשמל חוק   להוראות ובהתאם  נאותים בטיחות בתנאי, הדין  הוראות
 

  דין   כל"פ  ע   המוסמך  גורם  ידי   על  ורק  אך  יופעלו"  הבטיחות"פקודת  ב  כהגדרתן  הרמה  מכונות
"פ  ע  המועצה  לנציג   יוצגו   התעודות.  כך  על  המעידות   תקפות   תעודות  וברשותו  להפעלתם 

 . דרישתו
 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה
 

  גג   על  עבודות  המבצע  דהוא  מאן  של   נפילהאו  /ו   פגיעה  למניעת  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  על
  גגות   על)עבודה    בעבודה  הבטיחות   לתקנות  בהתאם  זה  ובכלל  דין  כל  פי  על  תלולאו  /ו   שביר

  במבנה   בהתחשב "(,  שבירים  גגות   על   העבודה  תקנות)להלן: "  1986- "ותשמ(,  תלולים  או  שבירים 
 . האוויר מזג  והשפעת שיפועו , שבירותו, הגג

 
לעין    במקומות ברור  באופן  ייכתב  עליהם  אזהרה  שלטי  יוצגו  שביר  לגג  והעלייה  הגישה 
 ". שביר גג"זהירות,  

 
  הכולל   אישי  מגן  וציוד  ותקניים  בטוחים  פיגומים,  סולמות  גגות  על  לעובדים  יספק  הקבלן
".  שבירים   גגות  על   העבודה"פ "תקנות  ע  הנדרשים  האמצעים  ושאר  בטיחות   ורתמות  חגורות
  לעיל   לאמור  בהתאם  יפעלו ועובדיהם  מטעמו   המשנה קבלני, מועסקיו,  עובדיו  כי יוודא  הקבלן

 . חוק פי  על  הנדרשים  באמצעים וישתמשו
 

  יתבצעו   תלולים  או  שבירים   גגות  על   עבודות   כי   מתחייב  הקבלן ,  לעיל  באמור  לפגוע   מבלי
 . שבירים גגות  על העבודה בתקנות המוגדרים באמצעים  שימוש תוך  הדין להוראות  בהתאם

 
 . 0720-"זתשס ,(בגובה עבודה)  בעבודה הבטיחות  תקנות"י  עפ לעבוד  מתחייב הקבלן

 
 עבודות בניה 

 
  כהגדרתן   בניה   עבודות   לבצע  הקבלן  על,  דנן  ההסכם  הוראות  ובשאר  דין  בכל  לפגוע  מבלי

  זה   ובכלל ,  1961-"בתשכ (,  הנדסית  בניה)עבודת    בעבודה  הבטיחות  ובצו   הבטיחות  בפקודת
- "חתשמ(  בניה)עבודות    בעבודה  הבטיחות  תקנות  להוראות  בהתאם,  ותיעול  חפירה  עבודות

 ("(. בניה)עבודות  הבטיחות  תקנות)להלן: " 1720/2019
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  בעובדים   פגיעה  שתמנע  באופן  יבוצעו  ותיעול  עפר  עבודות,  חפירה  עבודות   כי  ידאג  הקבלן
  האמצעים   וננקטים ננקטו  אם  אלא, מהם חלק כל  או  מתקנים , מבנים  ביציבות פגיעה, וברכוש

  הקבלן   ינקוט,  כן  כמו.  נאותה  ותאורה  גידור  לרבות,  וברכוש  באדם  פגיעה   למניעת  הדרושים
  אדים ,  חשמלי  מזרם  בבור   או  בחפירה  הנמצא   באדם  פגיעה  למניעת  מיוחדים  זהירות  באמצעי 
 . מים התפרצות  או  גזים, מזיקים

 
,  חומרים   להידרדר   עלולים  ממנה  כתוצאה   או  שבמהלכה   עבודה   מבצע  הינו  כאשר ,  הקבלן

,  סלעים  פגיעת  למניעת  הנאותים   האמצעים   בכל  וינקוט  נאותים  וכלים ,  עבודה  בשיטות  ישתמש
 . ברכוש  או  באדם כאמור חומרים  או,  אבנים

 
ב"תקנות    הקבלן כקבוע  עבודה  מנהל  ע"י  תבוצע  ידו  על  המבוצעת  הריסה  עבודת  כי  יוודא 

הבטיחות )עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי  
 אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין.  

 
  דין   כל   להוראות  בהתאם  יעשו   חם  טומןבבי  שימוש  תוך  המבוצעות   עבודות   כי  יוודא  הקבלן
  התפשטות   למניעת   נאותים  אמצעים   נקיטת   ולרבות("  בניה)עבודות    הבטיחות"תקנות    לרבות 

 .אש
 

  בתוך   לעשות  שיש  אחרות  עבודות  וכן  ביוב  עבודות,  והדין  המכרז  הוראות  בשאר  לפגוע  מבלי
"פקודת    לדרישות   בהתאם  תתבצענה   מסוכנים  אדים   להיות  עלולים   שבתוכו ",  מוקף"מקום  

 ".מוקף "מקום ל  בנוגע" הבטיחות 
 

 עבודות במתקני לחץ גבוה
 

  הוראות  פי   על   תבוצע '(  וכד  משאבות)מדחסים,    גבוה   לחץ   במתקני  שהעבודה  לוודא  הקבלן  על
 . דין כל פי  על הבטיחות  והוראות היצרן 

 
 גהות תעסוקתית 

 
  מכל   ויגנו   יבטיחו   אשר,  דין  כל"פ  ע  נאותים   ורווחה  גהות  ותנאי   התקני   של   קיומם   יוודא   הקבלן
  בתהליכי ,  העבודה  בתנאי  לרבות   העבודה  במקום  מועסקיו או  /ו  עובדיו  בריאות  על  שהיא   בחינה

 . זה הסכם נשוא  התחייבויותיו  מילוי במסגרת, ובציוד  בחומרים, במבנים, במתקנים, העבודה
 

  העובדים  את   להבטיח  מנת   על  החוק   לדרישות   בהתאם  לעובדיו  אישי  מגן  ציוד   יספק  הקבלן
  אחר   גורם  בכל   או   יצור  בתהליך ,  בחומר,  בציוד  משמוש   הנובעים   ובריאות   בטיחות   סיכוני  מפני

 . זה הסכם נשוא העבודות  ביצועאי /לביצוע  ובקשר העבודות   במקום
 

  הכרוכים   והגהות  הבריאות   הבטיחות   סיכוני  מהם  לעובדיו  ולהסביר  לעדכן  להדריך  ידאג   הקבלן
  למנוע   מנת  על  לנקוט  עליהם  אשר  האמצעים  מהם  וכן ,  זה  הסכם  במסגרת  עבודתם  בביצוע

 "ל. הנ הסיכונים
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 תעודת השלמה   –נספח ד' 
 
 

תאריך  

___________        

 לכבוד 

 ______________________ 

 ______________________ 

 א.ג.נ.,

 

 השלמה    תעודת    הנדון:

 

המועצה המקומית קדימה צורן  שבחוזה שנחתם בין    ה לתנאים הכלליים לביצוע העבוד___    סעיף על פי  

, כמפורט  ה"( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודהחוזה "  - לביניכם )להלן  

, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את  בהזמנת העבודה מיום _______ 

 העבודה כאמור ולאחר שבוצעו כל התיקונים שנדרשו, אם נדרשו, על ידי. 

 

 

 

 בכבוד רב,      

 

                                                                                                                                  __________________ 

 ח ה מ פ ק      
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 .המקומית קדימה צורןתיקונים קלים  עבור המועצה ולביצוע עבודות אלומיניום, מסגרות  /202010מכרז פומבי מס' 

 

 הצעת מחיר  – 'הספח נ

  

 
לעיל ולאחר שקראתי והבנתי את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו ומסמכיו אני מציע    יבהמשך להצהרותי

לבצע את עבודות המסגרות השונות המפורטות במסמכי המכרז וההסכם המצורף אליו על נספחיו בהתאם  
 כדלקמן:  בהנחהלול ההצעה של הזוכה,  לאחר שק )כהגדרתו במכרז(למחירים הקבועים במחירון דקל 

 
 

 % _____________ הנחה  
 

 )ובמילים: _______________________________ אחוזים(. 
 
 לא ניתן להציע שיעור הנחה שלילי )תוספת(.  .1

 . 0%ניתן להציע שיעור הנחה של   .2

 שיעור ההנחה המוצע יהא עד שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית.  .3

 המוצע חל על כל פריט ופריט בכתב הכמויות ללא קשר לכמות הפריטים שיוזמנו. שיעור ההנחה  .4
מחירון דקל לשיפוצים ואחזקה )כולל ההנחות המגולמות בו(. מובהר כי המועצה   משמעו:  –"  מחירון דקל" .5

 לא תשלם תוספת "קבלן ראשי" ולא תשלם את התוספות הקבועות בפרק ג' למחירון )מחירון נטו(. 

 
 

 

 
 

 

 

 תאריך/____/____/_____                                         

 

 חותמת וחתימת המציע______________ 

 
 


