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מסמך א'

מועצה מקומית קדימה צורן
מכרז פומבי מס'  01/22לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות
תשתית
עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה
שוטפת של כבישים ומערכות תשתית ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת( www.kadima-zoran.muni.il :להלן:
אתר המועצה") תחת לשונית "מכרזים" .לשם הגשת הצעה ,יש לרכוש את מסמכי המכרז.
סיור מציעים יתקיים ביום  27.1.22בשעה  .12:00נקודת המפגש תהיה בבנין המועצה המקומית ברח' הרצל
 1קדימה צורן.
ההשתתפות בסיור המציעים ,הינה חובה .על המשתתף במפגש לנהוג על פי המפורט במסמכי המכרז
ולצרף להצעתו אישור השתתפות בסיור המציעים.
באחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של המועצה אחר פרסום פרוטוקול סיור המציעים ,תשובות,
הבהרות ,שינויים ועדכונים הנוגעים למכרז זה וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות .כל תשובה ו/או
הבהרה ו/או עדכון שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים.
על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  ,₪ 3,000כולל מע"מ כדין ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה
לרבות במקרה של ביטול המכרז .התשלום יעשה במחלקת הגבייה של המועצה ,ברחוב ההגנה  ,1קדימה
צורן ,בימים א'-ה' בין השעות  08:00-13:00וביום ג' בין השעות  .16:00-19:00את הקבלה בגין רכישת
מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע.
לאחר ביצוע התשלום ,יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספח הקשור
למכרז ,שיפורסם באתר המועצה ,ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.
כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא את כל מסמכי המכרז ,בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי
המכרז ,בשני עותקי ם זהים ,במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין -
"מכרז פומבי מס'  ,"01/22אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה,
בלשכת מנכ"ל המועצה ,ברחוב הרצל  ,1קדימה צורן (להלן" :משרדי המועצה") לא יאוחר מיום 20.2.2022
עד השעה  12:00בלבד .למען הסר ספק ,יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות
הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית ,כמפורט לעיל.
פתיחת ההצעות תתקיים ביום  20.2.2022בשעה  13:00במשרדי המועצה.
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.
______________
גב' קרן גרין
ראש המועצה
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מועצה מקומית קדימה צורן

מסמך ב'

מכרז פומבי מס' 01/22
לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית
עבור מועצה מקומית קדימה צורן

תנאי המכרז
.1

עיקרי ההתקשרות
א .המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ
ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,השירותים כוללים בין היתר ,עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת
של כבישים ומערכות תשתית בשטחי המועצה ,שיוזמנו על ידי המועצה מעת לעת ,הכל כמפורט
ב חוזה ו/או בהזמנות עבודה פרטניות שתוציא המועצה לזוכה (להלן" :השירותים").
ג .תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו לשנה אחת ( ,)1שתחילתה ביום חתימת שני הצדדים על
החוזה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,למועצה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת החוזה
בארבע תקופות נוספות כל אחת בת שנה או חלק ממנה כל אחת .סך כל תקופת החוזה לא
תעלה על חמש ( )5שנים.
ד .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות בכל עת על ידי מתן
הודעה בכתב לזוכה 30 ,יום מראש ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כמפורט בחוזה.
ה .ההתקשרות בין המועצה לזוכה הינה התקשרות מסגרת והמועצה אינה מתחייבת להזמין
מהזוכה שירותים בכמות מינימאלית או בהיקף כלשהו .השירותים יתבצעו על ידי הזוכה רק
בהתאם להזמנת עבודה מראש ובכתב ,חתומה כדין על ידי הגורמים המורשים לכך במועצה.
בכל הזמנת עבודה יצוינו כמויות השירותים המוזמנות ואין לחרוג מהכמויות שהוזמנו .יובהר,
כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה ו/או שירות שבוצעו ללא הזמנת עבודה כאמור.
ו .המועצה רשאית לבצע את השירותים או את חלקם על ידה ,לפי ראות עיניה ומבלי להיזקק
להזמנת שירותים מאת הזוכה ,ולזוכה לא תהיה כלפי המועצה כל טענה או תביעה או זכות
פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים לביצוע על ידו .הזוכה מצידו מתחייב
לבצע השירותים בהתאם לדרישות המועצה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב
במסגרת הצעתו.
ז .המציע מתחייב לספק את השירותים למועצה גם בשעת חירום ,בהתאם להוראות החוזה.
ח .יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמפרט השירותים.
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.2

.3

ריכוז התאריכים במכרז
הפעילות

התאריכים

סיור מציעים

 27.1.2022בשעה 12:00

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 6.2.2022בשעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 20.2.2022בשעה 12:00

מועד פתיחת ההצעות

 20.2.2022בשעה 13:00

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
א.

רשאים להשתתף במכרז יחידים תושבי ישראל ,או תאגידים הרשומים כדין בישראל ,לרבות
שותפויות רשומות ,עמותות ,מלכ"רים ,העומדים במועד האחרון להגשת הצעות בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
)1

המציע הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות אחזקת תשתיות ,עבור שלושה לקוחות לפחות,
בהיקף כספי מצטבר של ( ₪ 5,000,000חמישה מיליון שקלים) לפחות לכל לקוח ,זאת
במהלך שלוש שנים מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

)2

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג'  2בענף  ,200לפחות.

)3

המציע בעל אישור עוסק מורשה בתוקף לצרכי מע"מ וכן ,עומד בכל הדרישות לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976 -

)4

המציע השתתף בסיור המציעים.

)5

מציע שרכש את מסמכי המכרז.

הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת ,הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל,
וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז .המציע
אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה לפניה זו ,בין
באמצעותו ,באמצעות בעל השליטה בו ,או באמצעות חברת בת של המציע.
.4

מסמכים שיש לצרף להצעה
א.

כל מציע י כלול בהצעתו שני עותקים ,לפחות אחד במקור ,של כל אחד מן המסמכים הבאים:
 )1הצעת המחיר בנוסח המצורף כמסמך ג' למכרז זה ,כשהיא חתומה על ידי המציע.
 )2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -בנוסח המצורף למסמכי
המכרז כמסמך ד' למכרז זה.
 )3הצהרה בדבר עמידת המציע בתנאי הסף ,כנדרש בתנאי הסף בסעיף (3א)( )1לעיל,
בהתאם לנוסח מסמך ה' למכרז זה.
 )4הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית ו/או לחבר מליאת המועצה ,בנוסח
מסמך ו' למכרז זה.
 )5תצהיר בדבר היעדר הרשעות מאת המציע חתום ומאושר על ידי עורך דין בנוסח מסמך ז'
למכרז זה.
5
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 )6אישור בדבר הסכמה /אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז בנוסח מסמך ח' למכרז זה.
 )7העתק אישור המעיד על רישום המציע ברשם הקבלנים בהתאם לאמור בתנאי הסף
(.3א)( )2לעיל.
 )8העתק תעודת עוסק מורשה /פטור מאת שלטונות מע"מ ,אישור מרואה חשבון מוסמך או
מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק וא ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד
השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).
 )9אם המציע הינו תאגיד ,יצרף פלט עדכני למועד האחרון להגשת ההצעות מספרי הרשם
הרלוונטי ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע ,וכן אישור עו"ד /רו"ח לאימות פרטי
התאגיד ,זכויות החתימה של התאגיד.
 )10קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז (מאתר המועצה בלבד).
 )11אישור השתתפות בסיור מציעים.
 )12עותק מפרוטוקול סיור המציעים ,ככל שהמועצה הוציאה פרוטוקול לסיור המציעים
ומסמכי ההבהרות שהוצאו בידי המועצה ,ככל שאכן נעשו כאלו ,כשהם חתומים בידי
המציע.
 )13כל מסמכי המכרז בשני העתקים ,מקור וצילום ,חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע
בכל עמוד.
רשימת המסמכים הדרושים במכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים המצורפת כמסמך ט' למכרז
זה .על המציע לסמן על גבי המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכים.

.5

ב.

יובהר ,כי אי צירוף מסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל ,עלול לשמש בסיס לפסילת
ההצעה ע"י ועדת המכרזים.

ג.

מובהר במפורש ,כי בכל מקרה בו המסמכים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש
כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ההארכה ,לפי העניין.

ד.

למועצה שמורה הזכות לפנות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחקור ולדרוש מהמציע פרטים
והבהרות בדבר הצעתו ולהציג כל מידע ו/או מסמך שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו
המקצועי ,מומחיותו ,איתנותו הפיננסית והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיו"ב
(לרבות המלצות) ,אף אם לא צורפו על ידו להצעה .המציע יהיה חייב למסור למועצה את מלוא
המידע ,המסמכים ,הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה .במקרה בו המציע יסרב למסור
מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף
לפסול את ההצעה.

אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע
א .על המציע להגיש את חוברת המכרז כולה ובשלמותה ,לרבות המסמכים שעל המציע לצרף
להצעתו במעטפה עליה המילים" :מכרז פומבי מס' - 01/22מסמכי המכרז" .הצעות שלא
יוכנסו למעטפת המכרז כאמור לעיל עלולות להיפסל.
ב .על המציעים להגיש את ההצעות עד לא יאוחר מיום  20.2.2022בשעה  .12:00הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון.
ג .על המציע לציין במסמך ג' למכרז  -הצעת המחיר מטעם המציע ,את אחוז הנחה ביחס
למחירים הקבועים במחירון "דקל".
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אין להגיש הצעות העולות על מחירי מחירון דקל (קרי ,אחוז הנחה שלילי)  -הצעות שינקוב
במחיר העולה על מחירי מחירון דקל יפסלו.
ד .ההצעה תוגש ,באמצעות חתימה על החוזה ועל נספחיו ,המהווים לאחר שימולאו וייחתמו על
ידי מורשה החתימה של המציע ,את הצעתו של המציע (לעיל ולהלן" :ההצעה").
ה .הזמנה ,תנאי המכרז והחוזה ,בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם
(להלן ,ביחד" :מסמכי המכרז") ,הינם הנוסח המחייב את המציע.
ו .על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז על צרופותיו ,בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך
לחתום בשם המציע ולחייבו (דהיינו ,מורשה החתימה מטעם המציע) .ככל שנדרשת חתימה של
יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע ,הרי שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה
הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.
ז .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז
ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,בחן את כל
הנתונים ,הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות ,מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים
לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו.
כמו כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות
המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז ,כי הוא עומד בכל התנאים
המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא
המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ח .הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות
החוזה ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
ט .המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף (למעט כשנדרש) ו/או למחוק מהם ,ו/או
להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי ו/או בכל דרך אחרת .בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל
דרך ו/או צורה כלשהי (להלן" :הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע במכרז ,רשאית המועצה:
 )1לפסול את הצעת המציע;
 )2לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;
 )3ל ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;
 )4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר
המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.
ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המועצה .אם תחליט המועצה לנהוג לפי
אחת האפשרויות המנויות בס"ק ( ) 4(-)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית
המועצה לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
י .ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .על המציע למלא הצעתו כמפורט
דלעיל ולחתום על גבי החוזה ,טופס ההצעה (מסמך ג') ,וכן כל מקום נוסף בו הדבר נדרש ,בשני
העתקים (מקור וצילום) ,וכן לחתום על כל דף של מסמכי המכרז .הערה שתירשם בגוף מסמכי
המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.
יא .כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  90יום
מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע ,להאריך את
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תוקף הצעתה למשך  90יום נוספים ובמ ידה שינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז ,עד לתום
הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום או עד תום  180ימים לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות ,לפי המאוחר מביניהם .מציע שיסרב להארכת תוקף הצעתו ,ייחשב כמציע שחזר בו
מהצעתו והמועצה תהיה רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים
לבקשתה להארכת תוקף הההצעה כאמור ,וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור ,הייתה
הצעה עדיפה.
יב .המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על-פי דין לעניין התקשרות זו ,וכן ברשותו כל
הרישיונות הנדרשים על-פי דין לביצוע ההתקשרות.
.6

סיור מציעים ושאלות הבהרה
א.

סיור מציעים ייערך ביום  27.01.2022בשעה  12:00בקדימה צורן .נקודת המפגש תהיה בבנין
המועצה ברח' הרצל  ,1קדימה צורן.

ההשתתפות בסיור המציעים הינה

חובה .על המשתתף בסיור המציעים להרשם

בעת הגיעו לבנין המועצה ולציין את פרטיו ו/או את פרטי המשתתף מטעמו אשר הגיע לסיור
ולקבל אישור על השתתפותו בסיור המציעים .מציע אשר לא ישתתף בסיור המציעים בעצמו
או באמצעות מי מטעמו ,לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו במכרז תיפסל על הסף.
ב.

שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה ,שגיאה ו/או אי התאמה
בין מסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה,
ממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים של המועצה ,עד לא יאוחר מיום  6.2.2022עד השעה
 ,12:00באמצעות דואר אלקטרוני  .moria@fsrlaw.co.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או
אחרות .יובהר כי המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב על שאלות אשר הוגשו
לאחר המועד הנקוב הנ"ל.

ג.

בפנייתו יציין הפונה את שמו המלא ,טלפון ליצירת קשר עמו ,מספר ושם המכרז .הפניות
תשלחנה בכתב ובפורמט של קובץ  Wordבלבד ,במבנה של טבלה כמפורט להלן:
הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז
מס"ד שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה
.1
____
________________

ד.

תשובת המועצה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותהא סופית .כל פירושים ,הבהרות או
הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה למתן
תשובות ביחס למכרז ,לא יחייבו את המועצה .תשובת המועצה הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ,ותצורף על ידי המצעים להצעתם ,כשהיא חתומה על ידי מורשה החתימה
מטעמם.

ה.

איחור בקבלת התשובה מצד המועצה ו/או מי מטעמה או אי קבלתה ,לא יזכו את המציע
בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה
כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

ו.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,שמורה למועצה הזכות ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או
לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לערוך בו שינויים ,עד למועד הגשת ההצעות ולמציעים לא תהא כל
טענה בגין כך .הודעה בכתב בדבר שינוי ו/או הבהרה כאמור ,תפורסם באתר האינטרנט של
המועצה.
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ז.

כמו כן ,למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח
נספח הביטוחים ודרישות הכיסוי הביטוחי המפורטים בנספח זה (נספח ג' לחוזה) ,בכפוף
לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה וככל שהבקשה לשינוי בנספח הביטוח
תידחה ,על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינויים מנספח הביטוח .המציעים
מצהירים כי העבירו את דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם ,וקיבלו
את אישורם להפקת פוליסות ביטוח ואישור קיום ביטוחים ע"פ דרישות הביטוח המפורטות
בנספח זה .כ"כ מצהירים המציעים כי ידוע להם כי אם לא עמד הזוכה בהתחייבותו זו ,תהייה
המועצה רשאית לראות את הזוכה כאילו נסוג מהצעתו ,על כל המשתמע מכך ע"פ תנאי
ההזמנה להציע הצעות ותנאי החוזה.

ח.

תשובות ,הבהרות ,תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז (להלן:
"מסמכי הבהרות") .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז
המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות ,ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין
עצמם ,יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

ט.

כ ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז ,לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות ,לפי המוקדם מביניהם,
ובעצם הגשת הצעתו מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה ,על נספחיו
ולהתקשרותו עם המועצה במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.

התמורה
א.

תמורת מתן השירותים ובכפוף לביצוע כל התחייבויותיו מכוח המכרז והחוזה ,יקבל הזוכה
תמורה בהתאם למחירי מחירון "דקל" ובניכוי אחוז ההנחה המוצע על ידו במסמך ג' למסמכי
המכרז (להלן" :התמורה") ועל פי הכמויות שבוצעו על ידו בפועל.
יובהר ,כי הגשת הצעה למכרז מהווה התחייבות של המציע לבצע את כל השירותים בהתאם
לחוזה ו/או הזמנות עבודה פרטניות שיוצאו על ידי המועצה והזוכה מתחייב לבצעם באופן
מלא ,במחירי הצעתו ולא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים.
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ב.

מובהר בזאת ,כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל
ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע החוזה על פי תנאיו
בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי
רכב ,ביטוחים ,אישורים וכיו"ב.

ג.

כן מובהר בזאת ,כי המועצה רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים
ו/או להזמין חלק מהשירותים בלבד ו/או להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר
יותר ,הכל בהתאם לשיקול דעתה ,לצרכיה ולתקציבה .כמו כן ,רשאית המועצה לבצע את
השירותים או חלקם באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים ,לפי ראות עיניה ולזוכה לא תהא
כל טענה בגין כך.

בדיקת ההצעות על ידי המועצה
א.

בעת הדיון בהצעות תהיה המועצה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע
הזוכה לרבות ,בין היתר ,כושרו ,ניסיונו ,יכולתו המקצועית של המציע ,יכולתו הארגונית
והכלכלית ,הציוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכון והיא אינה
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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ב.

המועצה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל
המציעים (כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות
שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות ,וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות
ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.

ג.

למען הסר ספק ,ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או
הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות נותן השירותים כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה
ובהתאם להוראות דיני עבודה.

ד.

למכרז זה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות (להלן" :האומדן") .המועצה שומרת על זכותה
לפסול הצעות החורגות מהאומדן ,גם אם הן עומדות בתנאי הסף ,ואף אם הוגשה למכרז הצעה
אחת בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון .ככל שיוחלט על ידי המועצה לפסול הצעה בשל
היותה חורגת מהאומדן ,לא תיבחן ההצעה ולא תנוקד כלל ,על אף האמור בכל מקום אחר
במכרז זה .ל א תישמע כל טענה מצדו של מציע על כך שהצעתו עומדת בדרישות המכרז ,אם
היא נפסלה בשל היותה חורגת כאמור מהאומדן הכספי.

ה.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי
המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונעת הערכת ההצעה כראוי.

ו.

כן תהא רשאית המועצה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי
המציעים ו/או הצעותיהם ,כולם או חלקם ,לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/או
ביחס ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים.

ז.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית
על טיב עבודתו וטיב מתן השירותים על ידו ,למועצה או לגוף אחר אשר המועצה סומכת על
חוות דעתו .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה
הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ח.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו בפלילים
בשבע ( ) 7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון
המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם
ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז
זה אשר לא התיישנו ,ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור .כן שומרת לעצמה
המועצה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות
ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר,
בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את
השירותים נשוא המכרז כנדרש.

.9

שלבים בבחינת ההצעות ואופן הניקוד
א.

שלב א' -בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף :בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי
כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף.
כמו כן ,ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה .יובהר ,כי אי צירוף
המסמכים כנדרש ,עלולים להביא לפסילת ההצעה .אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף
כאמור ,יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.

ב .שלב ב'  -בדיקת מחיר ההצעה  100% -מהניקוד הכולל.
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)1

מובהר בזאת כי מחיר ההצעה תיבדק רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף.

)2

ההצעות ידורגו בהתאם להצעת המחיר המוצעת (אחוז ההנחה המוצע על ידי כל מציע).

)3

מבין ההצעות הכשירות שעמדו בתנאי הסף ,תומלץ כזוכה ההצעה הזולה ביותר (קרי,
ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר) ,וזאת בכפוף לכל יתר שיקולי וסמכויות
המועצה המפורטים בתנאי המכרז.

)4

במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי שיינתן להצעות ,תהיה רשאית המועצה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל ,בדרך של הצבעה
על ידי חברי וועדת המכרזים ,בהצעת המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר למתן
השירותים מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון ו/או באמינות ו/או באיתנות
הפיננסית ו/או בכושר ו/או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הזהות,
כאשר ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה תיבחר וזאת בכפוף
להוראות סעיף  10להלן ,העדפת עסק בשליטת אישה.

העדפת עסק בשליטת אישה
על מציע העונה על הדרישות של צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו( 2016-להלן:
"התיקון לצו המועצות המקומיות ") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור
ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב.1992-
בהתאם לסעיף סעיף (22ה )1לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,תשי"א ,1950-במקרה בו
לאחר שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות
היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה,
אישור ותצהיר כאמור.

.11

.12

"כשיר שני"
א.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור במציע אחד או שניים ,שהצעותיהם הינן הבאות בדירוג
לאחר ההצעה הזוכה ,כ"כשיר שני" וכ"כשיר שלישי" .ככל שסירבו הכשיר השני ו/או הכשיר
השלישי ,לשמש ככשיר שני ו/או כשיר שלישי ,המועצה תהא רשאית לבחור במציעים
שהצעותיהם דורגו במקומות שלאחריהם וכך הלאה.

ב.

הצעתם של הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי יעמדו בתוקפן עד תום חודשיים מיום מתן צו
התחלת עבודה לזוכה המקורי ולכל היותר עד שנה אחת ממועד שנקבע כמועד האחרון להגשת
הצעות למכרז ,לפי המוקדם מביניהם .במידת הצורך ,אם יתבקשו על ידי המועצה יאריכו
הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת.

ג.

ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני ו/או השלישי כזוכה במכרז בכל מקרה בו
הזוכה המקורי יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו,
מכל סיבה שהיא ,זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ד.

הודעה מתאימה על בחירתו של מציע ככשיר שני ו/או ככשיר שלישי תישלח למציע שידורג
בהתאם ,ככל שידורגו כאלו.

ה.

לכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך
תקופה זו ,לרבות הארכותיה .התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד
והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני ו/או לשלישי ,אלא לבטל המכרז או לפרסם מכרז
חדש/נוסף.

הודעה על זכייה
א.

המועצה תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.
11
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ב.

הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז על נספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא חתום
כדין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

ג.

הזוכה ימציא למועצה עד למעמד חתימת החוזה ,את המסמכים הבאים ויבצע את הפעולות
הבאות:
)1
)2

ד.

זוכה שנדרש לחתום על החוזה ,ולא החזירו בצירוף המסמכים הנ"ל ,בתוך  7ימים מיום בו
הודע לו על זכייתו כאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד
אחר שיעמוד לזכות המועצה.

ה.

כמו כן ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה ,להתקשר בחוזה עם מציע
אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי
עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו.

ו.

ז.

.13

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי
התנאים המפורטים בנספח הביטוח (נספח ג' לחוזה).
ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה בתקופת החוזה וביצוע
השירותים נשוא המכרז בסך ( ₪ 75,000שבעים וחמש אלף ש"ח) ,בנוסח נספח ב'
במדויק המצורף לחוזה.

התקשרה המועצה עם מציע אחר בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה ,יהיה הזוכה חייב לשלם
למועצה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא ,למשך כל
תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו
לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפר ת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו
למכרז.
הזוכה במכרז יידרש לספק את השירות רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה
ומאושרת ע"י המועצה  .הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות המנהל
ולשביעות רצון המועצה הכל כמפורט במסמכי המכרז.
המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא
זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה .כמו כן ,המועצה איננה מתחייבת למסור פרטים
או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה ,אלא ככל
שמחייבים אותה דיני המכרזים.

הזמנת השירותים ותנאים נוספים
א.

ההתקשרות עם הזוכה והיקפה ,מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה ,בצרכים
המשתנים של המועצה וכן ב קבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי
הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים ,ככל שישנם.
במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים
התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל ,לא יינתנו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא
יינתנו חלקם של השירותים אשר לא נתקבלה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים
ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

ב.

המועצה רשאית להגדיל את היקף השירותים ב 25%-או ב 50%-בהתאם לצו המועצות
המקומיות ,תשי"א  1950 -ובכפוף לאישור תקציבי ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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ג.

המועצה רשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה שירותים כלשהם ,או להעביר לביצועו שירותים
בהיקפים משתנים ו/או להזמין חלק מן השירותים ,מעת לעת ועל פי צרכי המועצה ,ולנותן
השירותים לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

ד.

המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט לבצע בעצמה את השירותים או חלקם ו/או
להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או
בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה ו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים .המועצה
שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל
ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז ,הכל בכפוף לדין החל עליה.

ה.

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו
נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי
בתמורה שתשולם לו .בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע
ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.

ו.

החליטה המועצה לבצע חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את ביצוע חלק מן השירותים
למועד מאוחר יותר ,ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו ,בשינויים הנדרשים בנסיבות
העניין .המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק השירותים
שהזמנתם בוטלה /נדחתה כמפורט לעיל.

ז.

כמו כן ,שומרת המועצה על זכותה להזמין מהזוכה ,בכל מועד מאוחר יותר ,את חלקי
השירותים אשר לא הוזמנו בתחילת ביצוע השירותים וביצוען נדחה כאמור .במקרה כזה
מתחייב הזוכה לבצע את אותן שירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

ח.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע איש ור בדבר פרטי העובדים אשר יועסקו לצורך מתן
השירותים נשוא מכרז זה ,וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המספק את
השירות עבור המועצה בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה המלא.

שונות
א.

מובהר בזה ,כי מציע ,לרבות זוכה ,לא רשאי לבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי
המועצה ,בגין כל עיכוב בחתימה על חוזה ו/או הזמנת השירותים ו/או הפסקת השירותים,
זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי
מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

ב.

כל מציע ,לרבות זוכה ,מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או
הפסקת שירות/עבודה זמנית או קבועה ,והוא מוותר על כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי
המועצה עקב כך.

ג.

בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג  ,1993 -ולתקנה (22ט) לצו המועצות
המקומיות ,תשי"א  1950 -מציעים רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה .מציע אשר סבור כי
סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא מתנגד להתיר למציעים
שלא זכו במכרז לעיין בהם ,יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים (להלן" :סוד
מסחרי") במסגרת מסמך ח' למסמכי המכרז .יובהר ,כי מחיר ההצעה אינו יכול להיחשב "סוד
מסחרי" .מציע שלא יציין חלקים חסויים בהצעתו ,יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל
מסמכי הצעתו .על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית להציג בפני מציעים שלא זכו
במכרז ,כל מסמך ומידע אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי .ההחלטה
הסופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד.
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ד.

המציע ,ו/או בעל עניין במציע ,ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד
מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולמועצה שמורה הזכות
לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,תיאום הצעות כולל:
א.

כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  -למעט אדם או
גוף שהינו בעל עניין במציע  -בעניין עלויות ,שיתוף פעולה ,מימון ,מחירים ,העברת
נכסים ,אסטרטגיות ,הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

ב.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת ,פרסום מידע או גילויו לאדם
או לגוף כלשהו ,כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה
או שלוח או עובד של מציע אחר.

ה.

מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,כולן או
חלקן ,לצד שלישי ,והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין
או בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת המועצה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות
החוזה .ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי
החוזה ,והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.

ו.

מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת
הצעות למועצה  ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק
אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

ז.

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או דו
משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה /הנספחים ,תכרענה הוראות החוזה /הנספחים ,לפי
העניין ובהתאם לשיקול דעת המועצה.

________________________
גב' קרן גרין

ראש המועצה
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מסמך ג'
לכבוד
ועדת המכרזים
המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מס' 01/22
לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית
עבור המועצה המקומית קדימה צורן

הצעת המציע

.1

אני הח"מ (שם מלא ות.ז) _____________________________ מצהיר ,כי קראתי בעיון את כל
מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות
תשתית עבור המועצה המקומית קדימה צורן ,הכל בהתאם למסמכי המכרז (להלן" :השירותים").

.2

הנני מעוניין לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז.

.3

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ,כל
מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז ,המפרט ,השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים
על השירו ת ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי .הנני יודע את כל
הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים
הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם
בהתאם להצעתי.

.4

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות ,העלויות ,הסיכונים וכל פרט
אחר הקשו ר לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז ,במועדן ובמלואן,
ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי
המכרז אם נזכה בו.

.5

אני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כי:
א.

הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים ,כח האדם ,הציוד
והכישורים הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מבחינה
מקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.

ב.

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט במסמך
תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב') ,סעיף  ,3ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים
הנדרשים בסעיף  4למסמך ב' .ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים
לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

ג.

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך
נוסף שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,איתנות פיננסית ,התאמתי לביצוע
השירותים נשוא המכרז ,לרבות המלצות ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא
המידע/המסמכים להנחת דעתה .אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,
רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

ד.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לספק את השירותים נשוא המכרז ולבצע את כל הדרישות
וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו ,באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים
הנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית ,לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע
לביצוע השירותים ,הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות מי שימונה על ידי
המועצה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן" :המנהל") ,שיינתנו לי מעת לעת .ידוע לי כי תנאי
זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.
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ה.

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי
הדין.

ו.

הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בחוזה ,אבצע את התחייבויותיי
מכח המכ רז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז והחוזה והוראות כל דין ,ועל פי כל דין ו/או
תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות
רצונם המלאה המנהל ו/או של המועצה.

ז.

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בחוזה ,אשמור על קשר מיידי
ורצוף עם המנהל במהלך תקופת ההתקשרות תוך שימוש באמצעי קשר (פלאפון ,טלפון
וכיו"ב).

ח.

הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותי י לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,כולן או
חלקן ,לצד שלישי ,ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או
בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת המועצה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות החוזה.
ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי הזמנה זו ולפי החוזה ,והאחריות
לביצוע החוזה תישאר שלי בכל מקרה.

ט.

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד מועצה או חבר מליאת מועצה וכראיה לכך חתמתי על
התצהיר המצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז.

י.

ידוע לי ,כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז ,גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה,
מחייבת אותי.

.6

המחיר המוצע על ידי עבור מתן השירותים נשוא המכרז ,הינו כמפורט בהצעתי שלהלן.

.7

הנני מצהיר ,כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר ,עבור מתן השירותים נשוא המכרז זה ,כוללים את
כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירותים למועצה
ובין היתר הוצאות שכר עבודה ,ביטוחים ,תנאים סוציאליים ,אביזרים וכלי עבודה ,רישוי והיתרים,
ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת מתן שירות כלשהו מבין השירותים וכיו"ב ,וכל דבר אחר
הדרוש לביצוע התחיבויותי מכח המכרז.
מובהר לי בזאת ,כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז ,על כל הכרוך
בכך ,מעבר למחירים המוצעים על ידי כאמור.
כן מובהר לי ,כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על אספקת
השירותים וביצועם עפ"י חוזה זה ,יחולו עליי וישולמו על ידי .לצורך כך ,תנכה המועצה מהסכומים
שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

.8

ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לדרוש לאשר את זהותם של העובדים אשר יועסקו לצורך השירותים
נשוא מכרז זה ,וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.

.9

אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות
לעיל ,כולן או מקצתן  ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו ,אאבד את זכותי
להתקשר עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול עפ"י כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.10

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע
אחר במקומי .כן הנני מתחייב ,כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל ,יהיה
עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי.
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.11

ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
א .במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על
ידי גזברות המועצה ,בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים
וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון
החוזה ו/או שינויים רגולטוריים ,ככל שיהיו.
ב .במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים
התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל ,לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן
חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ,לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.
ג .המועצ ה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז
ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם
לתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל .כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים
ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.

.12

הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר
עם ביטול המכרז ,דחיית ביצועו ,או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה ,מכל
סיבה שהיא ,כמפורט דלעיל .מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי
בגין כך אף אם יגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח המכרז בהיקף
מסוים.
הנני מצהיר בזאת ,כי לא אבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב בהשלמת
השירות או הפסקת השירות  ,זמנית או קבועה ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט
שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

.14

הצעתה זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.

.15

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי
שהוגדר בתנאי המכרז .ידוע לי כי המועצה רשאית לדרוש ממני להאריך את תוקף הצעתי כמפורט
במכרז ,וכי באם אסרב להארכת תוקף הצעתי ,איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות תהיה
רשאית לפסול את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה
להארכת תוקף הצעתו כאמור ,וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.

.16

הצעתי זו ניתנת ביחס למחירי מחירון "דקל" .ידוע לי כי בהצעתי זו הנני מתחייב לבצע את מלוא
השירותים נשוא המפרט המצ"ב למסמכי המכרז במחירי הצעתי .ידוע לי כי לא תשולם לי כל תמורה
נוספת בגין ביצוע השירותים.

.17

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת
אותי כאמור דלעיל.

.18

הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם למחירי מחירון
"דקל" ובניכוי אחוז הנחה של ______( %ובמילים ________ אחוזים)
ובתוספת מע"מ כדין.

.13

יובהר כי:
*יש לנקוב באחוז הנחה בלבד .אין להגיש הצעות המהוות תוספת למחירון דקל  -הצעות שיעלו על מחירי
מחירון דקל יפסלו.
שם המציע _____________________________:ת.ז/.ח.פ_____________________________:
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט_____________________________ :
כתובת__________________________________________________________ :
כתובת דוא"ל______________________________________________ :
17
חתימת המציע _________________

טלפון/פלאפון__________________________________________________ :
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
___________________________________________________________________________
חתימות_____________________________________________________________________:
תאריך._____________________ :
אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיוב')
אני הח"מ ______________________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
ה"ה ____________________ ת.ז( __________________ .ימולא כשהמציע הוא אדם)
ה"ה _____________________ת.ז(________ __________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ___________ :ולחייב את התאגיד ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.

______________
תאריך

________________
חתימה
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מסמך ד'

תצהיר
בדבר עמידה בתנאי סעי פים 2ב(ב) ו 2 -ב (1א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים
לכבוד
המועצה המקומית קדימה צורן

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ (יש למלא את שם המציע) ,המבקש להתקשר עם
המזמין (להלן" :המציע").
אני מצהיר כי אני מכהן כ( _______________ -יש למלא בהתאם) במציע ,וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה
בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.
 .1תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
 .2הנני מצהיר כי (סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו ב חוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן
בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)
התשנ"א 1991-ו/או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי
במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .3בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן X
במשבצת המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל
הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות
בקשר ליישומן ,לחילופין ,המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן
(במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן
התחייבות זו).
 .4המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  3לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976 -
_________________
תאריך

_________________
חתימת המצהיר
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אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו
מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונ שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל
וחתם/מה עליה בפני.
_________________
חותמת עו"ד

_________________
חתימת עו"ד
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מסמך ה'

הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף (3א)()1
הח"מ ,המורשה להצהיר מטעם ________________ ("המציע") ,מצהיר בזאת ,כי:
 .1המציע הינו בעל ניסיון בביצוע עבודת אחזקת תשתיות ,עבור שלושה לקוחות לפחות ,בהיקף כספי מצטבר
של ( ₪ 5,000,000חמישה מיליון שקלים) לפחות לכל לקוח ,זאת במהלך שלוש מתוך חמש השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,כמפורט להלן:
שם הלקוח עבורו בוצעו פירוט העבודות המועד בו ניתנו ההיקף הכספי פרטי איש קשר
הלקוח
המצטבר של אצל
השירותים
שבוצעו
השירותים
(שם ,תפקיד,
העבודות
שבוצעו עבור טלפון ,מייל)
אותו לקוח
1
2
3
*ניתן להוסיף טבלאות נוספות במידת הצורך ובלבד שיכללו את כל הנתונים הנדרשים בטבלה לעיל.
_______________________
חתימת המצהיר
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ___________________ ,עו"ד ,במשרדי ברח'
______________________ ,מר _________________ אשר זהה עצמו על-ידי תעודת זהות מספר
__________________  /המוכר לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

חותמת עו"ד

חתימת עו"ד
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מסמך ו'

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית
ו/או לחבר מליאת המועצה
תאריך__________:
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
ג.א.נ,.
 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע") במסגרת הצעתי למכרז
פומבי מס'  01/22לבי צוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית עבור המועצה
המקומית קדימה צורן (להלן" :המועצה") ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית קדימה צורן הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1ס'  103לצו המועצות המקומיות ,תשי"א( 1950-להלן" :צו המועצות המקומיות") הקובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי קרובו ,סוכנו או שותפו או על ידי
קרוביהם ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה ,או בכל
ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים
שהמועצה מספקת לתושבים –
( )1יודיע על כך למועצה ,בכתב או בעל פה ,מיד לאחר שנודע לו כי החוזה ,העסק או הענין
האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;
( )2לא ישתתף בדיונים על החוזה ,העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל
שאלה בקשר להם;
( )3לענין סעיף זה" ,קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין ,תשכ"ג.1963-
(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף
משפטי שיש לו חלק או טובת-הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן ,אלא אם היה אותו
חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי ,או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה
על  5אחוזים.
(ג) העובר על הוראות סעיף קטן (א) ,דינו  -מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות
לירות או שני הענשים כאחד".
 .2.2ס' 103א(א) לצו המועצות המקומיות ,הקובע כדלקמן:

" חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה
או לעסקה עם המועצה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .2.3כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
קובע כדלקמן:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה" -
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה"
ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))".
 .3בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .3.1בין חברי מליאת המועצה אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות
ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

22
חתימת המציע _________________

 .3.2אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו.
 .3.3אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
 .4ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103א(ב)( )3לצו המועצות
המקומיות ,לפיהן מועצת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי
סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המציע___________________ :

חתימת המציע__________________ :
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מסמך ז'
לכבוד
המועצה המקומית קדימה צורן

תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.
 .2הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,
בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש
ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן
כי לא מתנהלים נגדי הליכים בגין עבירה כאמור.
 .3הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת
רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או  3לעיל ,על המציע לפרט
את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני
עורך דין ולצרפו להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
 .1הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________( ,להלן" :המציע").
 .2תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
 .3הנני מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ,ו/או על פי חוק העונשין ,תשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם
ו/או רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז
זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
 .4הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות
ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו ,קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף  3ו/או  4לעיל ,על
המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר חתום על ידי
מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
______________
תאריך

_____________
חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם
המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

______________________
חתימת וחותמת עורך דין
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הסכמה/אי -הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז

מסמך ח'

(נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע)

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז ,לרבות הצעתו הוא על כל
חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז ,בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה ,עמדתו הינה:
 .1מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:
מסכים לחשיפת מסמכי המכרז( ___________ :חתימת מציע)
 .2מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים ,לפי הפרוט ועל יסוד
הטעמים הבאים:
מסמכים שחשיפתם מוסכמת:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________
יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה  -לא תידון.
כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט ,לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.
__________________
חותמת וחתימת המציע
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מסמך ט'

מסמכים הנדרשים מהמציע
מס' הדרישה
.1

תנאי המכרז (חתום כנדרש).

.2

החוזה ונספחיו (חתומים ומלאים כנדרש).

.3

מסמך ג'  -הצעת ההמחיר של המציע (חתום ומלא כנדרש).

.4

מסמך ד'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

.5

מסמך ה'  -הצהרה בדבר עמידת המציע בתנאי הסף.

.6

מסמך ו'  -הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית
ו/או לחבר מליאת המועצה .

.7

מסמך ז'  -תצהיר בדבר העדר הרשעות.

.8
.9
.10

סימון ()-/+

מסמך ח'  -אישור חתום על ידי המציע בדבר הסכמה/אי-הסכמה של המציע
לחשיפת מסמכי המכרז.
אישור עוסק מורשה ,אישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ואישור
מפקיד שומה על ניכוי מס במקור
אם המציע הינו תאגיד ,פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברות או
העמותות או השותפויות ,בהתאם לאישיות המשפטית של המציע ,אישור עו"ד/
רו"ח בדבר זכויות חתימה.

.11

העתק אישור המעיד על רישום המציע ברשם הקבלנים.

12

אישור השתתפות בסיור המציעים

13

קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

14

מכתבי הבהרה שעורך המכרז פרסם ,ככל שפורסמו .

15

מפרט השירותים חתום על ידי המציע

הערות:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

לתשומת לב המציעים – ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף (ס' 3למסמך ב') או
רשימת המסמכים שיש לצרף (ס' 4למסמך ב') – האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה
ומחובת המציעים לפנות למועצה במקרה של סתירה כאמור.
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חוזה לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות
תשתית
עבור המועצה המקומית קדימה צורן
שנערך ונחתם בקדימה צורן ביום ________ לחודש ________ שנת 2022
המועצה המקומית קדימה צורן
באמצעות ראש המועצה וגזברה
מרח' הרצל  ,1קדימה צורן.
(להלן" :המועצה")

בין:

מצד אחד;
לבין:

_______________ ,ת.ז /.ח.פ____________ .
באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז_______________ .
מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________
(להלן" :נותן השירותים")
מצד שני;

הואיל:

וביום __________ פרסמה המועצה מכרז פומבי מס'  01/22לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה
שוטפת של כבישים ומערכות תשתית עבור המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המכרז");

והואיל:

ונותן השירותים הגיש הצעתו למכרז הנ"ל ,במסגרתה הציע להתקשר עם המועצה ולספק לה את
השרותים ,כהגדרתם להלן ,בהתאם למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיו;

והואיל:

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת נותן השירותים;

והואיל:

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס' ________ מיום __________ החליטה
ראש המועצה ביום __________ להתקשר עם נותן השירותים בחוזה זה;
אי לכך הוצהר ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מהות החוזה
המזמין מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ,תמורת הסכום המפורט בסעיף  3להלן ,לבצע ולהשלים ,מעת
לעת ועל פי הזמנות עבודה ספציפיות אשר יוזמנו על ידי המועצה .כל העבודות יבוצעו בהתאם לנספחים
המפורטים בסעיף  2והמצורפים לחוזה ,החתומים בידי שני הצדדים והמהווים חלק בלתי-נפרד מהחוזה,
ובהתאם להוראות ,לתכניות וכן להוראות ולהזמנות עבודה שיינתנו ו/או שיוצאו ,בין אם הוראות אלה
תינתנה בזמן חתימתו של חוזה זה או לאחר מכן.
 .2הנספחים
המסמכים להלן יהוו חלק מהותי בלתי-נפרד מחוזה זה ,בין שהם מצורפים ובין אם לאו:
(א) פרוטוקול סיור מציעים;
(ב) תנאי המכרז;
(ג) התכניות לביצוע העבודה  -בוטל;
(ד) המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה  -בוטל;
(ה) רשימת כמויות ומחירי יחידות על פי הצעת הקבלן  -בוטל;
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(ו) תנאי החוזה;
(ז) תנאים כלליים לביצוע העבודה;
(ח) המפרטים הטכניים המתאימים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לעבודה (לא צורף);
(ט) לוח התקדמות העבודה (ככל שצורף);
(י) החוקים ,התקנות וחוקי העזר המתייחסים בכל אופן שהוא לעבודה או לכל חלק ממנה (לא צורף).
במקרה ותתגלינה סתירות או אי-התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז,
יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט דלעיל וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה דלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.
 .3התמורה/שכר החוזה
תמורת מתן השירותים ובכפוף לביצוע כל התחייבויותיו מכוח המכרז והחוזה ,ישלם המזמין
לקבלן את התמורה בהתאם למחירי מחירון "דקל" במועד ביצוע הזמנת העבודות ובניכוי אחוז ההנחה
המוצע על ידי הקבלן במסמך ג' למסמכי המכרז (להלן" :התמורה""/שכר החוזה") ,ועל פי הכמויות
שבוצעו על ידו בפועל ,לפי צירוף החשבונות הסופיים המאושרים אשר יאושרו על ידי מפקח המועצה או מי
מטעמו (להלן" :המפקח") ,ביחס לכל עבודה שתימסר לקבלן כמפורט בצו התחלת עבודה שיימסר לו על
ידי המועצה ביחס לעבודות המבוקשות ,לכמותן ולהיקפן הכספי ובכפו ף לאישור תקציבי שיינתן לכך
מראש.
מובהר בזאת ,כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע החוזה על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי
מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב ,ביטוחים ,אישורים וכיו"ב.
כן מובהר בזאת ,כי המועצה רשאית להזמין את השירותים בהיקפים משתנים ו/או להזמין חלק
מהשירותים בלבד ו/או להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר ,הכל בהתאם לשיקול
דעתה ,לצרכיה ולתקציבה .כמו כן ,רשאית המועצה לבצע את השירותים ,או חלקם באמצעות עובדיה ו/או
קבלנים אחרים ,לפי ראות עיניה ולזוכה לא תהא כל טענה בגין כך.
במידה שהמועצה תבקש לבצע עבודות נוספות נדרשות אשר אינן מופיעות במחירון דקל ,תהא רשאית
המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי התמורה בגין העבודות הנוספות תשולם בהתאם לסעיף
עבודות דומות אשר מופיע במחירון דקל בניכוי שיעור ההנחה בו נקב הקבלן במסמך ג' למסמכי המכרז.
במקרה שבו לא קיים סעיף כאמור ,תהא רשאית המועצה להגיע עם הקבלן לסיכום לגבי המחיר בהתאם
להצעת מחיר פרטנית כמקובל במחירי השוק ,לפי דרישת המועצה וע״פ שיקול דעתה הבלעדי האם לקבל
את ההצעה או לאו.
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לקבלן לביצוע העבודות הנוספות הנ"ל,
ככל שיהיו ,וכי שמורה למועצה הזכות להתקשר עם קבלנים נוספים לביצוע העבודות הנ"ל ,בכל אופן
שתבחר ,ו/או לבצען בעצמה ,מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.
בכל מקרה ,ביצוע עבודות נוספות כאמור ,יהיה בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית מעודכנת ומאושרת על פי
כל דין ולצו הזמנת עבודה מאושר.
 .4תקופת החוזה
חוזה זה יעמוד בתוקפו לתקופה של ( 12שנים עשר) חודשים בלבד החל מיום __________
ועד ליום __________ (להלן" :תקופת החוזה") .למועצה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת
החוזה בארבע תקופות נוספות כל אחת בת שנה או חלק ממנה כל אחת .סך כל תקופת החוזה לא תעלה על
חמש ( )5שנים (להלן" :תקופת האופציה").
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על אף האמור לעיל תהא המועצה רשאית לבטל את ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לזוכה,
 30יום מראש ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת מפורשות כי כל הוראות המכרז ,על כל נספחיו והוראותיו ,יחולו על הצדדים,
בשינויים המחויבים ,גם בתקופת האופציה .מוסכם ומוצהר בזה כי כל הפרה של הוראה
מהוראות מכרז זה בדבר קיום ביטוחים ,ערבויות וביצוע עבודות על פי הזמנות עבודה חתומות כדין,
הן בתקופת החוזה והן בתקופת האופציה ,תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .5אופן התשלום
(א) תמורת כל חשבון חלקי ו/או סופי שיוגש ויאושר על ידי המפקח ,ישלם המזמין לקבלן
כמפורט בתנאים הכלליים.
מוסכם בזאת בין הצדדים כי במקרים בהם ביצוע העבודה נעשה במימון של משרדי הממשלה
ו/או כל גורם מממן אחר הרי שאיחור בתשלום חשבון ביניים ו/או תשלום סופי הנובע מאי-העברת
הכספים למועצה ו/או לקבלן על ידי הגורם המממן ,מסיבות שאינן קשורות במועצה ,לא יישאו הנ"ל
הפרשי הצמדה או ריבית ולא ישולם פיצוי ו/או שיפוי כלשהם בגינם.
(ב) שכר החוזה אינו צמוד למדד כלשהו ולא תשולמנה הצמדות כלשהן .למניעת כל ספקות יובהר כי לא
יחושב ולא ישולם כל עדכון מדד עבור חשבון הביניים ו/או החשבון הסופי.
(ג) מובהר בזאת מפורשות כי המכרז הינו מכרז מסגרת .לפיכך ,מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי עבור
מתאימה,
עבודה
הזמנת
לקבל
לדאוג
הקבלן
על
ועבודה
עבודה
כל
חתומה על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה) ואין להסתפק באישור המפקח
ו/או כל אישור אחר .ביצע הקבלן עבודה/ות מבלי לקבל הזמנת עבודה כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה
בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודה/ות כאמור.
(ד) עוד מוסכם בזאת בין הצדדים כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש
ובכתב ,חתום על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה) ואין להסתפק באישור המפקח ו/או כל
גורם אחר .ביצע הקבלן עבודה/ות מבל י לקבל אישור כנ"ל ,לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל
תמורה בגין ביצוע העבודה/ות כאמור.
 .6התחלת העבודה וסיומה
(א) המזמין ימסור לקבלן צו התחלת עבודה ו/או הזמנת עבודה חתומה ספציפית ביחס לכל עבודה ועבודה.
(ב) הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות אשר יימסרו לו לביצוע כאמור
בסעיף-קטן (א) דלעיל ולמוסרן למועצה בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו לגבי כל הזמנת עבודה
ו/או צו התחלת עבודה ,על פי קביעת מהנדס המועצה  -וזאת החל מהמועד שבו המציאה לו המועצה
את הזמנת העבודה החתומה ו/או צו התחלת העבודה.
(ג) לא יסיים הקבלן את העבודה תוך המועדים הנ"ל ,ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש
בסך  ₪ 1,000לכל יום פיגור בתור דמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש ,והצדדים אומדים
בסך הנ"ל את הנזק שיגרם למזמין בגין איחור בסיום העבודה.
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דמי נזקים האמורים ישולמו למזמין או ינוכו או יקוזזו על ידיו ,בלי כל צורך בהוכחה מצדו
בעניין גובה הנזק  .אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של המזמין להוכיח ,ולקבל מהקבלן מלוא
הפיצוי על נזק שעולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה.
תשלום סכום הפיצויים המוסכמים ,ניכויו או קיזוזו אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ,ואין בו כדי לגרוע
מכל זכות אחרת הניתנת למזמין כלפי הקבלן לפי חוזה זה ולפי כל דין.
 .7סכסוכים
א .כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה
או הנובעים ממנו ,למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום או נמסרים לפי החוזה הזה להכרעת המועצה
ו/או המפקח  ,יובאו להכרעה בבוררות של בורר יחיד  -שבמידה וזהותו לא תוסכם
על ידי הצדדים ימונה על ידי הממונה על המחוז במשרד הפנים או מי מטעמו ,על פי פניית
אחד הצדדים ובלי צורך בהסכמת הצד שכנגד .זאת ,בתנאי שנמסרה הודעה מראש של 14
(ארבעה עשר) ימים לצד שכנגד טרם מינוי הבורר.
חתימת הצדדים על חוזה זה תיחשב ,בכפוף לאמור בסעיף-קטן (ב) להלן ,לחתימת שטר בוררין
ולבורר ניתנת רשות לקבל החלטות חלקיות או לתת צווי ביניים .הבורר לא יהא כפוף לדין המהותי
ולסדרי הדין הנהוגים ,אך יהא חייב לנמק את פסקו.
ב .למרות האמור בסעיף-קטן (א) רשאי יהא המזמין להודיע לקבלן לפני מינוי הבורר כי בסכסוך
או בחילוקי דעות אלו או אחרים שלא נמסרו לפי החוזה להכרעת המועצה ו/או המפקח
המזמין אינו מסכים לבוררות ,ואז יוגשו כל סכסוך או חילוקי דעות לבית המשפט המוסמך.
ג .מקום הבוררות או השיפוט ,לפי העניין ,יהא בתל אביב בלבד.
ד .מובהר ומוסכם בין הצדדים כי חילוקי דעות ו/או קיום הליך בוררות אין בהם כדי לתת ו/או לקבל
אישור להפסיק את ביצוע העבודות ו/או להאט את ביצועם.
 .8בוטל
 .9הודעות
כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה
או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר תיראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור
( 48ארבעים ושמונה) שעות מזמן מסירתה בדואר .הודעה בפקסימיליה תיראה כאילו נמסרה לתעודתה
מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קיבלה.
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לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:
א .כתובת המזמין :רח' הרצל  ,1קדימה צורן.
ב .כתובת הקבלן:

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________
המועצה המקומית קדימה צורן

_____
הקבלן
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מפתח התנאים הכלליים לביצוע העבודה

פרק א'  -כללי
סעיף  - 1הגדרות
סעיף  - 2ניהול יומן
סעיף  - 3הסבת החוזה
סעיף  - 4היקף החוזה
סעיף  - 5ספקות במסמכים והוראות מילואים
סעיף  - 6אספקת תכניות
סעיף  - 7ביצוע העבודה לשביעות רצון המזמין
סעיף  - 8ערובות לקיום החוזה

פרק ב'  -הכנה לביצוע
סעיף  - 9בדיקות מוקדמות
סעיף  - 10דרכי ביצוע ולוח התקדמות עבודה
סעיף  - 11סימון

פרק ג'  -השגחה ,נזיקין וביטוח
סעיף  - 12השגחה מטעם הקבלן
סעיף  - 13רישיונות כניסה והרחקת עובדים
סעיף  - 14שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
סעיף  - 15נזיקין לעבודה
סעיף  - 16נזיקין לגוף או לרכוש
סעיף  - 17אחריות הקבלן לכל נזק
סעיף  - 18ביטוח על ידי הקבלן
סעיף  - 19מניעת נזק
סעיף  - 20ביטוח על חשבון הקבלן במקרים מסוימים
סעיף  - 21פיקוח על ידי המפקח

פרק ד'  -התחייבויות כלליות
סעיף  - 22גישת המפקח למקום העבודה
סעיף  - 23פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבויות על ידי הקבלן
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סעיף  - 24מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות
סעיף  - 25מציאת עתיקות וכדומה
סעיף  - 26תשלום תמורת זכויות הנאה
סעיף  - 27פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
סעיף  - 28תיקון נזקים בכביש ,למובילים אחרים וכיוצא באלה
סעיף  - 29מניעת הפרעות לתנועה
סעיף  - 30קבלני משנה בחוזה ישיר עם המזמין או בחוזה עם הקבלן
סעיף  - 31ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה
פרק ה'  -עובדים
סעיף  - 32אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
סעיף  - 33ניהול פנקסי כוח אדם
סעיף  - 34רווחת העובדים
פרק ו'  -ציוד ,חומרים ומלאכה
סעיף  - 35אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
סעיף  - 36חומרים וציוד בשטח העבודה
סעיף  - 37טיב החומרים והמלאכה
סעיף  - 38בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
סעיף  - 39סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

פרק ז'  -מהלך ביצוע העבודה
סעיף  - 40התחלת ביצוע העבודה והשלמתה
סעיף  - 41העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן
סעיף  - 42מועד להשלמת העבודה
סעיף  - 43ארכה להשלמת העבודה
סעיף  - 44עבודה בשעות היום בימי החול
סעיף  - 45קצב ביצוע העבודה
סעיף  - 46פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
סעיף  - 47שלבים והפסקות בעבודה
סעיף  - 48הפסקת העבודה לצמיתות
סעיף  - 49שימוש או אי-שימוש בזכויות על ידי המזמין
פרק ח'  -השלמה ,בדק ותיקונים
סעיף  - 50תעודת השלמה
סעיף  - 51בדק ותיקונים
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סעיף  - 52פגמים וחקירת סיבותיהם
סעיף  - 53אי-מילוי התחייבויות הקבלן

פרק ט'  -שינויים ,תוספות והפחתות
סעיף  - 54שינויים
סעיף  - 55תשלומי עבודה יומית
סעיף  - 56רשימת תביעות
פרק י'  -מדידות
סעיף  - 57מדידת הכמויות
פרק י"א  -תשלומים
סעיף  - 58מקדמות
סעיף  - 59תנאי לדרישות תשלום
סעיף  - 60תשלומי ביניים
סעיף  - 61קביעת שכר חוזה
סעיף  - 62תנודות במחירים החומרים ובערך העבודה
סעיף  - 63תשלומי יתר
סעיף  - 64מניעת רווח מופרז

פרק י"ב  -סיום החוזה או אי-המשכת ביצועו
סעיף  - 65ניקוי מקום הבניה
סעיף  - 66תאריך סיום
סעיף  - 67סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
סעיף  - 68אי-אפשרות המשכת ביצוע העבודה

פרק י"ג  -שונות
סעיף  - 69מסירת הודעות
סעיף  - 70ביול החוזה
סעיף  - 71קיזוז
סעיף  - 72מס ערך מוסף
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התנאים הכלליים לביצוע העבודה
פרק א'  -כללי
הגדרות
 .1בחוזה ובתנאים הכלליים ,כהגדרתם להלן ,יהיו למונחים הבאים הפירושים המפורטים לידם -
אלא אם כן תוכן הדברים מחייב אחרת:
"המועצה"

המועצה המקומית קדימה צורן.

"המפקח"

מפקח מטעם המועצה ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה
על ידי המועצה.

"המהנדס"

מהנדס המועצה ו/או מי שהוסמך ו/או מי שמונה לצורך זה ו/או הורשה
על ידי המועצה.

"הקבלן"

לרבות נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסמכים .לרבות כל קבלן משנה
הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה.

"קבלן משנה"

לרבות פועליו ,סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו.

"העבודה"

העבודה/ות שיש לבצע בהתאם לחוזה ,לרבות כל שלב ושלב בעבודה/ות.

"שטח העבודה"

השטח/ים בו/בהם מתבצעת העבודה ,לרבות השטח/ים שיימסר/ו לקבלן עם התחלת
עבודה והשטח /ים שהקבלן משתמש בהם לצורך ביצוע העבודה ,אחסנה ,עבודות עזר
ו מקום מנוחה לעובדים ,וכן מקום בו מבוצעות עבודות במישרין ו/או בעקיפין
וכן שטח/ים שהוסכם עליו/הם עם המפקח כשטח/י עבודה.

"תכניות"

התכניות המהוות חלק בלתי-נפרד מהחוזה ,לרבות כל שינוי בתכנית כזו
שאושר בכתב על ידי המפקח לעניין חוזה זה ,וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב
על ידי המפקח לעניין חוזה זה ,מזמן לזמן.

"מבנה ארעי"

כל מבנה או כל עבודה שיידרש באורח ארעי להתקינם או לבצעם עבור או בקשר
לביצועה של העבודה.

"חומרים"
"היום הקבוע"

לרבות תערובת או תרכובת של חומרים שמשתמשים בהן לביצוע העבודה.
היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ,ובאם לא נקבע יום כזה  -היום בו
נתקבלה הצעת הקבלן או נחתם החוזה ,לפי המאוחר שביניהם.
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"החוזה"

החוזה לביצוע העבודה (ערוך לפי הנוסח המצורף) ,כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה,
הצעת הקבלן ,המפרטים ,כתבי הכמויות והתכניות שיצורפו לצו התחלת עבודה וכן כל
מסמך אחר המהווה חלק בלתי-נפרד מהחוזה.

"שכר החוזה"

כהגדרתו ב בסעיף  3לחוזה ,לרבות כל תוספת שתיווסף ב בהתאם להוראות החוזה,
ולהוציא כל פחת שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"צו התחלת עבודה"

הוראה שניתנה בכתב על ידי המפקח במכתב חתום.

"לוח התקדמות העבודה" לוח שבו יפרט הקבלן את הזמנים שבהם יתחיל ,יתקדם ויסיים כל שלב ושלב של
העבודה.
"הפוליסה"
"שינוי"

פוליסת/פוליסות ביטוח שתוצאנה לפי הוראות החוזה.
כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ,לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או צמצומה של
העבודה ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנה.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  -ניהול יומן
( .2א) המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצועה ,וכן לבדוק
את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.
כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראות המפקח.
(ב) המפקח ינהל יומן עבודה לפי הטופס שייקבע ויספק ובמספר עותקים שייקבע על ידו.
המפקח והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם .ביומן ירשמו גם את העניינים הבאים:
( )1פירוט העבודות שייעשו.
( )2ציון כל גורם העלול להשפיע או שהשפיע על התקדמות העבודה.
( )3מספר הפועלים המועסקים בעבודה לסוגיהם.
( )4החומרים שהובאו לשטח העבודה ,לרבות פירוט  -ככל הניתן  -של טיבם ,כמויותיהם והשקעתם
בעבודה.
( )5התקדמות ביצוע העבודה במשך היום.
( )6תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
( )7הוראות שוטפות ותוספות בביצוע העבודה או שינויים.
( )8אישור המפקח או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של כל עבודה או של איכות החומרים ,טיבם
וכמויותיהם.
( )9אישור המפקח לגבי כל שלב שביצועו הסתיים ונבדק.
(ג)

רישומי והוראות המפקח ביומן יחייבו את הקבלן .באם תוך ( 3שלושה) ימים לא יסתייג מהם הקבלן
על ידי הודעה למפקח ,ייחשב הקבלן כמסכים להוראות ולרישומים הנ"ל .רישומי הקבלן
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לא יחייבו את המזמין .היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי המפקח והקבלן .העתק חתום מהיומן
יימסר הן למפקח והן לקבלן ,והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו.
(ד)

רישומים של המפקח ביומן ,פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם בכפיפות לסעיף-קטן (ג),
ישמשו כראייה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם  -אולם לא ישמשו לכשעצמם עילה לדרישת כל
תשלום או תביעה על פי החוזה .הסמכויות הנזכרות בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המפקח
בחוזה זה ולא לגרוע מהן.

הסבת החוזה והמחאת זכויות
( .3א)

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה,
וכן אין הוא רשאי להמחות ,להעביר או למסור בכל דרך אחרת לאחר ,כל זכות כלפי המזמין
לפי החוזה  -אלא בהסכמת המזמין ,אשר תינתן מראש ובכתב.

(ב)

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת המזמין
מראש ובכתב .אולם ,העסקת עובדים  -בין אם שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין אם שכרם משתלם
לפי שעות העבודה  -אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה ,או חלק ממנה ,לאחר.

(ג)

הודיע הקבלן למפקח בכתב על רצונו למסור את ביצוע של חלק כל שהוא של העבודה לקבלן משנה
שיצוין בהודעה ,והמפקח לא הודיע לקבלן בכתב תוך ( 14ארבע עשרה) ימים מתאריך קבלת
הודעת הקבלן האמורה על התנגדותו לכך  -ייחשב הדבר כהסכמת המזמין מכללא למסירת ביצוע
אותו חלק של העבודה שצוין בהודעה לקבלן המשנה שצוין בהודעה.

(ד)

אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה,
והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה ו/או מבצעי העבודה
מטעם קבלן המשנה ו/או באי כוחו ו/או עובדיו.

(ה)

בכל מקרה  -יובהר כי הקבלן אחראי לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום ,כנדרש על פי כל דין.

(ו)

הן לפני ביצוע העבודה והן במהלכה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן את החלפתו של כל קבלן משנה,
וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפקח ,והקבלן מתחייב לבצע זאת מיד עם קבלת
דרישה מהמפקח .החלפת קבלן משנה כאמור לא תגרור אחריה תביעה לתוספת תשלום או פיצוי מכל
סוג שהוא מצד הקבלן.
(א) לאחר קבלת העבודה ואישור קבלני המשנה ,אסור לקבלן להחליף את קבלני המשנה ללא אישור
מוקדם בכתב מהמפקח.

היקף החוזה
 .4הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה ,לרבות  -גיוס והמצאת כוח האדם ,החומרים ,הכלים ,המכונות וכל
דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
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ספקות במסמכים והוראת מילואים
( .5א) בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר
מהמסמכים המהווים את החוזה ,כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים
אלה ,בכפוף לאמור בסעיף  2לחוזה.
(ב)

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור
בחוזה ,או שיהיה לדעת הקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח
הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב למזמין והמזמין ו/או
מי מטעמו ייתן הוראה בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

(ג)

המפקח רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע העבודה ,הוראות לביצוע העבודה -
לרבות תכניות לפי הצורך.

(ד)

הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיף-קטן (ב) ו/או (ג) מחייבות את הקבלן ,אולם אין באמור
בסעיף-קטן זה בכדי לגרוע מן האמור בפרק ט' להלן.

אספקת תכניות
(.6א)

המהנדס ימסור לקבלן ( 3שלושה) העתקים מכל אחת מהתכניות ללא תשלום ,וזאת ככל שיהא בכך
צורך ובהתייחס לכל עבודה ועבודה המפורטת בכתב הכמויות שיצורף לצו התחלת העבודה .כל העתק
נוסף שיהיה דרוש לקבלן יוכן על חשבונו .עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות
שברשותו ,בין שהומצאו לו על ידי המזמין ובין שהכין אותן בעצמו ,או שהוכנו על ידי אדם אחר.

(ב)

התכניות הן רכושו הבלעדי של המזמין ,ואסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן למטרות החורגות
מתחום החוזה.

(ג)

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה ,והמפקח יהיה רשאי
לבדוק ולהשתמש בהן בכל שעה מתקבלת על הדעת.

(ד)

במעמד הגשת חשבון סופי ימסור הקבלן למזמין תכניות  AS MADEשנערכו על ידי מודד מוסמך ,וזאת
ככל שיהא בכך צורך ו/או על פי דרישת המועצה.

ביצוע לשביעות רצון המזמין
 .7הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונו המוחלטת של המזמין ,וימלא לצורך זה
אחרי כל הוראותיו של המפקח  -בין אם הן מפורטות בחוזה ובין אם הן אינן מפורטות בחוזה.
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ערבות לקיום החוזה
( .8א) להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,ימציא הקבלן למזמין בזמן חתימת החוזה
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד תשומות הבנייה ,בנוסח המצ"ב במסמכי המכרז ,בגובה של
( 75,000שבעים וחמישה אלף) .₪
(ב) תוקפה של הערבות הבנקאית יהיה עד לתום  90יום לאחר תום תקופת החוזה .מבלי לגרוע מן האמור
בסעיף זה ,בכל מקרה בו עתידה הערבות לפקוע תוך ( 30שלושים) יום והקבלן טרם סיים את ביצוע
העבודות ו/או הודיעה המועצה לקבלן על רצונה לממש את תקופת האופציה,
יאריך הקבלן באופן מיידי את תוקפה של הערבות ,או ימציא ערבות חדשה כאמור
בהתאם לדרישת המועצה.
(ג) מ בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המזמין לפי חוזה זה ,המזמין יהיה רשאי לממש
את הערבות האמורה ,כולה או מקצתה ובבת אחת או בשלבים ,לכיסוי מלא או חלקי
של התחייבויות הקבלן כלפיו על פי חוזה זה.
(ד) אין בסכום הערבות כדי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות למזמין לשיפוי בגין כל נזק ,אובדן או הפסד
שייגרם לו בקשר לחוזה זה ,ואם היו למזמין נזקים או הפסדים בגין אי-מילוי ההתחייבויות של הקבלן
על ידי הקבלן ,יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום על חשבון אותם נזקים או הפסדים.

פרק ב'  -הכנה לביצוע
בדיקות מוקדמות והכנה לביצוע העבודה
( .9א)

(ב)

(ג)
(ד)

(ה)

רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את מקום/ות העבודה וסביבותיו/הם,
לרבות דרכי הגישה אליו/הם ,ו את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים
לביצוע העבודה .כמו כן ,רואים את הקבלן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים
והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו.
המזמין רשאי ,אם רצונו בכך ,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו  -אולם אלו
יהיו לאינפורמציה בלבד ,ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בדיקות כנדרש
בסעיף-קטן (א) דלעיל ,והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדו"חות והסקרים
שהמציא לקבלן כאמור דלעיל.
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו ,ומהווה
תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
הקבלן מתחייב לבדוק ולוודא על חשבונו את מיקומם של המבנים העל והתת-קרקעיים -
לרבות צינורות מים ,ביוב ,השקיה ,כבלי טלפון ,טלג רף וחשמל ,מנהרות תעלות ,גדרות ,עמודים ועצים
וכן כל מבנה או מכשול אחר העלול להי מצא בתחום עבודתו ,כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין
שאינם מופיעים.
כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,זאת לרבות הוצאת היתרי בניה
ו/או היתרים ואישורים אחרים על פי דין.
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דרכי ביצוע ולוח התקדמות העבודה
( .10א) הקבלן ימציא לאישור המפקח תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת הזמנת עבודה חתומה
ו/או צו התחלת עבודה ,לפי העניין ,הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח התקדמות העבודה  -לרבות
הסדרים והשיטות אשר לפיהם יבצע את העבודה .הצעת הקבלן תתחשב בנקודות הציון ובלוח הזמנים
כפי שנמסר לו על ידי המפקח ,ככל ש נמסר .כן ימציא הקבלן למפקח ,לפי דרישתו מזמן לזמן ,פרטים
בכתב בקשר לדרכי ביצוע העבודות .המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח ,בין שאישר אותו
המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו.
(ב) לא המציא הקבלן לוח התקדמות העבודה ,כאמור בסעיף-קטן (א) ,ייקבע לוח התקדמות העבודה
על ידי המפקח ויחייב את הקבלן ממש כאילו הוגש ונחתם על ידי הקבלן.
סימון
( .11א) ה מהנדס יסמן את נקודות המוצא להתחלת העבודה .הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של
המשך העבודה ולנכונותם של הגבהים ,הממדים והכיוון של כל חלקי העבודה .המהנדס יבדוק ויאשר
את כל הסימונים שנעשו על ידי הקבלן .הוצאות הסימון חלות על הקבלן.
(ב) הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המהנדס,
חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה .נהרסו ו/או נעלמו נקודות הקבע שנקבעו
על ידי המהנדס כאמור ,על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא ולהודיע למהנדס מיד על כך ולהזמינו לבדוק
את מיקום הנקודות החדשות.
(ג) הקבלן יציב על חשבונו בשטח /י העבודה שלטים בגודל ובצורה שיניחו את דעת המהנדס -
ובהם ירשם :שם העבודה ,שהעבודה מבוצעת עבור מועצה מקומית קדימה צורן ,שם המתכנן,
שם המהנדס ,שם הקבלן וכתובתו ,שם המנהל וכתובתו ,וכל פרט אחר מסוג זה שידרוש המהנדס.

פרק ג'  -השגחה ,נזיקין וביטוח
השגחה מטעם הקבלן
 .12הקבלן יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה.
רישיונות כניסה והרחקת עובדים
( .13א) הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם
המועסק על ידו במקום העבודה  -אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שהוא מתרשל
בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו -
בין במישרין ובין בעקיפין  -במקום העבודה .המפקח לא יהא חייב לנמק את דרישתו.
(ב) רשאי המפקח לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו.
משניתנה הוראה כזו ,ימציא הקבלן למפקח ויתקן מעת לעת את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם
במקום העבודה לביצוע העבודה וכן פרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח.
(ג) אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה כאמור או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו אחראי
הקבלן להרחקתם ממקום העבודה.
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שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
 .14הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחותו
של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין
או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי  -ובכלל זאת:
(א) הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות המפקח:
( )1מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח.
( ) 2מחסן מתאים לאחסנת חומרים כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה.
(ב) המבנים האמורים בסעיף-קטן (א) יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה
עד תום העבודות לפי החוזה.
נזיקין לעבודה
( .15א)

(ב)

(ג)
(ד)

מיום העמדת מקום העבודה כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת גמר ,יהא הקבלן
אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה ,ובכל מקרה שיגרם נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהי [פרט
לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף-קטן (ד) להלן] יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם
האפשרי.
הוראות סעיף-קטן (א) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו תוך כדי עבודות
תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק על פי סעיף  51להלן ,אף לאחר מתן תעודת השלמת
העבודה.
בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם על ידי סיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק
בהקדם האפשרי ,אם ובמידה והמזמין ידרוש ממנו לעשות כן ,והוצאות התיקון יחולו על המזמין.
"סיכון מוסכם " פירושו :נזק הנובע מפעולות מלחמה (בין שהוכרזה ובין שלאו) ,או כתוצאה מטעות
בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים ,או כתוצאה משימוש המזמין או אחר מטעם המזמין
או ברשותו בעבודה או בחלקה ,שנעשה לאחר שניתנה תעודת הגמר ובלבד שהנזק לא נבע מרשלנות
ו/או ליקוי בעבודת הקבלן ומי מהבאים מטעמו.

נזיקין לגוף או לרכוש
 .16הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק או אובדן לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,לרבות לקבלן
ו/או עובדיו ו/או כל אדם מטעמו ,תוך כדי ביצוע עבודה ויישא ויהיה אחראי לכל נזק שהוא הנגרם
תוך כדי ביצוע העבודה או בגינה.
אחריות הקבלן לכל נזק
 .17הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין במהלך ביצוע העבודה
ובין לאחר מכן ,שייגרם למועצה ,או לכל צד שלישי או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או ממחדל
מצד הקבלן ,בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו,
בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה.
הקבלן מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,
מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,כנגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה
ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק לרבות כמפורט בסעיפי האחריות בהסכם זה,
לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לה ,בקשר עם ביצוע הסכם זה.
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ביטוח על ידי הקבלן
 .18מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לבצע ולקיים ,על
חשבונו ,למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת הבדק ,ביטוחים כדלקמן ,בתנאים אשר לא יפחתו מן
המפורט להלן ובנספח ביטוחי הקבלן ,המצ"ב כנספח ג' ומהווה חלק בלתי-נפרד ממנו (להלן" :האישור")
וזאת לפי המוקדם מבין  -יום העמדת אתר העבודה ,כולו ו/או מקצתו,
לרשותו של הקבלן ,או יום התחלת העבודה ,על פי הקבוע בהסכם  -ולמשך כל תקופת ביצוע הפרויקט
ותקופת הבדק ועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופת הבדק ,או אף מעבר לכך ,לפי העניין וכמפורט
להלן (להלן" :ביטוחי הקבלן"):
הקבלן ימציא את אישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג
כמסמך עדות לביצוע הביטוחים בפועל
• פרק א'  -ביטוח עבודות קבלניות;
• פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי;
• פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים;
• ביטוח אחריות מקצועית.
• ביטוח חבות מוצרים
א.

הקבלן יבצע את ביטוחי הקבלן בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין ,אשר תאושר
על ידי המועצה ,ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח
במועדים שהוסכמו עם המבטחים.

ב.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של המועצה וכי המבטח מוותר
על זכות שיתוף ביטוחי המועצה בגין נזק המכוסה בביטוחי הקבלן.

ג.

ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ,אלא
אם כן מסר המבטח למועצה הודעה על כך בדואר רשום ( 60שישים) יום לפני כניסתו לתוקף של
הביטול ו/או הצמצום כאמור.

ד.

הקבלן מתחייב להמציא למועצה העתק מקור של "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" (נספח ג',)1
כשהוא חתום על ידי המבטח כשהוא אינו מסויג ,במועד חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ( 7-שבעה)
ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה (לפי המוקדם).
בכל מקרה של אי -התאמה בין האמור באישור לאמור בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לגרום
לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה.

ה.

הקבלן יחזור וימציא את מסמך "אישור על קיום ביטוחי הקבלן" (נספח ג' ,)1מדי תום
תקופ ת ביטוח ,כל עוד נמשכות העבודות ו/או נמשכת תקופת הבדק.

ו.

מבוטל

ז.

לפי דרישת המועצה ,מעת לעת ,יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן ,או איזה מהם
בסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת ,לפי קביעת המועצה.
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ח.

מוסכם ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או בשינוים
בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על המועצה
ו/או מי מטעמה ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן ,לפי הסכם זה או כל דין.

ט.

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ולהלן ,הקבלן יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון ,כל
ביטוח נוסף בקשר עם העבודות ו/או כל רכוש ו/או ציוד הקשור בביצוען ,בתנאי שכל ביטוח שיערוך
הקבלן לאחריותו ,יורחב לכסות את אחריות המועצה למעשיהם ו/או מחדליהם
של הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,ובתנאי שבכל ביטוח
ש ייערך לרכוש ,ייכלל ויתור המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה ,עובדיה וכל הפועלים מטעמה
(ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון).

י.

בנוסף על האמור דלעיל  ,יערוך ויקיים הקבלן ביטוחי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי ,אשר יובא
לאתר העבודות ו/או ייעשה בו שימוש לצורך ביצוע העבודות ,יבוטח בביטוח אחריות
כלפי צד שלישי (נזקי רכוש) וכן בביטוח חובה ,ולגבי צ.מ.ה שהינו רכב מנועי שאין חובה חוקית
לבטחו ,בביטוח אחריות בגין נזקי גוף ,וזאת בגבולות אחריות הולמים .למען הסר ספק ,מוסכם
כי המונח "רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים
מכל סוג.

יא .הקבלן פוטר את המועצה וכל הפועלים מטעמה ,את מנהל הפרויקט וכל הקבלנים ,קבלני המשנה
והיועצים ,הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם ,מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד
המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהינו זכאי לקבל שיפוי בגינו על פי ביטוחי הסכם זה (או שהיה
זכאי לקבל שיפוי בגינו ,אלמלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר).
הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
יב .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על
פי ביטוחי הקבלן.
יג.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי
המועצה ,באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים ,אשר הוא נדרש לעורכם כמפורט דלעיל והכיסוי שיינתן
על ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל .הקבלן מאשר
כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך .למען הסר ספק ,מוסכם כי גבולות האחריות
בביטוחים השונים ,כמפורט באישור ,הינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן
ועליו לבחו ן את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

יד.

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל סכום שיושת על מי מהן עקב הפרת תנאי
הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

טו .הקבלן מתחייב בזאת לגרום לכך כי כל קבלני המשנה ,אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות
או בקשר עמן ,יבצעו ,יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף  18דלעיל,
לרכושם ולאחריותם ,כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות
והויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן ,כמפורט דלעיל.
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ולמען הסר ספק ,הקבלן מתחייב בזאת לוודא כי כל מהנדס ו/או יועץ,
אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות או בקשר עמן (לרבות ,במפורש כשכיר) ,יבצעו ,יערכו ויקיימו
ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות ,אשר לא יפחת מסך של ( 250,000$מאתיים וחמישים אלף
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דולר אמריקאי) והביטוח יכלול את כל התנאים  ,ההרחבות והויתורים על תחלוף הנדרשים בביטוחי
הקבלן ,כמפורט דלעיל.
טז .בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח ולמועצה .הקבלן מתחייב
לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המועצה בכל הדרוש למימוש הזכויות
על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנהל המשא ומתן בעצמה.
מניעת נזק
 .19למפקח הרשות לבחון בכל זמן ועת את האמצעים בהם אחז הקבלן למניעת נזק לעבודה.
הקבלן חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה על ידי המפקח .אין בהוראות סעיף זה משום
הטלת האחריות על המפקח על המזמין ו/או לרכוש או לגוף ,או לגרוע מאחריות הקבלן.
ביטוח על ידי המזמין על חשבון הקבלן במקרים מסוימים
.20מבוטל.
פיקוח על ידי המפקח
( .21א) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על המזמין או על המפקח,
לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה ,כאמור ,לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן.
(ב) הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה.

פרק ד'  -התחייבויות כלליות
גישת המפקח למקום
 .22הקבלן יאפשר ויעזור למפקח להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי
לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה.
פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבות על ידי הקבלן
 .23הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה ו אחריות כזאת מוטלת על אדם לפי כל דין לנזיקין שייגרמו תוך
ביצוע העבודה ובקשר לכך .באם המזמין יי דרש או יחויב לשלם לצד שלישי או להחזיר למזמין
את הסכום שישולם על ידו ,אותו סכום יהיה כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.

מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות
 .24ב כל הכרוך בביצוע העבודה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הוראות ,קבלת רישיונות,
ותשלום מיסים ואגרות.
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מציאת עתיקות וכדומה
( .25א) עתיקות ,כמשמעותן בדין ,בעלות ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה
(להלן" :העתיקות") ,הן נכסי המדינה  -והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה
בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא.
(ב) מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתן או הזזת חלק מהן ממקומן יודיע הקבלן למפקח על התגלית .כן
מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
(ג) ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף-קטן (א) יחולו על המזמין,
והמזמין יהא זכאי לכל פיצוי המגיע מן המדינה בגין אותם אמצעי זהירות.
תשלום תמורת זכויות הנאה
 .26אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו ,כגון :לצרכי חציבה או נטילת עפר או
חול או זכות מעבר או שימוש ,או כל זכות דומה  -יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה
ותשלום התמורה על חשבון הקבלן ,כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.
פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים
 .27הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ולא תהיה
כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיוצא באלה או בזכות
השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והקבלן ימלא אחר כל הוראה של המפקח בעניין אי-ההפרעה
לשימוש בזכויות ובחזקה כאמור ,לרבות התקנת דרכים זמניות ושלטי אזהרה והכוונה.
תיקון נזקים לכביש ,למובילים אחרים וכיוצא באלה
 .28הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו ,מיד ולשביעות רצונו של המזמין ,כל נזק או קלקול שיגרמו
במהלך ביצוע העבודה לכל כביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון,
צינורות דלק ,גז או מובילים ו מתקנים אחרים ,בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין ,בין שהנזק או
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,בין אם המתקן הנ"ל סומן
בתכניות ,או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזה ,ובין אם לא סומן כנ"ל.
מניעת הפרעות לתנועה
 .29על הקבלן למנוע במידת האפשר הפרעות לתנועה בדרכים בקשר עם ביצוע העבודה .באם יהיה הכרח לגרום
הפרעה כזאת ,יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי
הרישיון והוראות המפקח.
קבלני משנה בחוזה ישיר עם המזמין או בחוזה עם הקבלן
 .30בוטל.
45
חתימת המציע _________________

ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה
( .31א) הקבלן יסלק מזמן לזמן משטח העבודה את עודפי החומרים ,הפסולת והאשפה למקום שעליו יורה
המפקח .מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את שטח העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה
והחומרים המיותרים ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,למקום כאמור ,וימסור את שטח
העבודה כשהוא נקי לשביעות רצון המפקח.
(ב) לדרי שת המפקח יפרט הקבלן במדויק את כמויות הפסולת שסולקו לכל מקום ומקום
וימציא אישורים רשמיים ,כך שהמפקח יוכל לוודא שאכן סולקו למקום האמור.
הקבלן יתקן מיד כל סטייה מהוראת סעיף זה ,לרבות בדרך איסוף הפסולת מחדש והעברתה
(ג)
למקום עליו הורה המפקח.

פרק ה'  -עובדים
אספקת כוח אדם ותנאי עבודה
( .32א) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כו ח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה והפיקוח
עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
(ב) הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד
הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן
להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.
(ג) כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות
העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא עימו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי
לתת לפי חוזה זה לקבלן.
(ד) כל הוראה או דרישה או הודעה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נמסרה לקבלן.
(ה)

המפקח רשאי לדרוש החלפת בא כוחו המוסמך של הקבלן או מנהלי העבודה אם לדעת המפקח הם
אינם מתאימים לתפקיד.

(ו)

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי
בשיעור שנקבע לגבי אותו העובד בהוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

(ז)

הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשכ"ח,1968-
והתקנות שהותקנו על פיו ,ולהמציא למפקח אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים
את התחייבויותיו לפי סעיף-קטן זה.
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק ,ובאין
דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה ,התשי"ד-
.1954
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
או אחריות כלשהם על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

( ח)

(ט)

ניהול פנקסי כוח אדם
( .33א) הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודות ינוהלו לשביעות רצונו של המפקח פנקסי כוח אדם
שיירשם בו שמו ,מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו ושעות עבודתו.
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(ב) הקבלן מתחייב להמציא למפקח ,לפי דרישה ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא
למפקח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,מצבת כוח אדם חודשית ו/או שבועית ו/או יומית שתכלול את
חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
רווחת העובדים
 .34הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים
במקום העבודה לשביעות רצון המפקח.

פרק ו'  -ציוד ,חומרים ומלאכה
אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
( .35א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים וכל חפץ אחר הדרושים לביצועה
היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל
של העבודה בקצב הדרוש.
הקבלן מתחייב לספק למקום העבודה ולהחזיק במקום העבודה חומרים במידה הדרושה להתקדמות
העבודה בצורה שוטפת ובלי הפרעות.
חומרים שהקבלן חייב לספקם ,רשאי המזמין להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים
שיסופקו על ידי המזמין  -ושתמורתם ,לפי חשבון המפקח ,תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
אם הותנה במפורש שהמזמין יספק את חומרי העבודה כולם או מקצתם ,וסופקו החומרים
בהתאם לכך  -יחולו עליהם כללים אלה:
 )1הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.
 )2משהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לשטח העבודה לא יהא רשאי הקבלן להוציא אותם או
חלק מהם ממקום המבנה ,אלא אם כן קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.
 )3הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם לא יוחלפו בחומרים אחרים -
אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.
 )4הקבלן מתחייב להחזיר בזמן את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושלא השתמש בהם
לביצוע העבודה ,וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים.
 )5לא החזיר הקבלן את החומרים או את העודפים לפי פסקה ( )4דלעיל  -חייב הקבלן לשלם מיד
למזמין תמורתם סכום שיקבע על ידי המזמין בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה.
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אולם ,אם נדרש הקבלן על ידי המפקח להחזיר את החומרים או העודפים לפי השלמת העבודה -
תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה.
על אף האמור דלעיל תי קבע תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי
השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.
(ו)לצורך סעיף זה  -דין דלק ושמנים ,שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד מכני כבד,
כדין חומרים.
חומרים וציוד בשטח העבודה
( .36א) בסעיף זה "חומרים" פ ירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה
והשלמתה ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן מתקנים העתידים להיות
חלק מן העבודה.
(ב) חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן בשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה
יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין.
(ג) חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לשטח העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה ,אין הקבלן
רשאי להוציאם משטח העבודה ללא הסכמת מהמפקח בכתב  -וזאת בין אם החומרים נרכשו וסופקו
על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין .הוראה זו לא תחול לגבי ציוד מכני של הקבלן.
(ד) כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף-קטן (ו) לסעיף זה או הורה המפקח בכתב,
שהציוד והחומרים ,לפי סעיפים-קטנים (א) ו/או (ב) ו/או (ג) ,אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה ,רשאי
הקבלן להוציאם משטח העבודה ,ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור חדלים החומרים מלהיות
בבעלות המזמין .נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן ,רשאי המזמין  -לאחר מתן
הודעה מוקדמת בכתב של ( 7שבעה) ימים  -למכרם או להפקיעם או לסלקם,
ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות או בסילוקם ,יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל
עודף שיוותר .כן רשאי המזמין לסלקם מהמקום או להשאירם או לנהוג בהם כפי ראות עיניו ,הכול
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
(ה) הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע
העבודה ,אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  ,67רשאי המזמין להשתמש בזכויות
המוקנות לו על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף-קטן זה כפופה לזכויות המזמין על
פי סעיף  ,67כאמור.
אין להסיק מהוראות סעיף זה כאילו ניתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,
(ו)
והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.
טיב החומרים והמלאכה
( .37א) הקבלן ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות
ובשאר מסמכי החוזה.
(ב) הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה .אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא
תו תקן או סימן השגחה ,יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן
או סימן השגחה כאמור ,אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים
ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים ,ואושרו על ידי המפקח .חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור
חלה על הקבלן.
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(ג) הקבלן מתחייב שלא לבצע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים ליעדם על ידי המפקח.
חובת קבלת אישור המפקח חלה על הקבלן.
(ד) סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין ,אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן
לטיב העבודה.
(ה) הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המפקח,
דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים ,כוח אדם וכל יתר האמצעים
לביצוע הבדיקות בשטח העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכול כפי שנקבע בחוזה
או כפי שיורה המפקח.
(ו) דמי בדיקת הדגימות במעבדה בשטח העבודה יחולו על הקבלן ,והוא הדין לגבי בדיקת חומרים
ומלאכה שיימצאו בלתי-מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת.
(ז) המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע ,באמצעות המפקח ,את המעבדה שתבצע את הבדיקות,
וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי בדיקות ,מבלי שהדבר יגרע מאחריותו
של הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה .השתמש המזמין בזכות האמורה,
ינוכה כל סכום ששולם או שהוא חייב לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע לקבלן מאת המזמין
בכל זמן שהוא ,או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת.
(ח) המזמין יספק נקודת מים בשטח העבודה .חובת תשלום מלוא תצרוכת המים ,לפי חיובי המזמין ,תחול
על הקבלן.
בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
( .38א) הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה
או מוסתר ,ללא הסכמת המפקח לכיסוי או הסתרה כאמור.
(ב) הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדו ק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודה לפני
כיסויו או הסתרתו.
(ג) הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו,
בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח .לא מילא הקבלן
אחר הוראות המפקח לפי סעיף-קטן זה רשאי המפקח לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים
בכל חלק של העבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו ,הכול על חשבון הקבלן.
(ד) הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאי המזמין לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן
בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
(ה) אם לפי הנספחים לחוזה או לפי הוראות המפקח או לפי דינים של רשויות מוסמכות יש לבצע בדיקות
מסוימות ונדרש אישור לעבודה כלשהי ,על הקבלן להודיע למפקח על נכונותו לביקורת
( 48ארבעים ושמונה) שעות לפני מועד הביקורת.
סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
( .39א) המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך עבודה:
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 )1על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה ,בכל מקרה
שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
 )2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמור בפסקה ( )1דלעיל.
 )3על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו של העבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים
בלתי-מתאימים או במלאכה בלתי-מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.
(ב) כוחו של המפקח לפי סעיף-קטן (א) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף
כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
(ג) לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף-קטן (א) המזמין רשאי לבצעה על חשבון הקבלן
והקבלן יי שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע לקבלן והמזמין יהא רשאי לגבותן או לנכותן
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ז'  -מהלך ביצוע העבודה
התחלת ביצוע העבודה והשלמתה
 .40הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת
העבודה " וימשיך בביצועה ברציפות ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה
ובהתאם ללוח התקדמות העבודה.
העמדת שטח העבודה לרשות הקבלן
 .41לפני מתן הפקודה להתחלת העבודה או בשעת אותה הוראה ,יעמיד המזמין לרשות הקבלן
את שטח העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח
התקדמות העבודה.
מועד להשלמת העבודה
( .42א) הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה במסמכי החוזה שמניינה יתחיל מהתאריך
שנקבע בצו להתחלת העבודה.
(ב) הוראות סעיף-קטן (א) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק
מסוים מהעבודה.
(ג) ניתנה א רכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לסעיף  43להלן ישתנה המועד להשלמת
העבודה בהתאם לכך.
ארכה להשלמת העבודה
( .43א) אם יחולו שינויים המגדילים את היקף העבודה ,תינתן ארכה לקבלן להשלמת העבודה.
אם השינויים מקטינים את היקף העבודה ,אזי יוקטן המועד להשלמתה ,הכול לפי העניין
ובהתאם להיקף השינוי ומהותו .המפקח יקבע את שיעור הארכה או שיעור קיצור התקופה,
לפי העניין ,ויודיע על כך לקבלן.
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נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כו ח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המפקח לא הייתה
(ב)
לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב  -רשאי הקבלן לבקש ארכה
במועד השלמת העבודה ,והמפקח יקבע את שיעור הערכה בפקודת שינויים  -בתנאי כי:
 )1הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור ,לאחר ( 30שלושים) יום
מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
 )2הקבלן יהיה חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המפקח ,לרבות יומן העבודה ,שהתנאים האמורים
אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.
 )3חוסר עובדים בשל סגר ו/או איסור הבאת פועלים זרים לא יהווה עילה להארכת משך
ביצוע העבודה.
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום או פיצוי עבור שינוי תקופת הביצוע.

(ג)

עבודה בשעות היום בימי החול
( .44א) לא תעשה על ידי הקבלן כל עבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל ללא הסכמת המפקח
בכתב ומראש.
(ב) אין הוראות סעיף-קטן (א) דלעיל חלות על עבודה שצריכה לעשות מטבע הדברים ללא הפסק
או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי-נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון
העבודה ,ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה
במפורש.
קצב ביצוע העבודה
( .45א)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

אם ב כל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתה
בזמן הקבוע ,או תוך הארכה שניתנה להשלמתו  -יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד
באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בקצב ובמועד.
היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף-קטן (א) אינם מספיקים בכדי להבטיח
את השלמת העבודה בזמן הקבוע  -יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט בהם
והקבלן יהיה חייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.
לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לסעיף-קטן (ב)  -רשאי המזמין לבצע את העבודה כולה
או מקצתה ,על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות
הכרוכות בכך והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת 15%
(חמישה עשר אחוזים) שייחשבו כהוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,
וכן יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת .לצורך סעיף-קטן זה תהיה למזמין זכות מלאה
להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים שנמצאים בשטח העבודה.
אם יהיה צורך לדעת המפקח בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה,
יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולות להחשת ביצוע העבודה
בזמן המבוקש על ידי המפקח ,וכן למלא אחר כל הוראות המפקח בנוגע לשעות העבודה,
ימי העבודה ושיטות העבודה.
לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף-קטן (ד) ,תחולנה הוראות סעיף-קטן (ג) ,ובלבד שהקבלן
לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצועה העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.
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(ו) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף-קטן (ד) ונגרמו לו כתוצאה מכך ,לדעת המזמין,
הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה ,יחזיר המזמין לקבלן את
ההוצאות הנוספות האמורות ,בשיעור שייקבע על ידי המזמין בתוספת ( 12%שניים עשר אחוזים)
עבור רווח והוצאות כלליות.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
( .46א)

(ב)

(ג)

(ד)

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן או תוך הארכה שניתנה
לו להשלמת העבודה ישלם הקבלן למזמין את הסכום שנקבע בסעיף  6לחוזה כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודה ועד מועד השלמתה
למעשה .כמו כן ,יהיה המזמין זכאי לפיצויים בהתאם לטבלת ההפרות והפיצויים המצורפת כנספח א'
לחוזה זה.
המזמין רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף-קטן (א) מכל סכום שיגיע לקבלן
בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים או הניכויים
אינם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת
לפי החוזה.
אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת סיום לגבי חלק כל שהוא מהעבודה
והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור ,יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת הסיום האמור חלק
יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף-קטן (א) לפי הערך היחסי שבין חלק
העבודה האמור לבין העבודה כולה.
הזכות הניתנת למזמין לפיצויים לפי סעיף זה היא בנוסף לכל זכות ,סעד ותרופה
שהמזמין זכאי להם לפי החוזה או לפי החוק ,לרבות הפרשי הצמדה ומדד החל מהמועד בו אמורה
הייתה העבודה להסתיים.

שלבים והפסקות בעבודה
( .47א)

(ב)
(ג)
(ד)

(ה)
(ו)

המפקח רשאי ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,להורות על ביצוע העבודה בשלבים עם הפסקות
בין השלבים ו/או בתוך כל שלב והמשכה של כל הפסקה ,הכול כראות עיניו ,ובלבד שאם עלתה
ההפסקה על ( 6שישה) חודשים ייראו את העבודה כמופסקת לצמיתות.
הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי סעיף-קטן (א) ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה
ולהגנתה לשביעות רצונו של המפקח.
למרות האמור בסעיף זה חייב הקבלן להתחיל ו/או ל המשיך בביצוע העבודה מיד עם קבלת הוראות
המפקח בעניין זה.
הקבלן מצהיר מפורשות כי תנאי זה ידוע לו והינו מסכים לו ומוותר בזה מראש על כל תביעות כספיות
לתשלום נזיקין ,פיצויים ,הוצאות נוספות שיגרמו לו על כל טענות ,מענות ותביעות אחרות בשל
ההפסקות האמורות.
הצדדים יהיו רשאים להסכים על מועד ארוך מעבר ל( 6-שישה) חודשים להפסקת העבודה  -ובמקרה
זה לא יהא דין ההפסקה כדין הפסקה לצמיתות.
למרות האמור בסעיף-קטן (א) ,אם נתמשכה ההפסקה יותר מחודש יהא הקבלן רשאי למדוד
את העבודה שכבר נסתיימה והמ פקח יבדוק ויאשר מדידה זו .כל נזק או פחת שיגרמו לעבודה
בתוך התקופה עד למדידת העבודה לאותו שלב ואישור המדידה על ידי המפקח ,תחול על הקבלן -
אולם אם נגרמו הנזק או הפחת לאחר המדידה ואישורה ,יחולו על המזמין.
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הפסקת העבודה לצמיתות
( .48א)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לצמיתות ,אחרי שניתנה על ידי המזמין צו התחלת העבודה
והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה ,תעשינה מדידות סופיות ,לגבי העבודה כולה
או כל חלק ממנה שביצועה הופסק ,הכול לפי העניין ,לכל המאוחר תוך ( 7שבעה) ימים מהתאריך בו
ניתנה ההודעה בכתב ,כאמור ,לקבלן.
במקרה האמור בסעיף-קטן (א) ישולם לקבלן סכום המגיע בהתאם לתוצאות המדידות ביחס לעבודות
שנדרשו בכתב הכמויות בלבד ושבוצעו בפועל ועל פי מחירון דקל לעבודות ,בניכוי אחוז ההנחה שבו
נקב הקבלן במסמך ג' להצעתו .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקת העבודה.
תשלום בגין העבודה שבוצעה בפועל כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעות
לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת
בקשר וכתוצאה מהפסקת הבניה.
הופסק ביצוע העבודה ,כולו או מקצתו ,לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני שניתן
על ידי המזמין צו התחלת העבודה ,או אחרי שניתן צו התחלת העבודה ,כאמור ,אך הקבלן
טרם החל בביצוע העבודה למעשה ,יהיה הקבלן זכאי לפיצוי רק עבור ההוצאות הישירות שהיו לו
בהכנת המכרז ,ביול החוזה ,הערבויות וביטוח  -והכול על פי קבלות שיציג הקבלן למזמין.
מבלי לפגוע באמור דלעיל בסעיף זה ,אם תחודש העבודה תהא לקבלן זכות קדימה לקבל לעצמו
את המשך העבודה בתנאים המקוריים לגבי יתרת העבודה.

שימוש או אי-שימוש בזכויות על ידי המזמין
( .49א) הסכמה מצד המזמין או המפקח לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
(ב) לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור
על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות
לפי חוזה זה.

פרק ח'  -השלמה ,בדק ותיקונים
תעודת השלמה
( .50א) בגמר העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח שהעבודה מוכנה למסירה .המפקח יבקר את העבודה ויערוך
קבלה מוקדמת תוך שבוע ימים מתאריך הודעת הקבלן ,ויערוך פרוטוקול בו ירשם
אם נגמרה העבודה ,ורשימת התיקונים שיש לעשותם  -אם ישנם כאלה  -ויקבע זמן לביצועם.
(ב) תאריך הקבלה המוקדמת יירשם בפרוטוקול ובו ביום יקבע תאריך לקבלה סופית ומתן תעודת
השלמה ,אך מוצהר בזה כי לא יחול כל שינוי משפטי במצב הצדדים עד ליום מתן תעודת ההשלמה.
אם לא יעמוד הקבלן בזמן הנקוב ,רשאי המזמין להוציא לפועל את התיקונים הנ"ל בעצמו
או בכל דרך אחרת שמצא לנכון על חשבון הקבלן ולהשתמש בכספי הערבות הנזכרים בסעיף (8א)
דלעיל לכיסוי ההוצאות הכרוכות בתיקונים.
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(ג)

אין האמור בסעיף זה גורע מזכות המזמין להשתמש בעבודה גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או
ההשלמה והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על
ידי המפקח.

בדק ותיקונים
( .51א) לצורך החוזה" ,תקופת הבדק" פירושה תקופה של ( 12שנים עשר) חודשים ו/או תקופה אחרת
שסוכמה במפורש ובכתב בין הצדדים .מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך גמר חוזה
ומתן תעודת השלמה כוללת ביחס לכלל העבודות נשוא מכרז זה ו/או מיום מתן תעודת ההשלמה
בהתאם לסעיף  50דלעיל ו/או מיום מתן תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה לפי הזמנות
עבודה ספציפיות.
נתהווה בעבודה ,תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה
(ב)
או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור ,הכול
לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק
ובין לאחריה ובלבד ש דרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ( 3-שלושה) חודשים מתום תקופת
הבדק ,והוא הדין לגבי נזק ו /או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 50
לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל וכיוצא באלה ואשר נגרם לדעת המפקח כתוצאה מעבודה לקויה
ו/או שימוש בחומרים פגומים ו/או לא מתאימים.
(ג) אין בסעיף-קטן (ב) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף (52ב).
(ד)

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים-קטנים (ב) ו/או (ג) יחולו על הקבלן.

פגמים וחקירת סיבותיהם
( .52א) נתגלה פגם בעבודה ,בזמן ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם
ושיתקנוהו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי חוזה ,יחולו
הוצאות החקירה והתיקון על המזמין .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגם וכל הכרוך בו .אם
הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
(ב) בנוסף לכל האמור בחוזה זה ,נתגלה פגם בעבודה תוך ( 5חמש) שנים לאחר גמר תקופת הבדק,
הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על
חשבונו הוא ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
מובהר בזאת כי הקביעה כאמור דלעיל האם הפגם שנתגלה ניתן לתיקון או לא נתון בלעדית
בידי המועצה.
אי-מילוי התחייבויות הקבלן
 .53אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה ,רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות
על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה ו ההוצאות האמורות חלות על הקבלן ,יהא המזמין
רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של ( 15%חמישה עשר אחוזים)
שייחשבו כהוצאות משרדיות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
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פרק ט'  -שינויים ,הוספות והפחתות
שינויים
( .54א) המפקח רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי ,לרבות ,צורתו ,אופיו ,סגנונו ,איכותו ,סוגו,
גודלו ,כמותו ,גובהו ,וממדיו של כל חלק של העבודה ,הכול כפי שימצא לנכון -
והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו כאמור לעיל ,כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב ,חתום על ידי
מורשי החתימה במועצה ,להגדלת היקף העבודה ,במקרה הצורך .לא התקבל אישור מטעם מורשי
החתימה במועצה כאמור לשינוי ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת בגין השינוי ,מעבר
לתשלום בגין העבודות שבוצעו בפועל כנדרש בהזמנת העבודה המאושרת לביצוע ,ללא השינוי.
(ב) הוראות המפקח על שינוי העבודה לפי סעיף-קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב.
(ג)

במידה שבמסגרת השינויים ,תבקש המועצה לבצע עבודות נוספות נדרשות אשר אינן מופיעות במחירון
דקל ,תהא רשאית המועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי התמורה בגין העבודות הנוספות
תשולם בהתאם לסעיף עבודות דומות אשר מופיע במחירון דקל בניכוי שיעור ההנחה בו נקב הקבלן
במסמך ג' למסמכי המכרז  .במקרה שבו לא קיים סעיף כאמור ,תהא רשאית המועצה להגיע עם הקבלן
לסיכום לגבי המחיר בהתאם להצעת מחיר פרטנית כמקובל במחירי השוק ,לפי דרישת המועצה וע״פ
שיקול דעתה הבלעדי האם לקבל את ההצעה או לאו.
למען הסר ספק יובהר כי אין באמור כדי לחייב את המועצה לפנות לקבלן לביצוע העבודות הנוספות
הנ"ל ,ככל שיהיו ,וכי שמורה למועצה הזכות להתקשר עם קבלנים נוספים לביצוע העבודות הנ"ל ,בכל
אופן שתבחר ,ו/או לבצען בעצמה ,מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.
בכל מקרה ,ביצוע עבודות נוספות כאמור ,יהיה בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית מעודכנת ומאושרת
על פי כל דין ולצו הזמנת עבודה מאושר.

 .55מבוטל.
רשימת תביעות
( .56א) הקבלן יגיש למפקח בגמר ביצוע העבודות רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים
שלא הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף ,בצרוף
כל הפרטים והרשימות כאמור בסעיף  55דלעיל.
(ב) תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף-קטן (א) ,רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה
לחלוטין וללא תנאי.

פרק י'  -מדידות
מדידת הכמויות
( .57א) הכמויות אשר יהיו נקובות בכתב הכמויות שיצורף לצו התחלת העבודה ,אינן אלא אומדן בלבד של
הכמויות בעבודה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן למעשה לבצען במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
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(ב)

(ג)
(ד)
(ה)

הכמויות שבוצעו למעשה לפי חוז ה תיקבענה על ידי המפקח על סמך תכניות
וכן מדידות ,ולאחר שיבדוק המפקח את חישובי הכמויות שיוגשו במצורף לחשבון הסופי
על ידי הקבלן.
הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הפועלים הדרושים למדידה .כל המדידות תירשמנה
בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושרנה על ידי המפקח והקבלן בחתימת ידיהם.
מדידות ביניים תשמשנה רק לשם תשלום חשבונות חלקיים ואינן מהוות אישור על טיב העבודה
או על כך שהעבודה נעשתה בהתאם למפרטים.
מדידות הביניים תעשנה לפי דרישת הקבלן לעיתים לא תכופות מאשר פעם לשבועיים
בתאריך שיקבע המפקח ,לפחות ( 48ארבעים ושמונה) שעות לאחר הודעה מוקדמת בכתב
של המפקח לקבלן .לא הופיע הקבלן במועד שנקבע למדידה ,רשאי המפקח לבצע את המדידה
בלעדי הקבלן .לקבלן רשות לערער על המדידה במשך ( 48ארבעים ושמונה) שעות .לא הוגש בתוך פרק
זמן זה ערעור תי חשב המדידה שעשה המפקח כאילו אושרה על ידי הקבלן.
AS MADE

פרק י"א  -תשלומים
מקדמה
 .58המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לשלם לקבלן מקדמה ,אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן.
המזמין רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל גם את גובה המקדמה ,אך בשום מקרה אינו חייב לעשות כן.
ניתנה מקדמה  -יי תן הקבלן למזמין עבורה ערבות בנקאית בסכום המקדמה ,ערוכה ללא תנאי.
תנאי לדרישת תשלום
 .59בכל מקרה ,אישור חשבון כל שהוא על ידי המפקח יהווה תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש
איזה שהוא תשלום מהמזמין לפי החוזה  -בין אם מדובר במפרעה ,בחשבון ביניים או בחשבון סופי.
תשלום ביניים
( .60א) המועצה רשאית ,אך לא חייבת  ,לאשר לקבלן תשלומי ביניים ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
ככל שתחליט לעשות כן ,בכל חודש (עד  25ולא יאוחר מ 30-בו) ימציא הקבלן למפקח חשבון חלקי
לעבודות שבוצעו באותו חודש .החשבון יהיה מודפס ב( 3-שלושה) עותקים.
(ב) המפקח יבדוק את החשבון ,לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו ,ולא יאוחר
מ( 21-עשרים ואחד) ימים מיום ההגשה יאשר או ישנה את הכמויות והמחירים לפי שיקול דעתו.
תשלומי הביניים לא יישאו הפרשי הצמדה למדד.
(ג) תשלומי הביניים ישולמו לקבלן שוטף( 80+שמונים) יום מתום החודש בו הומצא החשבון ,בכפוף
לאישורו על ידי המפקח ,כמפורט בסעיף-קטן (ב) דלעיל .מובהר בזאת כי היתרה לא תישא הפרשי
הצמדה ו/או ריבית לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום תשלום היתרה.
(ד) אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לטיב
המלאכה שנעשתה בביצוע העבודה או לאיכותם של החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם
מבוססים תשלומי הביניים.
(ה) עם גמר העבודה יוגשו המדידות הסופיות בחשבון הסופי שיכלול את כל הכמויות המדודות.
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(ו) המזמין רשאי ,לפי ראות עיניו ,לעכב או לדחות פי רעון כל חשבון ביניים אם הקבלן אינו מלא
אחר התחייבויותיו לפי החוזה או מתרשל במלואם ,ובמקרה כזה ייתן המזמין לקבלן הודעה בכתב על
הסיבה לעיכוב תשלום חשבון הביניים או דחיית פירעונו.
(ז) עיכוב תשלום לא יהווה עילה לעיכוב עבודה ,והקבלן מתחייב כי לא יעכב את ביצוע העבודה
בגין עיכוב בתשלום.
קביעת שכר חוזה
( .61א)

(ב)

(ג)

(ד)
( ה)
(ו)

לא יאוחר מ( 45-ארבעים וחמש) יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודה יגיש הקבלן
חשבון סופי ,על כל עבודה בנפרד ,בצירוף כל המסמכים הקשורים בו .המפקח יבדוק את החשבון
הסופי תוך ( 30שלושים) יום מיום קבלתו.
שכר החוזה ישולם שוטף ( 80 +שמונים) יום לאחר תום החודש בו הוגש החשבון לתשלום ,בכפוף
לאישור החשבון על ידי המפקח ,בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו ,ככל ששולמו ,וכל סכום אחר
ששולם עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי
החוזה.
במעמד התשלום ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית צמודה או ערבות אחרת צמודה
לתקופת הבדק להנחת דעתה של המועצה  ,וכמו כן הצהרה על חיסול כל תביעותיו .הערבות תהיה
בגובה של ( 10%עשרה אחוזים) מערך החשבון הסופי (בתוספת מע"מ) וצמודה למדד תשומות הבניה.
מסירת כתב הערבות הינה תנאי מוקדם לפירעונות החשבונות הסופיים כאמור.
המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שהקבלן יפר או לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו.
המזמין יהא זכאי לקזז כל סכום שהינו תובע מהקבלן נגד כל סכום המגיע לקבלן ממנו ,כן יהא
המזמין רשאי לעכב תחת י דו ,כספים המגיעים לקבלן בסכום המתאים לשם קיום הפיקדון בידיו.
שכר החוזה ייקבע סופית בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל  ,ל כמויות שנמדדו ואושרו כקבוע בחוזה,
בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי הוראות השינויים ,בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית

(ז)

מעודכנת ומאושרת על פי כל דין ולצו הזמנת עבודה מאושר ,בכפוף לאישור המפקח את החשבון
הסופי ,הכל כמפורט בחוזה
קידמה המועצה תשלום ביניים לפני המועד הקבוע בסעיף ( 60ג) תהא המועצה רשאית לגבות
הפרשי מדד בגין כך.

תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה
( 62א) מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה ,או במחירי החומרים ,אשר על הקבלן לספקם
לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה) ,לא ישנו את שכר החוזה.
(ב) שכר החוזה אינו ולא יהא צמוד למדד כלשהו ולא תשולמנה הצמדות כלשהן .למניעת כל ספקות,
יובהר כי לא יחושב ולא ישולם כל עדכ ון מדד עבור חשבון הביניים ו/או החשבון הסופי.
תשלומי יתר
( 63א) אם קיבל הקבלן תשלומים מעל המגיע לו על פ י חוזה זה ,יחזירם למזמין מיד עם דרישתו,
בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל .אין האמור דלעיל
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(ב)

גורע מזכותו של המזמין לקזז את ת שלומי היתר בתוספת הריבית כאמור ,מכל סכום המגיע ממנו
לקבלן או לגבותם בכל דרך אחרת ,מבלי לדרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.
הקדים המזמין תשלום (תשלום ביניים או תשלום סופי) יהא המזמין רשאי לנכות מהתשלום
ריבית או הפרשי הצמדה עבור התקופה בה קודם התשלום.

מניעת רווח מופרז
 )1( 64היה למפקח יסוד להניח ,ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן ,מניח לקבלן
רווח מופרז ,רשאי המפקח לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למפקח ולנציגיו
את כל הפנקסים ,החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא
הכרוכה בביצוע החוזה ,וכן לתת כל ידיעות אחרות ,הן בעל-פה והן בכתב שתידרשנה
לביצוע החקירה.
קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור ,כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה רווח מופרז,
()2
יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד ,כפי שייקבע על ידי המפקח
והקבלן מתחייב להחזיר ,לפי דרישה ,כל סכום שקיבל מעל לשכר החוזה מופחת כאמור .כן רשאי
המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.
לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה ,יובאו בחשבון הרווחים המקובלים
()3
אצל קבלנים אחרים שביצעו עבודות מטעם המדינה ו/או המועצה בתנאים דומים.
המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה ,לאחר תום ( 12שנים עשר) חודשים מיום
()4
מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

פרק י"ב  -סיום החוזה או אי-המשכת ביצועו
ניקוי מקום הבניה
 .65בגמר כל העבודות על הקבלן לפנות על חשבונו את שטח העבודה והסביבה שהשתמש בה ,מכל פסולת
ושיירי חומרים שהובאו למקום ,להשאיר את העבודה ואת שטח העבודה וסביבתם נקיים
לשביעות רצונו של המפקח .סעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן לפי סעיף  31ולא לגרוע מהן.
תאריך סיום
( .66א) בתום תקופת הבדק ,ימסור המפקח לקבלן "תעודת סיום החוזה" המפרשת כי העבודה
בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ,וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה
ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
(ב) מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה
אשר במפורש או מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
( .67א) בכל אחד מהמקרים להלן יהא המזמין רשאי ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של ( 7שבעה) ימים,
לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך
אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי
58
חתימת המציע _________________

החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין
מהקבלן לפי החוזה:
 )1כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס
מנכסי הקבלן ,או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או ,במקרה של גוף מאוגד,
כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף
מאוגד אחר);
 )2כשהקבלן מ סב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק קבלן משנה בביצוע המבנה
בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב;
 )3כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה;
 )4כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית
תוך ( 7שבעה) ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה;
 )5הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה
ובמשך ( 45ארבעים וחמש) יום לאחר מכן;
 )6הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע
לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק ,נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא
הודבק תוך ( 30שלושים) יום מיום משלוח ההודעה;
 )7הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן
את המעוות לפי המקרה ,תוך ( 14ארבעה עשר) יום מתאריך שנשלח אליו על ידי המזמין
בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות;
 )8כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה;
 )9כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,נתן או הציע לאדם
כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר
הכרוך בביצוע החוזה.
(ב) תפיסת שטח העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף-קטן (א) אין בהם משום ביטול החוזה על
ידי המזמין והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה.
סמוך לשעת תפיסת שטח העבודה על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף-קטן (א) יקבע
(ג)
המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע החוזה
עד לשעת התפיס ה וכן את אומדן ערכם של החומרים ,הציוד והמתקנים שבשטח העבודה
באותה שעה.
(ד) תפס המזמין את מקום העבודה כאמור בסעיף-קטן (א) והיו בו חומרים ,ציוד או מתקנים,
רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את החומרים ,הציוד והמתקנים
או כל חלק מהם ממקום העבודה .אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך ( 14ארבעה עשר) יום
רשאי המזמין על חשבון הקבלן לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה המזמין
אחראי לכל נזק או אופן שייגרם להם.
משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המזמין לא יהא המזמין חייב לשלם לקבלן כל סכום
(ה) )1
שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן ,עד שיתבררו ויאושרו בכתב
על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המזמין עצמו ,בין על ידי קבלן אחר מטעמו
ובין בכל דרך אחר ת שהמזמין ימצא לנכון כן הוצאות הבדק וכן דמי נזק שנגרמו למזמין
על ידי כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כל שהן לרבות הוצאות
ניהול ותקורה שנגרמו למזמין על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם
(להלן יקראו סכומים אלה" :סכום ההשלמה").
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)2

)3

לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי ,והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה
על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו,
יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה.
אם ימצא שהקבלן חייב למזמין סכום הפרש כאמור בסעיף-קטן ( )2דלעיל יהא המזמין
רשאי לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו ,או באמצעותו ,לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה
על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.

(ו) הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  46ולא לגרוע מהן.
אי-אפשרות המשכת ביצוע העבודה
( .68א) אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת מלחמה ,או
כו ח עליון שאין לקבלן שליטה עליו ,יפנה הקבלן למזמין והמזמין יהיה רשאי ,אם ימצא שהסיבה
נעוצה אכן בכו ח עליון ,לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך
בביצוע העבודה כולה או מקצתה והקבלן ימלא אחר הוראות המזמין בכל הנוגע לאי-המשכת העבודה
כאמור ,לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם.
(ב) שכר החוזה שישולם לקבלן במקרה של אי-אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף-קטן (א),
יהיה בהתאם לערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור כאמור ל.
(ג) תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים
ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.
(ד) לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם ,משטח העבודה או שלא ביצע פעולה
אחרת בהתאם להוראות המזמין לפי סעיף-קטן (א) רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות
על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת ,והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת
( 15%חמישה עשר אחוזים) שייחשבו כהוצאות משרדיות ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המפקח
לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזוקפן על חשבון המזמין.

פרק י"ג  -שונות
מסירת הודעות
 .69כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה תי נתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני
ה מפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה
שנמסרה ביד כעבור ( 48ארבעים ושמונה) שעות מזמן מסירתה בדואר .הודעה שנשלחה בפקס -
והצד המקבל אישר את קבלתה  -יראוה במתקבלת במועד שיגורה.
ביול
 .70הוצאות ביול חוזה זה ,ככל שיחולו ,יחולו על הקבלן.
קיזוז
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 .71המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פ י חוזה זה כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה
או על פ י כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן .הוראות סעיף זה
אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
מס ערך מוסף
 )1( .72על שכר החוזה יווסף מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות על פי חוזה זה.
( )2על אף האמור בסעיף-קטן ( )1הרי שאם:
(א) איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ,כאמור בסעיף 61
לחוזה ,ובפרק הזמן הועלה שיעורו של מס הערך המוסף  -ישלם המזמין את סכום המס
בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו הוגש החשבון הסופי
במועד שנקבע בסעיף .61
(ב) לא השלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה כאמור בסעיפים  50ו 51-לחוזה ,ובפרק הזמן
שבו היה חייב הקבלן להשלים את המבנה ,הועלה שיעורו של המס הערך המוסף -
ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה אילו
הושלם המבנה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.

ולראיה באו על החתום :

גזבר המועצה

ראש המועצה

חתימת נותן השירותים

הקבלן ____________________________ :ת.ז /.ח.פ__________________________ .
באמצעות מורשה החתימה :שם  ____________________ :ת.ז__________________________ :.
כתובת _____________________________ :פלא'/טלפון_______________________________ :
כתובת דוא"ל____________________________________________________________ :
תאריך __________
החוזה נחתם בנוכחותו של

_____________________ תפקידו ___________________________
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נספח א'

טבלת הפרות ופיצויים
תיאור ההפרה

סכום הפיצוי (כולל מע"מ)

עובד מעובדי הקבלן אינו לבוש כנדרש

 ₪ 500למקרה

הפרעה לתנועה שלא לצורך

 ₪ 1,500למקרה

אי פינוי פסולת מאתר העבודה

 ₪ 1,500למקרה

אי גידור בטיחותי של את העבודה

 ₪ 1,500למקרה
(ככל שמדובר בהפרה נמשכת יחשב "מקרה" לכל יום
בו לא גודר האתר)

אי תיאום חסימת כבישים עם הרשויות

 ₪ 1,500למקרה

אי זמינות הקבלן

 ₪ 2,000למקרה

כונן הקבלן לא הגיע לטפל בקריאת חירום תוך שעה
מרגע הקריאה או בבעיה דחופה בתוך שלוש שעות
מרגע הקריאה

 ₪ 1,000למקרה (בנוסף לעלויות צוות חירום חלופי
במידה ויגיע לטפל באירוע)

אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו על ידי המועצה

 ₪ 1,000לכל יום איחור

אי מינוי מנהל עבודה

 ₪ 500ליום

אי המצאות מנהל עבודה רשום באתר העבודות

 ₪ 500למקרה

אי התקנת שילוט בטיחות כנדרש

 ₪ 250ליום

אי שימוש בציוד מגן אישי לעובד באתר העבודות

 ₪ 500לעובד למקרה

אי ביצוע תיקון ליקוי בטיחות מסוג כלשהו לאחר
קבלת התראה מהמועצה

 ₪ 500ליום

אי ביצוע תיקון לנזק לתשתיות במועד שנקבע על ידי
המפקח

 ₪ 500ליום

אי מילוי וניהול יומן עבודה

 ₪ 250לשבוע

שימוש במים ללא התקנת מד מים

 ₪ 1,000לשבוע

חסימות כביש ו/או מדרכה ללא אישור

 ₪ 500למקרה

אי המצאת תוכניות  As-madeתוך פרק זמן שנקבע על
ידי המפקח

 ₪ 500ליום איחור

יובהר ,כי המועצה תהא רשאית להטיל את תשלום הפיצויים הכספיים המפורטים בסעיף זה או לא להטילם
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המועצה רשאית לנכות את סכומי הפיצויים המוסכמים מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית
אחרת ,לרבות בדרך של חילוט הערבות ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
המועצה רשאית לגבות כל פיצוי מוסכם בנפרד או לגבות פיצויים מוסכמים בגין מספר הפרות במרוכז.
תשלום פיצויים על ידי הקבלן לא ישחרר אותו מכל התחייבות בהתאם לחוזה.
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נספח ב'
ערבות בנקאית לקיום החוזה
תאריך _____/__/
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
על פי בקשת ____________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל
של ( ₪ 75,000במילים( :שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו להבטחת מילוי
התחייבויות המבקש בקשר עם חוזה מכוח מכרז פומבי מס'  01/22לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של
כבישים ומערכות תשתית עבור המועצה המקומית קדימה צורן (להלן" :המכרז").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד") .
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
לפי דרישתכם הראשונה ,אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה
מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק__________ בע"מ
הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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נספח ב'1
ערבות בנקאית לתקופת הבדק
תאריך _____/__/
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'
על פי בקשת ____________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל
של _____( ₪במילים _______( :שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו להבטחת מילוי
התחייבויות המבקש בקשר עם התחייבויותיו בתקופת הבדק על פי חוזה מכוח מכרז פומבי מס'  01/22לביצוע
עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת של כבישים ומערכות תשתית עבור המועצה המקומית קדימה צורן (להלן:
"המכרז").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד") .
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
לפי דרישתכם הראשונה ,אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת
הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה
מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________
ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק__________ בע"מ
הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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אחריות וביטוח

נספח ג'

נספח ג'  -נספח ביטוחים
תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
המזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספח זה משמעותו  :המועצה המקומית קדימה צורן ו/או
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
.1

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים ,הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה ,במשך כל
התקופה בה יהא הסכם זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,על הקבלן
להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם
הסכם זה על נספחיו.

.2

ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי
המזמין כל אדם אחר הבא בשמו של המזמין ו/או הפועל מטעמו ,וכן כלפי כל הקבלנים ,המתכננים,
והיועצים הקשורים בביצוע העבודות ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.

.3

פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן תורחב לכלול
את המזמין (להלן" :יחידי המבוטח") כמבוטחים נוספים ותהייה כפופה לסעיף "אחריות צולבת" ,על
פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

.4

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

.5

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר ,על הקבלן להחזיק
בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין .מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף
זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן (אף אם הסתיימו העבודות) על כל המשתמע מכך.
במקרה כאמור המזמין יהיה רשאים (אך לא חייבים לנהוג כאמור בסעיף  2121להלן).

.6

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן ,מתחייב
הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או
משלים כאמ ור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמם ,אולם
הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.7

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין
ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דר ישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ,לרבות כל
טענה ו/או זכות ,כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -לרבות כל טענת "ביטוח כפל"
כלפי המזמין וכלפי מבטחיהם.

.8

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם
ו /או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם כן תישלח למזמין ,הודעה
בכתב ,באמצעות דואר רשום( 60 ,ששים ) יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול
ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף 60
(ששים) הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.

.9

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה
או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי גם בידי קבלן המשנה
תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה ,לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים
באישור עריכת ביטוחי הקבלן
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למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או עובדיהם ו/או בגין
מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה והוא
יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או עובדיהם (בהתאם למקרה) בגין כל אובדן ו/או נזק,
אשר 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.
.10

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ,מ וסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות
על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הביטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ,ולדאוג
כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .מובהר ,כי על הקבלן לפעול בהתאם להוראות
נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות להעביר לידיו את כל המידע שידרוש.

.11

בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות ,אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד
לאחר קרות האירוע ,לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב
לקדמותו המזמין יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען
הסר ספק מובהר ,כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור ,אשר יועבר על ידי חברת הביטוח,
וכי המזמין לא יחוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

.12

בנוסף לאמור לעיל ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח
העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות למזמין ,אלא אם המזמין הורה אחרת בכתב
למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה .תיקן הקבלן בעצמו נזק
המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט מטעם המזמין ( ככל
שישנו מנהל פרויקט באתר)  ,או שטרם קיבל מאת המזמין תשלום עבור העבודה שניזוקה ,מתחייב
המזמין להורות למבטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום
האבדן או הנזק אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן.

.13

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם ,כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות בהתאם להסכם זה,
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או
המזמין ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמין ( ככל שקיים מנהל פרויקט באתר)
בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

.14

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה
או מבוטל בתקופת הביטוח ,כאמור בסעיף  8לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש
ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

.15

בנוסף לאמור לעיל ,בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמין מתחייב הקבלן להמציא מזמין בתוך ( 14ארבעה
עשר ) ימים ממועד קבלת הדרישה ,העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם
ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם
נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן" ,כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי
דרישות המזמין ,כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

.16

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה
ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן ,הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון
את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר
ומאשר ,כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמם בכל
הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

.17

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליו ת האמור ,נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי
איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המזמין ,על פי ביטוחים
אלו.

66
חתימת המציע _________________

.18

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין באופן מלא ,בגין כל
נזק ,אשר י יגרם 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.

.19

המזמין רשאי (אך לא חייב) לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן
כאמור לעיל .הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישורי הביטוח ,אין באמור
לעיל כדי להטיל על המזמין ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי
הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת
על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

.20

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן ,וכל תשלום
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,לשלם
את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ול וודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע
העבודות.

.21

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם ,יהיה
המזמין רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין ,לערוך את הביטוחים כולם
או חלקם (בהתאם להח לטת המזמין) תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן .כל סכום
המזמין שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד המזמין על פי דרישתו הראשונה בתוספת תקורה
מוסכמת בשיעור של  . 20%לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי הוראות סעיף זה ,המזמין יהיה
רשאי לנכות ס כומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה המזמין רשאי לגבותם
מהקבלן בכל דרך אחרת.

.22

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

.23

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות
ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

.24

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות
בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד
נזקי טבע.

.25

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

.26

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מ תחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות
נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין
המזמין .המזמין מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

.27

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

67
חתימת המציע _________________

.28

הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה ,ופרויקט זה בלבד ,יכללו את
ההרחבות המצ"ב ,המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,וכן הפוליסות לביטוח
אחריות מקצועית וחבות מוצרים.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט ברישא למסמך זה ,הקבלן ,קבלני המשנה של
הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים
מביצוע העבודות.
הגדרת העבודות  :עבודות אחזקת כבישים ומדרכות ,לרבות עבודות עפר ,בטונים ,ערוגות

ועבודות תשתיות שונות בתחום השיפוט של מ.מ .קדימה צורן
ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
.1

פרק א'  -ביטוח העבודות הקבלניות:
אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח .הכיסוי יחול גם על
עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.
שווי העבודות הקבלניות הינו ע"פ ערך הפרויקט.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

.1.1

יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  10%מסכום הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס נזק ראשון( .
הרחב ) .3.6.1

.1.2

יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  10%מסכום הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס נזק ראשון ( .הרחב
) .3.2

.1.3

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או מזמין בסך של  10%מסכום
הבטוח ,לכל אירוע ,על בסיס נזק ראשון ( .הרחב ) .3.3

.1.4

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים ,מהנדסים ומומחים אחרים,
לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית ,לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  10%מסכום
הביטוח ,לכל אירוע ,על בסיס נזק ראשון ( .הרחב ) .3.6.2

.1.5

יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים munich Re END 115 ( .או
נוסח לוידס  ( ) 3 DEנזק ישיר בשיעור של  30%משווי הפרויקט )

.1.6

יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה.

.1.7

יכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של  60יום בגין שבר מכני וקילקולים
חשמליים ( .סעיף  .1.4.1.3בפוליסה )

.1.8

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

.1.9

הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  24חודש ( סעיף  , .1.4.2סעיף  , .5.8.2וסעיף ) .9.7.2
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הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ו/או תאגידים עירוניים
ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,ולמעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.

.1.10

מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח -MR
.116
.2

פרק ב'  -ביטוח צד שלישי:

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  4,000,000.-ש"ח לאירוע
ולא פחות מסכום של  ₪ 4,000,0000.-לתקופת הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.2.1

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

.2.2

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

.2.3

הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי זיהום סביבתי תאונתי.

 .2.4הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות ,כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של
 ₪ 1,000,000למקרה ,נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות ,כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך
 1,000,000ש"ח ( ) Endorsement 102 ( .הרחבה ) .7.2
 .2.5הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזק ים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א'
לפוליסה וסייג  .6.1לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  1,000,000ש"ח) Endorsement 119 ( .
 .2.6סייג  ( . 6.3רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ) לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו
לתקופת העבודה בלבד.
 .2.7הפול יסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין ( הרחבה  1בתנאי ביט )
 .2.8הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של 500,000.-
ש"ח לאירוע ,הכלול בגבול האחריות של הפוליסה ( .הרחבה  2לתנאי ביט ) ( ( ) Endorsement 120
הרחבה ) .7.3
 .2.9הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת
לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי
ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה  1976על כל תיקוניו ,גבול האחריות בגין הרחבה
זו לא יעלה על  1,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  ₪ 2,000,000.-לתקופת ביטוח ,מעבר למבוטח בפוליסת
הבטוח של הכלי המבוטח ( .הרחבות  .7.4ו ) 7.5
 .2.10הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ו/או תאגידים עירוניים
ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ,ולמעט כלפי
מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
.3

פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  6,000,000.-ש"ח לתובע ולסך של  20,000,000.-ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .
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על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.3.1

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

.3.2

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

.3.3

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

 .3.4הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ,ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת
זדון ( .הרחב ) .11.9
.4

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו ,בגבול
אחריות המבטח שלא יפחת מסך  1,000,000.-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,בגין היפר חובה
מקצועית ,שמקורה במעשה או מחדל רשלני ,טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.
 .4.1הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,
מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח ,אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
 .4.2בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה ,הכיסוי ע"פ פוליסה זו
כולל את אחריותו של המזמין הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו .אין באמור כדי
לפגוע בזכויות המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן
 .4.3הביטוח מורחב לכסות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים
מטעמו .לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
 .4.4התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
 .4.5במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אינה אי תשלום
הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  6חודשים
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
הביטוח ,ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.
 .4ביטוח חבות המוצר.
הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ,אשר נגרם על
ידי או עקב מוצרי הקבלן ,בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא יפחת מסך
 1,000,000ש"ח .
 .5.1התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה ,ללא זיקה למועד
תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.
 .5.2המזמין נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה
של הקבלן ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .5.3בסייג  3.18לפוליסה נוספה הסיפא  :על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר
רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".
 .5.4הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמין ,ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק
המכוסה בביטוח זה.
 .5.5במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אינה אי תשלום
הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12
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חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע בתקופת
הביטוח ה מקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך
תקופת הביטוח ,ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.
• 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

.6.1

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

.6.2

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,
הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם כמפורט ברישא למסמך זה ,המפקח ( למעט
אחריתו המקצועית ) ,קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.
המועצה המקומית קדימה צורן נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א'
לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ( סעיף  ) .4.10וכן לצורך סעיף  15.10בתנאים הכלליים של
הפוליסה ( תנאי ביט  ) 2016או סעיף  18בתנאים הכלליים לפוליסה ( תנאי ביט .) 2013

.6.3

 .6.4במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם ובאופן
אוטומטי ,ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין אלא אם כן נודיע למזמין על כוונתנו שלא לחדש את
הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ( 60שישים) יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.
 .6.5הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או
שלא לחדשם ,אלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן,
לפחות ( 60שישים) יום מראש.
 .6.6בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה –
למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר התביעה מעוגנת
בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות ,מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה
מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים ,מכשירים
סניטריים פגומים ,זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם,
עבודות נוער כחוק ,או רכוש של המזמין ,כ"כ לסייג  .14.7תתווסף הסיפא  -על אף האמור ,מבטח לא
יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח.
 .6.7כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על
זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו או
שהמזמין התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות ,למעט קבלני משנה וספקים של המזמין ולמעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .6.8כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין
מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה ידוע לרשות
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם ,שלעניין זה מוגדר מנכ"ל המזמין ו/או חשב המזמין ו/או הממונה על הביטוח אצל המזמין
 .6.9כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך
כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין .כל ביטוחים
האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הם הינו "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמין
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי המזמין יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או
החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
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 .6.10לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.
 .6.11חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי
פרמיות והשתתפויות עצמיות.
 .6.12חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים .על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה
ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור
פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ( ככל שצורפו )  ,אשר מחובת הקבלן  /ספק
להמציאם חתומים בידי מבטחו ,מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות
הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן  /ספק לקיים את כל האמור בסעיפי
הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן
 /ספק  ,במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן
הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן  /ספק.
כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאמור,
הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח
חלופיים ,אולם ככל שיופעל סעיף זה ,לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי
הביטוח של הקבלן /ספק
תאריך

שם הקבלן

חתימת  +חותמת הקבלן
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נספח ג'  – 1אישור קיום ביטוחים
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נספח ד'
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן

כתב התחייבות לשמירת סודיות
אני הח"מ( ____________ ,ח"פ ___________) ,מצהיר ומתחייב כלפי המועצה המקומית קדימה צורן (להלן:
"המועצה") ,כדלקמן:
 .1הגדרות  -בכל מקום בכתב התחייבות זה ,תהא למונחים הבאים המשמעות שבצידם כדלהלן -
"מידע"  -כל ידיעה ,מסמך ,נתון ,חוות דעת ,חוזה ,מזכר ,וכל חומר או מידע כלשהו ,לרבות כל רעיון,
פטנט ,תגלית ,שכלול ,תהליך ,פיתוח ,שיטה ,תוכנית ,שרטוט ,תשריט ,פעולה ,בדיקה ,סקר ,רשימה של
לקוחות ,דו"חות כספיים ,תפעוליים ,ביצועיים ,טכניים או אחרים ,ידע או מידע טכני ,מקצועי ,עסקי,
פיננסי או אחר ,בין בכתב ובין בעל פה ,שייווצר ,יתגבש ,יפותח ,יתגלה ,ייחשף ,יימסר ,יושג ,ויהיה בידי
נותן השירותים ,בשליטת נותן השירותים ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו ,וכן ,כל מידע המסתמך על מידע
כאמור ,עושה שימוש במידע כאמור או נובע ממנו ,בכל אופן או בדרך כלשהי ,וכן כל העתק ,שכפול או
צילום של מידע כאמור.
"מידע על המועצה"  -כל מידע הקשור למועצה או לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה שבין המועצה לבין
נותן השירותים שכתב התחייבות זה מצורף אליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :החוזה").
"גורם מאושר"  -כל אדם או גוף ,שהמועצה אישרה לגביו ,מראש ובכתב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,גישה
למידע על המועצה ,לאחר שהתחייב לשמירה על סודיותו.
 .2המידע על המועצה ייחשב למידע סודי וכרכושה הבלעדי של המועצה ויחולו עליו כל תנאי כתב התחייבות זה.
לאחר סיום החוזה ,המועצה לבדה תהיה רשאית לעשות במידע האמור ,כל שימוש שהוא ,ונותן השירותים
מוותר על כל זכות או טענה בגין כך.
 .3לא לעשות כל שימוש במידע על המועצה ,כולו או בכל חלק ממנו ,אלא לצורך קיום התחייבויות נותן
השירותים על פי החוזה .לא להעתיק ,לא לשכפל ,לא לצלם את המידע על המועצה אלא במידת הצורך ולפי
העניין ,ובכפוף למגבלות כתב התחייבות זה.
 .4לשמור בסוד את המידע על המועצה ,כולו או כל חלק ממנו ,להגביל את הגישה למידע האמור לגורמים
מא ושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדה יתירה וזהירות מרבית הנדרשים למניעת הגעת המידע האמור לידי
כל אדם או גוף אחר ולמניעת פגיעה במידע האמור  -בתוכנו או בערכו ,השחתתו או אובדנו.
 .5לא לפרסם ,להפיץ ,לגלות ,להעביר ,למסור ,לחשוף או ליתן ,בכל אופן או דרך שהם ,לכל אדם או גוף אחר,
למעט גורם מאושר ,את המידע על המועצה ,כולו או כל חלק ממנו.
 .6עם סיום החוזה ,להשיב למועצה את המידע על המועצה המצוי בחזקת נותן השירותים ,מבלי להותיר בחזקת
נותן השירותים כל העתק ,צילום או שכפול מהם.
 .7התחייבויות נותן השירותים על פי כתב התחייבות זה הינן כלפי המועצה ,והן תישארנה בתוקף עד למועד בו
ייעשה המידע על המועצה לנחלת הכלל ,שלא כתוצאה מהפרתן של התחייבויות נותן השירותים דלעיל או
כתוצאה מרשלנותו ,או עד למועד שבו תעניק המועצה לנותן השירותים או למי מטעמו את הסכמתה
המפורשת בכתב לגלות את המידע על המועצה או לעשות בו כל שימוש .כן לא יחול כתב התחייבות זה על
מידע שהגיע לידיעת נותן השירותים מצד שלישי שלא הפר התחייבות לשמירת סודיות כלפי המועצה; ו/או
מידע אשר גילויו נדרש לפי כל דין ו/או לדרישת רשות מוסמכת ,ובלבד שנותן השירותים יעדכן את המועצה
מראש ובכתב ,באופן מיידי ,על כל דרישה כזו ,ויאפשר למועצה לפעול לביטול או לצמצום דרישת הרשות
האמורה .בכל מקרה ,היקף המידע שייחשף יהיה מצומצם ככל האפשר; ו/או מידע אשר נותן השירותים
הוכיח ,באמצעות ראיות בכתב ,כי הוא היה ברשותו קודם לחתימתו על כתב התחייבות זה.
ולראיה באנו על החתום:
______________________
נותן השירותים
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נספח ה'
תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
לכבוד
מועצה מקומית קדימה צורן
אני הח"מ ________________ ,נושא/ת ת.ז מס' _______________ ,לאחר שהוזהרתי ,כי עליי לומר את
האמת ,וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה ומתחייב בזה בכתב ,כדלקמן:
 .1אין במתן השירותים נשוא ההסכם שבין המועצה לביני (להלן" :ההסכם") ,משום ניגוד עניינים ,עסקי או
אישי ,שלי או של עובד מעובדיי או של גורם אחר מטעמי שייקח חלק בביצוע השירותים על פי ההסכם או של
קרוב 1שלי.
 .2אבצע את התחייבויותיי על פי ההסכם ואבצע את השירותים למועצה כך שלא יהיה ניגוד עניינים ביניהם ,לבין
תפקיד אחר שלי או משרה אחרת שלי או עניין אישי שלי או לקוח אחר שלי ,וידוע לי כי עליי להימנע
מלהימצא במצב שבו עלול להיווצר חשש לניגוד עניינים ,ולו למראית עין.
 .3אם יתברר לי ,כי חל שינוי בעובדות המהוות בסיס להצהרותיי דלעיל ,וכי קיים חשש לקיומו של ניגוד עניינים
שלי או של עובד מעובדיי ,או של גורם אחר מטעמי שייקח חלק בביצוע השירותים על פי ההסכם או של קרוב
שלי ,אודיע על כך למועצה ,ללא דיחוי.
 .4ידוע לי ,כי האחריות להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים מוטלת עלי ,וכי כדי לאתר ניגודי עניינים ,עלי
להעביר לנציג המועצה כל מידע רלוונטי שיש בו כדי לתרום לבירור השאלה האם קיים חשש לניגוד עניינים
בין ביצוע השירותים על פי ההסכם לבין ענייניי האישיים ,או עניינים אחרים שבהם יש לי עניין.
 .5ידוע לי ואני מסכים ,כי המועצה תיהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום באופן מידי ,אם יתברר לה ,כי
אני ו/או מי מטעמי ו/או קרוב שלי נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים ,אם חשש זה לא הוסר בהתאם
לדרישת המועצה ,ובמקרה כזה לא תהיה לי או למי מטעמי כל טענה כלפי המועצה בגין סיום ההתקשרות.
 12לא אעשה שימוש כלשהו במידע שיימסר לי לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם או שיגיע לידיעתי במסגרת
מתן השירותים או עקב ביצועם ,אלא לצורך מילוי התחייבויותיי על פי ההסכם וביצוע השירותים על פיו ,ולא
אביא מידע כאמור לידיעת אדם אחר ,זולת למי שמורשה לקבל מידע זה בתוקף תפקידו במועצה ,וזאת גם
לאחר סיום תקופת ההתקשרות עם המועצה.
זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_________________

________

חתימת המצהיר

תאריך
אישור

אני הח"מ ,עו"ד _______________ ,מ.ר _________.מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני,
במשרדי ב__________________________ ,מר/גב' ____________________שהציג/ה עצמו/ה באמצעות
ת.ז .מס'________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי
אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל בפניי.

חותמת

עורך  -דין

 1קרוב  -בן זוג ,אח או אחות ,הורה ,הורי הורה ,צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
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