
   

ש"מועצה מקומית בני עי

4/2019 מכרז פומבי מס' 

מכרז מסגרת לעבודות שיפוץ ובנייה, במוסדות 
חינוך ומבני ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות 

עירוניות.
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04/2019מכרז פומבי מס' 

מכרז מסגרת לעבודות שיפוץ ובנייה, במוסדות חינוך ומבני ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות. 

:  לוח זמנים מרוכז

להלן טבלה מרכזת עבור מועדי המכרז העיקריים:                                  

28.02.2019פרסום המכרז

14:00בשעה:  6.3.2019סיור קבלנים (חובה)

13:00עד השעה:11.03.2019מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

13:00עד השעה:14.03.2019תשובות לשאלות ההבהרה  

12:00עד השעה: 18.03.2019מועד אחרון להגשת הצעות

_________________

2חתימה +חותמת המציע 



'  א  מסמך 

ש  "  מועצה מקומית בני עי

4/2019  מכרז מס'  

מכרז מסגרת לעבודות  שיפוץ ובנייה, שיפוצים במוסדות חינוך ומבני ציבור,
שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות.   

הזמנה להציע הצעות 

 שיפוץ ובנייה של מוסדותלביצוע עבודות) מזמינה בזאת הצעות "המועצה "מועצה מקומית בני עי"ש (להלן: 

חינוך ומבני ציבור, עבודות שיפוצים, עבודות פיתוח שיפוץ של תשתיות עירוניות כולל עבודות תיקון ושיקום

").העבודותהכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "ש, "בתחום השיפוט של המועצה המקומית בני עי

"),מסמכי המכרז  ":דרש לחתום עליו (להלן יאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

 בני עי"ש, 4, במחלקת הגבייה , ברחוב הכוהנים   ₪  (שלא יוחזרו בשום מקרה) 5,000ניתן לרכוש בעבור סך של 

.13:00- 15:00  בשעות 08-8595114 בלבד/ תשלומים בטלפון מחלקת גבייה: 8:00- 13:00בימים א-ה, בין השעות 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כלצמודה ערבות בנקאית בנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו 

20.05.19עד ליום  הערבות תעמוד בתוקפה  ₪ 200,000 תנאי עפ"י פניית מועצה מקומית בני עי"ש בסך של 

  בחדר ישיבות במועצה. 14:00 בשעה  06.03.19ישיבת הבהרות וסיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה,  הנדרשים תקים), בצרוף כל מסמכי המכרז ו ע בשני את ההצעה (

 מכרז מסגרת לעבודות שיפוץ ובנייה במוסדות חינוך ומבני 4/2019מכרז מס'  - עליה מצוין שהומצאה למציע, 

ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה,  במזכירות מנכ"ל המועצה ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות 

.12:00 בשעה 18.03.19  עד לתאריך האחרון להגשה ביום שני  9:00 - 15:00 –בימים א'- ה' בין השעות 

.08-8595117/08-8595113 –טלפון לבירורים 

.הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה 

. הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  והכול  שהיא  הצעה  כל או /ו  ביותר  הזולה  ההצעה  את לקבל  מתחייבת  אינה המועצה 
כלשהי  התחייבות  המכרז  פרסום  בעצם , ואין לנכון  שתמצא סיבה ומכל  עת בכל  המכרז את לבטל  רשאיתהמועצה 

ועצה. המ  לבין  הזוכה  המציע  בין  שייחתם  בהסכם  אלא כלשהו  למציע 

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 המכרז.במסמכי הוראות מפורטות נוספות מצויות 

_________________
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למען הסר ספק, בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשוןן נקבה וכן להפך. 

אריה גארלה
ראש המועצה      

_________________
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'  ב  מסמך 

מועצה מקומית בני עי"ש

4/2019מכרז מס' 

ומבני  חינוך  במוסדות  שיפוצים  ובנייה,  שיפוץ  לעבודות  מסגרת  מכרז 
ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות.  

תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

נשוא המכרז .1

") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ובנייה המועצה מועצה מקומית בני עי"ש (להלן: " .1

שיפוץ של תשתיות עירוניות ושל מוסדות חינוך ומבני ציבור, עבודות שיפוצים, עבודות פיתוח 

העבודות כוללות, בין היתר, עבודות סלילת כבישים ורחובות, קוי כולל עבודות תיקון ושיקום  

מים ביוב ותיעול, גידור, קירות תמך, בטון, וכן כל העבודות שהוגדרו ו/או תומחרו במחירון 

להלן:  לשיפוצים  דקל  ומחירון  לבניה  דקל  ( מחירון  שיפוצים"  "דקל  ו/או מחירון  "דקל" 

בתחום השיפוט של המועצה ") כפי שיפורט בתנאי המכרז ובחוזה המכרז כיו"ב מחירון דקל"

").העבודותהמקומית בני עי"ש, הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "

 מיום חתימתו ע"י שני הצדדים או מיום לשלוש שנים הינו תוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה .2

מתן צו התחלת עבודה כללי לביצוע העבודות מכח החוזה, לפי המאוחר ביניהם.   

חוזה המכרז להאריך את תוקפו של  ושיקול דעת בלעדי חד צדדיבאופן אופציה תהא הלמועצה  .3
שנים רצופות 2למשך שנה אחת נוספת בכל פעם ובתקופות שלא תעלנה על  , הכל כמפורט  

. ההסכםבהוראות 

מסמכי המכרז.2

ולחוד,  יחד  ויקראו להלן  נפרד מהמכרז  בלתי  מסמכי המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק 

המכרז:

הזמנה להציע הצעות.-מסמך א'  

.תנאי המכרז והוראות למשתתפים מסמך ב'   -

.הצעת המציע-' גמסמך 

החוזה.מסמך ד'  -

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע.) נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות 1(ה' - מסמך       

 ולתקופת הבדק.  נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה )2(

קיום ביטוחים.אישור מסמך ו' - 
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   .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק -' ז מסמך 

מסמך ח' -          נספח בטיחות כללי.

מסמך ט'  -         הצהרת בטיחות. 

.1953הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג - מסמך י ' -

תצהיר העסקת עובדים זרים- בנוסח המצ"ב -יא'  מסמך 

מסמך יב'-         הצהרה וחתימת מורשי חתימה בתאגיד- בנוסח המצ"ב.

השתתפות במכרזתנאי סף ל .3

להלן:   המפורטים  המצטברים תנאים כל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב.1

ניכוי מס)1 על  אישורים  ובעל  עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק 

קיד השומה. פבמקור מטעם 

על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ב)2

 .1976ותשלום חובות מס), התשל"ו – 

התאם לחוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ב)3

, בעל כל הסיווגים שלהלן:  ותקנותיו 1969 –תשכ"ט  

5, סיווג ג-100קוד ענף  

5, סיווג א- 150קוד ענף  

4, סיווג ג-200קוד ענף  

4, סיווג ב- 400קוד ענף  

  
בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות בביצוע עבודות כדוגמת הדרישות )4

, מתחילתם ועד סופם, ע"י שבוצעו בפועל מודגש שהכוונה לפרויקטים נשוא המכרז. 

המציע כקבלן (להבדיל מפרויקטים שייתכן שהמציע יזם אותם אך לא ביצעם בעצמו 

כקבלן).

 מליון  90₪ מליון  ₪  בשנה בעבודות בינוי ותשתיות ובמצטבר  30בעלי מחזור כספי של )5

). 2017 ו- 2016, 2015בשלוש השנים האחרונות ( 

קבלן שעומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), .2

,  כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1987 –  וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –תשנ"א 

.1976התשל"ו - 

חייבת ההצעה לפרט את, ע"י מס' מציעים במשותףכי במידה והוגשה הצעה  ובהר מלמען הסר ספק, .4

על כל מציע שותף להצעה לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן.  ובנוסף כל המציעים 

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, .5

נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.  

_________________
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הצהרות המציע.6

ואשור שכל פרטי המכרז ומסמכי  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה 

וכי המציע  למציע  ונהירים  ידועים  הנדרש, המכרז  הנתונים, בחן את  קיבל את מלוא המידע  כל 

ביקר ובדק את מקומות העבודה, מבין ויודע את כל  מהות העבודות, –הפרטים והעובדות ובכלל זה 

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה  לביצוע העבודה  התנאים הנדרשים 

כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע 

וכי הוא מסוגל כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, כל העבודות נשוא המכרז, 

  מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

על מסמכיו, לרבות .1 הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, 

החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם .2

, לא תתקבלבמסמכי המכרז מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  

לאחר הגשת הצעת המציע. 

 יום מיום הגשת ההצעות. 180 תהא תקפה ל 4/2019ההצעה בהתאם למכרז  .3

גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי.7

אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. .1

המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע .2

מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. 

הבהרות.8

מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז.1 מובהר    

בזאת כי מלבד מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות מנהל 

 ו/או מי מטעמו. ")המנהל  "–מחלקת אחזקה (להלן  

לתשומת לבע"י המציע  סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא .2

ו/או מי מנהל ה  ימים לפני תום המועד להגשת ההצעות. תשובת 7מנהל בכתב, לא יאוחר מ-  ה

תשלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז בכתב, ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או מטעמו  

לא יחייבו את המועצה. ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו הסברים שניתנו בע"פ 

התשובה .3 בקבלת  המנהל איחור  מטעמו  מצד  מי  המציע ו/או  את  יזכו  לא  קבלתה  אי  או 

בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה 

כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או מי מטעמו  המנהל מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .4

נתן לכל מי שרכש את המכרז. יו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. .5

מסמכים.9

): ולתוכניות המכרז כל מציע יצרף להצעתו (בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז .1

_________________
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תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי.2

. (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) הינו מנהל ספרים כחוק 

ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה א.3 על  (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י ישור   

. עו"ד/רו"ח) 

חוק העסקאות .4 לפי  הנדרשים  ותשלום האישורים  ניהול חשבונות  (אכיפת  ציבוריים  גופים   

.1976חובות מס), התשל"ו - 

רשם הקבלנים בסא.5 רשום אצל  היותו  על  רשם הקבלנים  לתנאי יישור  הנדרש בהתאם  ווג 

 . (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) ) לעיל 3 ( (א)3המכרז, כמפורט בסעיף  

המלצות מאת מוסדות ציבוריים המפרטות את המקומות בהם בוצעו עבודות דומות, מועדי .6

וכיו"ב בהתאם לסעיף  )4(א)(3הביצוע, היקף ההתקשרות, אופן הביצוע, השלמת העבודות 

. לעיל 

להלן.  10בסעיף כמפורט מקורית רבות בנקאית ע.7

הוא א.8 המציע  אופן, ם  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  לצרףתאגיד  אתעליו   

המסמכים הבאים: 

רו"ח  אישור )1 או  כי  התאגיד מעו"ד  כך  על  סמכויות   במסגרת  הינו  העבודות  ביצוע 

תהצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בשם התאגיד   ע"י האנשים המוסמכים לחתום  ולחייב את  התאגיד חתומה  התאגיד  

וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרזבחתימתם על מסמכי המכרז  

.הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות 

שמות מנהלי התאגיד. )2

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. )3

כתובת משרדו הרשום של התאגיד. )4

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור .9

עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 

בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

על-ידי עורך-דין, תצ.10 גופים היר חתום, מאומת  על עמידתו של הקבלן בתנאי חוק עסקאות 

בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז.  ,1976 –ציבוריים, התשל"ו 

צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז..11

תצהיר העסקת עובדים זרים- בנוסח המצ"ב .12

הצהרה וחתימת מורשי חתימה בתאגיד- בנוסח המצ"ב .13

פסל ע"י ועדת יהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה לה .14

המכרזים. 

 לחקור ולדרוש מהמציע להציג , על פי שיקול דעתה הבלעדי,  שמורה הזכות לוועדת המכרזים .15

מומחיותו,מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מידע ו/או כל  יכולת המימון שלו   

_________________
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וכיוב' והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז (לרבות המלצות)   המציע יהיה חייב למסור .  

המציע יסרב למסור מסמךלוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול וועד רשאית ה,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור

 את ההצעה. 

 והבטחת הצעת המציעערבות לצורך השתתפות.10

של .1 בסכום  בנקאית  ערבות  ( 200,000המציע חייב לצרף להצעתו  ש"ח) ףאל מאתיים ש"ח   

.   למסמכי המכרז 1 בנוסח מסמך ה'25.05.19שתעמוד בתוקפה עד ליום 

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית .2

  הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז. האחרון  כשהמדד הבסיסי יהיה המדד ,לסטטיסטיקה 

. ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת .3

הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד-צדדית .4

של ראש המועצה  או הגזבר ו/או מי מטעמם. 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של המועצה  עד.5

שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. .6

תנאי .7 כל  ללא  רשאית לחלט את הערבות  על ההסכם, תהא המועצה  לחתום  יסרב המציע 

מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה  ו/או 

בזכות המועצה  לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו,כדי לפגוע 

., בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דיןעקב אי קיום ההצעה 

מועד הגשת ההצעותו אופן .11

הנחה, 15%על מחירון דקל הינו שיעור ההפחתה  .1 המציע  בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז 

ג') באחוז  הפחתה ינקוב בהצעתו (נספח  בנוסף ל-   הקבועים15%  שיעור ההפחתה המוצע,   

ויחול בגין כל פריט הנקוב  הפחתה, 0%לרבות  . הצעה אשר תנקוב בשיעור תוספת במחירון 

  . תיפסל על הסף, מבלי שתידוןכתב הכמויות, למחירי ו/או בשיעור הפחתה בלתי אחיד 

85   ₪, המחיר הנקוב לאחר שיעור ההפחתה של מחירון דקל הינו 100  לדוגמא: מכונית שעלותה 

 ₪. 84   ולכן המחיר יהא 1%  ₪, לצורך העניין המציע הציע הנחה של 

) כוללים "מחיר התמורה" מובהר כי המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה (להלן: .2

בביצוע העבודות את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

על פי תנאי המפרט המאוחד, באם יונפק ע"י המועצה ו/או מי מטעמה, ו/או מחירון "דקל

על אף האמור בניה" ו/ או למחירון "דקל שיפוצים" ו/או מפרט כללי, הכל בהקשר לעניין. 

לעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה .

מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ג' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה .3

וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה. 

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט .4

(מסמך ג'), וכתב הכמויות (מסמך יא') פס ההצעה  דלעיל ולחתום על גבי ההסכם (מסמך ד'), טו

_________________
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סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשםכן ל ו, בשני העתקים 

בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 

ע בשני ת ההצעה (א.5 הנדרשים תקים), בצרוף כל מסמכי המכרז ו  חתומים   כמפורט במסמכי  

להמכרז,  ל יש  סגורה הכניס  למציעמעטפה  שהומצאה  מצוין   עליה  ,4/2019מס' מכרז –, 

.12:00 עד השעה 18.03.19ביום ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה  

. ו/או התוכניות החתומות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל אין לשלוח הצעות .6

. זה לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף .7

יום 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .8  

לתקופה מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה 

נוספת כפי שתורה המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י 

 והמציע חייב יהיה לעשות כן.המציע להבטחת קיום הצעתו, 

אופן החתימה על ההצעה.12

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את .1

חתימתו. 

, יחתמו על ההצעה כל (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור)אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .2

השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 

ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 

השותפות. 

(ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), אם ההצעה תוגש ע"י  .3 יחתמו על ההצעה תאגיד 

המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על

רישום התאגיד. 

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד .4

(ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור)לשם ביצוע העבודות נשוא המכרז , יחתמו על ההצעה  

הוכחות  בצרוף  המוסמכים  נציגיה  השותפות,  ובשם  המורשים  מהשותפים  אחד  כל  בשם 

מתאימות על קיום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת 

ועל זכות החתימה של נציגי השותפות. 

לסעיף .5 בס"ק א-ד  כל המפורטים  כי  כל מסמך12יצוין  על  במקום המיועד לכך,  יחתמו,   ,

 ממסמכי המכרז (בתחתית כל עמוד), מגיש שאינו יחיד יוסיף לחתימתו גם חותמת גומי. 

החלטות המועצה .13

 על ידי המועצה  וכן בקבלת בקיומו של תקציב מאושר ם מותני והיקפה  הזוכה ההתקשרות עם .1

אחרים גופים  מאת  או  הממשלה  משרדי  מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל 

לא יהיה למועצה תקציב שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו 

לביצוע ו/או ההרשאות מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים 

 ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשרהזוכה העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ע"י 

 ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקבלא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית 

   . כך

_________________
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 בלבד ו/או לבצעאו להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/המועצה רשאית לבטל את המכרז .2

בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר 

בהתאם לשיקול דעתה יותר,  הבלעדי   או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ו/של המועצה   

המועצה .

.  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיא המועצה .3

המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז .4

כאמור דלעיל. 

החליטה המועצה לבצע חלק מן העבודות בלבד ו/או לדחות את ביצוע חלק מן העבודות למועד .5

מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו (לרבות הנחה כללית, אם ניתנה כזו על

ידו), בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. המועצה  שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים 

ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל. 

כמו כן, שומרת המועצה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות 

בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב  אשר לא הוזמנו 

הזוכה לבצע את אותן עבודות נדחות במחירי הצעתו (לרבות הנחה כללית, אם ניתנה) ובתנאים 

המוגדרים בחוזה. 

המועצה תהא רשאית לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, .6

באם תחליט המועצה על פיצול כאמור, היא תהא רשאית, אך לא חייבת, לחלק מספר זוכים. 

את היקף העבודות בין הזוכים השונים באופן יחסי בהתאם למחיר הצעתם, על פי שיקול דעתה

הבלעדי. בכל מקרה בו פוצלה הזכייה כאמור, המועצה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את

היקף העבודות של כל זוכה ולהעביר ביצוע עבודות כלשהן מזוכה אחד לזוכה אחר, מבלי שלמי

מן הזוכים תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.   

 חלוקת העבודה בין הזוכים השונים אופן  שיקול דעת מוחלט באשר למועצה ללמען הסר ספק, .7

לרבות בנוגע למיקום העבודות, היקפם, מהותם , פצל את ביצוע העבודות במידה ותחליט ל

וכיו"ב, וזאת הן בנוגע לחלוקה המקדמית לצורך ההתקשרות עם הזוכים השונים בחוזים נשוא 

המציעים והזוכים  המכרז והן בנוגע לשינוי חלוקת העבודה בכל עת במהלך ביצוע העבודות.  

טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. מוותרים מראש על כל דרישה ו/או 

או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו .8

כלו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאהזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, 

לא ו/או הזוכה המציע ותביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

. בנסיבות ביטול בתמורה שתשולם לו יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

בהחזר המחיר ששולם על ידו ו/או הזוכה מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע 

למועצה  עבור רכישת מסמכי המכרז.

הכלכלי, בנסיונ ובחוסנ ו, המועצה תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת .9 ובכשורי ו  של ו   

של המציע המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו  , ובכל פרט אחר שנדרש 

המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 

המועצה  תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על 

 סמך נסיונה הקודם עמו. 

_________________
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חובת הזוכה עפ"י המכרז.14

דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז מסמך ד' -  ולהחזירו למועצה  כשהוא חתום יי הזוכה .1

 ימים מתאריך הודעת המועצה  לזוכה בדבר זכייתו 7דין, תוך ככל שנדרש ביול עפ"י ומבויל 

במכרז.

את המסמכים הבאים:  ימציא למועצה  עד למעמד חתימת ההסכם על ידו הזוכה .2

תום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור ח)1

 ').ואישור על קיום ביטוחים (מסמך 

נוסח )2 עפ"י  במועצה,  הבטיחות  על  והממונה  הזוכה  ידי  על  חתומה  בטיחות  הצהרת 

המסמך המצ"ב כמסמך י' למסמכי המכרז. 

 (ככל שנדרש ביול על הזוכה להמציא למועצה  במעמד מסירת ההסכם החתום והמבוייל בנוסף .3

חוק)  בנקאית עפ"י  ערבות  המכרזחתומה ,  נשוא  העבודות  ביצוע  ולהבטחת להבטחת   

בנוסח המסמך המצורף200,000התחייבויותיו בתקופת הבדק בסך  (  מאתיים אלף) ש"ח,   

תוחזר לזוכה הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של המועצה , עם מסירת למסמכי המכרז. 

 לעיל.  10הערבות שהומצאה למועצה  על פי הוראת סעיף 

צמוד  להיות  הערבות  למדדהעל  המרכזית   הלשכה  ידי  על  המפורסם  לצרכן  המחירים   

הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז. האחרון כשמדד הבסיס הינו המדד לסטטיסטיקה, 

(ככל שנדרש ביול) זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק .4

חתומה ובצרוף ערבות  לביצוע ההסכם   חתום ע"י חברת הביטוח ור על קיום בטוחים , איש    

 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה 7תוך  והצהרת בטיחות חתומה, ב

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום זאת  ווהבטחת הצעת המציע לצורך השתתפות במכרז 

עצמו המציע  על  שנוטל  קיום ההתחייבויות  בגין אי  ומוסכם מראש  קבוע  כפיצוי  הערבות 

כל הודעה או התראה  לתת  מבלי  רשאית,  כן, תהא המועצה  כמו  למכרז.  ,בהגשת הצעתו 

להתקשר בהסכם 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.  

התקשרה המועצה  עם מציע אחר  –  יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה  את ההפרש בין ההצעה 

בכספי גם שנבחרה על ידי המועצה  לבין הצעתו הוא, והמועצה  רשאית לצורך זה להשתמש 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל. 

מסכום קטן  הזוכה  של  הצעתו  לבין  המועצה  ידי  על  שנבחרה  ההצעה  שבין  ההפרש  היה 

הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה  תהא רשאית לחלט את 

הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה  תהא רשאית לחלט

במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם ולהבטחת הצעת המציע את הערבות להשתתפות במכרז  

מציע אחר במקום הזוכה. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה  כנגד הזוכה עקב הפרת

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בחוזה ו/או בהתאםנקב יבמועד אשר יו/או חלק מהן הזוכה יחוייב להתחיל בביצוע העבודות .5

. לצו התחלת העבודה, על פי המועד המאוחר מביניהם 

_________________
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הזוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו .6

ורצון המועצה , הכל כמפורט במסמכי המכרז.  

במהלך תקופת המנהל,  עם  ורצוףדי ישמור על קשר מילצורך ביצוע העבודות, יידרש הזוכה ל.7

. אותם יחזיק על חשבונו  תוך שימוש במכשיר קשר (ביפר, טלפון וכיו"ב) ,ההתקשרות 

מבלי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה, מתחייב הזוכה, להחזיק מלאי מספיק של כלים וציוד.8

וכן לדאוג לכוח אדם מקצועי ומיומן  הדרושים לביצוע העבודות בכל תקופת ההתקשרות, 

הדרוש לצורך ביצוע העבודה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובפרט בהסכם.

 ימים מיום קבלת ההודעה על 30כמו כן מתחייב הזוכה, מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, בתוך .9

הזכייה במכרז, להעסיק מהנדס אזרחי מקצועי ומנהל עבודה מקצועי בעלי ניסיון מוכח של 

 השנים האחרונות בביצוע עבודות שיפוצים. 3לפחות  

יעביר את הזוכה .10 ולא  יסב  לא  ו/או ההסכם  פיו  הנאה על  כל טובת  או  כולו או מקצתו,   ,

 למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. 

משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן

לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי האמור 

המכרז, לרבות אחריותו כלפי המועצה, הכל כאמור במסמכי המכרז.

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה  לפי הסכם זההזוכה  .11

 המועצה תהא רשאית לסרבהסכמה לכך בכתב של גזבר המועצה. מראש  לאחר, אלא אם קיבל 

בתנאים  ההמחאה  התניית  או  סכומים  להמחות  סירוב  לרבות  זה,  בעניין  הזוכה  לבקשות 

שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 

בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם. 

הזוכה מתחייב להפקיד בידי המועצה ערבות להבטחת התחייבויותיו בתקופות הבדק בנוסח .12

המצ"ב למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו. 

      יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז..13

התמורה .15

ע"י מהנדס .1 נערך  לכתב הכמויות אשר  בהתאם  תמורה  הזוכה  יקבל  העבודות,  ביצוע  בגין 

המועצה, מנהל הפרויקט, מתכנן או כל גוף אחר אשר הוסמך ע"י המועצה לבצע עבודות תכנון 

וכתבי כמויות, במכפלת מספר הרכיבים/ היחידות שבוצעו בפועל והמאושרים על ידי המועצה,

ובכפוף לתנאי החוזה. 

 ובצירוף הנחה נוספת 15%המחירים הנקובים במחירון דקל בצירוף הנחה של מובהר בזאת, כי .2

ע"י המציע   ניתנה  העבודות,  אשר  ביצוע  בגין  וסופי  מלא  תשלום  כלומהווים  את  כוללים 

מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות, ההוצאות  הכרוכות ,  בביצוע העבודות על פי  

תנאי המפרט המאוחד ו/או מחירון דקל ו/או מפרט כללי בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל 

התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, נסיעות, חומרים, הובלות, 

כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות 

לא יתווספו למחירים לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב. כן מובהר כי  

 לרבות הפרשי הצמדה למדד, בכפוף לאמור בחוזה אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא 

לגבי הצמדה חד פעמית למדד הבניה הכללי בראשית כל תקופת ההארכה בלבד, ככל שזו תצא 

_________________
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אל הפועל. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי 

המועצה .

מבוצעת העבודה, למורכבותה, למקום בו ההצעה הינם קבועים בלא קשר  י כי מחיר עוד מובהר  .3

לאופיה, למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך 

.ביצוע עבודה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב 

כן מובהר בזאת כי המועצה רשאית להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים ו/או .4

להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה,

לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית המועצה  לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה 

ו/או אחרים, לפי ראות עיניה. 

אין באמור בסעיף ד' דלעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות. כמו.5

כן לזוכה לא תהיה כל טענה ו/ או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק 

מהעבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע

את העבודות בהתאם לדרישות המועצה  במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.  

שאינם כלולים בכתב הכמויות, בהתאםלבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה הזוכה מתחייב .6

ידו למחירון דקל, ובמנגנון הקבוע בחוזה ומסמכיו לעניין תשלום  למחיר ההנחה שניתן על 

 התמורה.  

סיור קבלנים.16

 בחדר הישיבות של המועצה. 14:00 בשעה:  06.03.19סיור  קבלנים חובה  בתאריך: 

עדיפות בין מסמכים .17

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו

משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזים/ המפרטים, תכרענה הוראות החוזים/ המפרטים, לפי 

העניין.  

מסמכי המכרז – רכוש המועצה .18

הגשת מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה  וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת 

הצעות למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם

ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם למועצה  לא יאוחר מאשר המועד האחרון 

להגשת ההצעות, וזאת בין שהגיש הצעה למועצה  ובין אם לאו.

אריה גארלה 
ראש המועצה

_________________
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'  ג  מסמך 

לכבוד
ועדת המכרזים 

מועצה מקומית בני עי"ש 

הצעת המציע
4/2019למכרז פומבי מס' 

ומבני  חינוך  במוסדות  שיפוצים  ובנייה,  שיפוץ  לעבודות  מסגרת  מכרז 
ציבור, שיקום ושיפוץ של תשתיות עירוניות.  

 
_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת___________אני הח"מ ______ .1

 ש, כהגדרתן במסמכי המכרז."שיפוץ ושיקום תשתיות עירוניות בבני עי הצעתי לביצוע עבודות 

                
תונות, כל יהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע.2

ים תנאי העבודה, השטחים המיועד תוכניות העבודה, המפרטים, מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז,  
לביצוע העבודות ותנאיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  העבודות, ידועים ומוכרים לי, אני 

 אותם, מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. לאחר שביקרתי במקום ביצוע העבודות ובדקתי 
מציע אני  ,מכיר את תנאי המקום ויודע את כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה ואפשרויות והנני 

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה 
הנקובים  המחירים  לפי  להצעתי,  בהתאם  מהם  חלק  כל  ו/או  העבודות  את  בכתבלבצע  ידי  על 

הכמויות.  

אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי:.3

בעל הידע,  .1 הרישיונות, ההיתרים הנני  הכשירות,  לביצוע המומחיות,  הדרושים  והכישורים   
.העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז 

הנני עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור .2
מטעם פקיד השומה. 

הנני בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות .3
  "חוק העסקאות"). – (להלן 1976 –ותשלום חובות מס), התשל"ו  

הנני קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה 

 ותקנותיו,  1969 –בנאיות תשכ"ט  

בענפים הבאים:

קוד ענף ___, סיווג ___ 

קוד ענף ___, סיווג ___ 

קוד ענף ___, סיווג ___  

קוד ענף ___, סיווג ___ 
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ושיקום .4 שיפוץ  עבודות  בביצוע  האחרונות  השנים  שלוש  לפחות  של  מוכח  ניסיון  בעל  הנני 
כדוגמת הדרישות נשוא המכרז. מודגש שהכוונה לפרויקטים  עירוניות בסדר גודל  תשתיות 
(להבדיל מפרויקטים שייתכן  ידי כחברה קבלנית  על  ועד סופם,  בפועל, מתחילתם  שבוצעו 

 כקבלן). שיזמתי אך לא ביצעתי בעצמי 

 

:                                 לצורך דוגמא, להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לפרוייקט אחד
שם הפרוייקט ויעודו: ...........................................)1
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מועד סיום ביצועו של הפרוייקט: ...................................................)4
משך זמן ביצוע הפרוייקט: ................................)5
פרוט עיקרי העבודות שבוצעו: )6
7(.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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:                                 לצורך דוגמא, להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לפרוייקט שני

שם הפרוייקט ויעודו: ...........................................)11
מקום הפרוייקט: .................................................)12
שטח עיקרי של הפרוייקט:.....................מ"ר )13
מועד סיום ביצועו של הפרוייקט: ...................................................)14
משך זמן ביצוע הפרוייקט: ................................)15
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.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.........................................

שם הגוף המזמין: ................................................)18
כתובת הגוף המזמין: ...........................................)19
טלפון הגוף המזמין: .............................................)20

הנני עומד בתנאי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א .5
.1987 – וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –

הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .6
העבודות ומסמכיו  לביצוע  שנקבע  הזמנים  בלוח  עמידה  לרבות  במשך ,  וזמינות  שעות 24   

 ידוע כי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז. .ביממה, כנדרש בחוזה 

האמור, .7 מן  לגרוע  בכוחות מבלי  או  האדם יברשותי  כוח  כל  את  להשיג  והציוד המיומן י 
ו המקצועי  וכוח אדםהדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז  אני מעסיק עובדים 

. ומסמכיו התאם לדרישות המכרזמקצועי ומיומן  ב

הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה  תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות .8
לפי דין,  כל  והוראות  הוראות הבטיחות  נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, 

_________________
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המחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלא של המנהל והמועצה . בכלל זה, ידוע לי כי
אדרש לבצע עבודות דחופות, כהגדרתן בהסכם, בתוך שעתיים מרגע קבלת הוראת ביצוע, והנני 

מתחייב להחזיק לכך כך את כוח האדם והאמצעים הנדרשים, הכל כמפורט בהסכם.

די ייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בהסכם אשמור על קשר מי י ני מתח כן הנ .9
במהלך תקופת ההתקשרות תוך שימוש במכשיר קשר (ביפר, טלפון וכיו"ב). המנהל,   עם ורצוף 

הדרושים .10 וציוד  כלים  מספיק של  מלאי  ההתקשרות,  במשך תקופת  להחזיק  מתחייב  הנני 
לביצוע העבודות בכל תקופת ההתקשרות, וכן לדאוג לכוח אדם מקצועי ומיומן הדרוש לצורך 

ביצוע העבודה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובפרט בהסכם.

 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, להוכיח את העסקתם 30כן הנני מתחייב, בתוך  .11
שנים האחרונות 3של מהנדס אזרחי ומקצועי ומנהל עבודה מקצועי, בעלי ניסיון מוכח של   

בתחום השיפוצים, אשר יועסקו בפועל בביצוע העבודות לאחר שיאושרו על ידי המנהל, לפי 
שיקול דעתו הבלעדי. 

ידוע לי כי בשטח בו מבוצעות העבודות עשויים לפעול קבלנים נוספים והנני מתחייב לשתף .12
פעולה ולעבוד בתאום עמם, על פי הוראות המועצה. 

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ההסכם את עוד הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר .13
למען הסר ספק, ידוע לי כי לא אורשהו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.   

להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותי עפ"י 

מסמכי המכרז, לרבות אחריותי כלפי המועצה , הכל כאמור במסמכי המכרז.

זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה לפי הסכםידוע לי כי אני לא אהיה .14
 המועצה תהא רשאית הסכמה לכך בכתב של גזבר המועצה. מראש  תי זה לאחר, אלא אם קיבל 

לסרב לבקשתי בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו 
לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת בטחונות נוספים 

להבטחת ביצועו של ההסכם. 

בנוסף הנני מתחייב להפקיד בידי המועצה  ערבות/ ערבויות להבטחת התחייבויותיי בתקופות .15
בחוזה  המפורטים  ובתנאים  במועדים  ובסכומים,  המכרז  למסמכי  המצ"ב  הנוסח  הבדק 

ובמסמכיו. 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות כמו כן, אני מתחייב .16
נשוא המכרז. 

זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה .17 ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז 
במפורש בחלק זה, מחייבת אותי. 

 כמו 4/2019ברשותי כלים, עובדים, ציוד, ידע, יכולת, אמצעים, לביצוע עבודות בהתאם למכרז  .18
גם הנני מצהיר כי לא קיימת כל מניעה אישית ו/או חוקית ו/או חוזית ו/או כל מניעה אחרת

 בהתאם להתחייבויותי. 4/2019אשר תגרום לי שלא לבצע את מכרז 

הנני מציע לבצע את העבודות בהתאם למחירים הנקובים על ידי בכתב הכמויות, אותו הנני מתחייב .4
למלא בהתאם להוראות המכרז.

(קרי: .5 בהצעתי  כמפורט  נשוא המכרז הם  העבודות  ביצוע  עבור  ידי  על  כתבהמחירים המוצעים 
. שיעור ההפחתה בניכוי שיעור ההפחתה המוצע על ידי כנקוב להלן)   שהינו מחירון דקל - –הכמויות  

 הפחתה) הינו אחיד, וחל בגין כל פריט הנקוב במחירון.  0%המוצע על ידי (לרבות 

_________________
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מחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי הנני מצהיר כי ה .6
בביצוע העבודות  הכרוכות , מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות, כוללים את כל ההוצאות ו 

על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח 
אדם, ציוד, כלי רכב, נסיעות, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, 
רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב 

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  

בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה,  לי   מובהר 
, ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד בכפוף לאמור בחוזה  מעבר למחירים המוצעים על ידי 

. כמו כןלגבי הצמדה חד פעמית למדד בראשית כל תקופת הארכה בלבד, ככל שזו תצא אל הפועל
יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי המועצה . 

 
כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע
העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה  מהסכומים שיגיעו לנו 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

שאינם כלולים בכתב לבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה מתחייב אני מצהיר כי במסגרת ההצעה הריני .7
 הכמויות, בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה ובמסמכיו לעניין תשלום התמורה. 

היקף או  בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר לה נקבע התמורה  כי יידוע ומוסכם על .8
לצורך בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, 

.לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב 

אלף ש"ח)מאתיים  ₪ (200,000בסכום של חתומה  הבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בנקאית ל.9  ,
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי 

תנאי המכרז ובנוסח עפ"י  25.05.19בתוקף עד יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז, 
למסמכי המכרז 1מסמך ה' . אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות  

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7כדלקמן, וזאת תוך 

דין. עפ"י  ולהחזירו למועצה כשהוא חתום חוזה לחתום על ה.1

ומבויילת ה להמציא לכם ערבות בנקאית חתומ .2 (ככל שנדרש ביול עפ"י דין) להבטחת קיום    
  (מאתיים אלף) ש"ח, בנוסח מסמך 200,000ע"ס  תנאי החוזה והתחייבויותיי בתקופת הבדק,

 המחירים לצרכן, למדדהערבות תהיה צמוד ה .חוזה בהתאם לדרישות ה  למסמכי המכרז ו2ה'
.חוזה ל כמפורט בהכ

מסמכי המכרז והחוזה. , כמפורט באישור קיום ביטוחיםלהמציא לכם .3

להמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות במועצה , כמפורט .4
במסמך תנאי המכרז. 

ףלא אבצע את הפעולות המנויות בסעי אחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם .10
 אאבד את זכותי , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל  9

לביצוע העבודות והמועצה  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר
עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט 
הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה  עקב הפרת ההתחייבויות שאני 

 הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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, והמועצה  רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

הנני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים : .11

_________________
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תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי.1
. (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח)  מנהל ספרים כחוק נני ה

ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה א.2 על  (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י ישור   
. עו"ד/רו"ח) 

האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות.כל .3

על היות א.4 רשום אצל רשם הקבלנים בסי ישור רשם הקבלנים  לתנאי י  הנדרש בהתאם  ווג 
 . (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) המכרז

המלצות מאת מוסדות ציבוריים המפרטות את המקומות בהם בוצעו עבודות דומות, מועדי .5
תנאי  במסמך  כנדרש  וכיו"ב,  העבודות  השלמת  הביצוע,  אופן  היקף ההתקשרות,  הביצוע, 

. המכרז

מקור ועותק אחד מצולם של כל הדפים של כתב הכמויות והמחירים, לרבות דפי הריכוז, כפי .6
שמולאו על ידי בהצעה. 

.נדרש במסמך תנאי המכרזכמקורית רבות בנקאית ע.7

הוא א.8 המציע  אופן, ם  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  לצרףתאגיד  אתעליו   
המסמכים הבאים: 

רו"ח  אישור )1 או  כי  התאגיד מעו"ד  כך  על  סמכויות   במסגרת  הינו  העבודות  ביצוע 
תהצעהתאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בשם התאגיד   ע"י האנשים המוסמכים לחתום  ולחייב את  התאגיד חתומה  התאגיד  
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרזבחתימתם על מסמכי המכרז  

.הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות 

שמות מנהלי התאגיד. )2

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. )3

כתובת משרדו הרשום של התאגיד. )4

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור .9
עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 

בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז. , מאומת על-ידי עורך-דין,  על ידי היר חתום תצ.10

.ילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז צ.11

תצהיר העסקת עובדים זרים- בנוסח המצ"ב .12

הצהרה וחתית מורשי חתימה בתאגיד- בנוסח המצ"ב .13

ועדת המכרזים עלולה לפסול  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל 
הצעתי. 

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף 
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות 
המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב
למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

לפסול את ההצעה. 

_________________
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כדלקמן:  ידוע ומוסכם עלי .12

מותנים בקיומו של תקציב מאושר ההתקשרות עימי וכן היקפה ,במידה ואזכה במכרז דנן כי .1
המועצה גזברות  ידי  משרדי על  של  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן 

, ככלמון ביצוע העבודות יהממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ 
 . שישנם 

לא יהיה למועצה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים מקרה בו .2
הזוכה לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ע"י ו/או ההרשאות התקציביים 

 ולא תהיה לי כל ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית 
. טענה ו/או תביעה עקב כך

מועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא , כולה או חלקה  וכי היא רשאית לבטל את      כי ה.3
מן המכרז ביצוע חלק  דחיית  על  להחליט  ו/או  העבודות  מן  ביצוע חלק  על  להחליט  ו/או   

 הבלעדי. בהתאם לשיקול דעתה העבודות למועד מאוחר יותר, 

       כי המועצה  זכאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לביצוע אותן עבודות שהזמנתן בוטלה/ .4
נדחתה כמפורט דלעיל. 

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, ייחתם  הוקטן היקפובמקרה בו        כי .5
בשינויים  ידי),  על  כזאת  ניתנה  אם  כללית  הנחה  (לרבות  הצעתי  בסיס  על  החוזה  עמי 

הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למחירים אלו.

       כי המועצה שומרת על זכותה להזמין ממני, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר.6
לא הוזמנו בצו התחלת העבודה וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה הנני מתחייב לבצע את
ניתנה) ובתנאים המוגדרים בחוזה,  (לרבות הנחה כללית, אם  אותן עבודות במחירי הצעתי 

בשינויים המחוייבים ובכלל זה הגדרת לוח הזמנים לביצוע העבודות הנדחות. 

חדבאופן אופציה תהא הלמועצה  מיום חתימתו וכי תקף לשלוש שנים  כי חוזה המכרז יהיה .4
 נוספת בכל פעםשנה אחת חוזה המכרז למשך  להאריך את תוקפו של  ושיקול דעת בלעדי צדדי 

. ההסכם, הכל כמפורט בהוראות  שנים רצופות2שלא תעלנה על ובתקופות 

         
בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל  י תהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא .13

עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, או שינוי היקף העבודות המועברות
לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי  לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי 

העבודות אי  כל תביעה בגין ביצוע י נזק. כמו כן, לא תהא לי יגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי לקבלת  
מכוח המכרז בהיקף מסויים. 

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 180הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14
ותדרוש המועצה   שהוגדר בתנאי המכרז. במידה  ימים 90קפה של הצעתי למשך ו ארך תתו כפי   

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכלנוספים. 
אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי

כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת .15
אותי כאמור דלעיל. 

_________________
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מחירון דקל ומחירון ו/ או דקל שיפוציםנני מציע לבצע את העבודות נשוא המכרז ( ה.16
) בניכוי שיעור הפחתהמלא כל המאגרים על כל נספחיו כולל סעיפי תוספות ושינויים 

בסך %_______.
 

. במחירון  ותחול על כל הפריטים המפורטים אחידה ההפחתה המוצעת על- ידי הינה 

הפחתה  אחוז  להציע  אחיד (ניתן  לרבות   ל"מחירי %0בלבד  תוספת  אשר תחיל  הצעה  הפחתה.   
תפסל על הסף, מבלי שתידון).  ו/או תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים  "המחירון 

בניכוי ההפחתה המוצעת על-ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המחירון למחירי 
המועצה .    

  
__________________________________________________שם המציע: 

תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט:  _________________________ 

____________/_____________ת.ז. / ח.פ:

__________________________________________________כתובת: 

__________________________________________________טלפון: 

שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________

__________________________________________________חתימות: 

 לתנאי המכרז – מסמך ב').10(ראה פרוט דרישות לחתימות בסעיף 

.20/09/2019הנני מאשר כי הצעתי זאת תהא תקפה עד ליום 

_____________________.תאריך: 

כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב')   אישור חתימה: (

אני הח"מ _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: 

ה"ה __________ ת.ז. ___________ (ימולא כשהמציע הוא אדם).1

ה"ה __________ת.ז. ____________(ימולא כשהמציע הוא תאגיד) .2

ה"ה __________ת.ז. ____________ 

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני. 

_______________________________

חתימה        תאריך    

_________________
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מסמך ד'

חוזה

2019  __________  לחודש ____________ ביום  ש"בבני עישנערך ונחתם  

ש  "מועצה מקומית בני עי בין:
באמצעות המוסמכים לחתום בשמה ומטעמה 

) "המזמין" או "המועצה" (שתקרא להלן:         

מצד אחד 

 _______________________ לבין: 

באמצעות המוסמכים לחתום בשמו ומטעמו

  __________ ת.ז. ____________ 
__________ ת.ז. ____________ 

מרח'  _______________ 

") הקבלן (שיקרא להלן: "

מצד שני 

מכרזלקבלת הצעות מקבלנים לביצוע  4/2019    פרסמה המועצה  מכרז מס' 28.02.19וביום  הואיל: 
מסגרת לעבודות שיפוץ ובנייה, שיפוצים במוסדות חינוך ומבני ציבור, שיקום ושיפוץ של

תשתיות עירוניות; 

 
והקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;  והואיל:

;וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הקבלן  והואיל:

הואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט  והואיל:
;ראש המועצה  ביום __________ להתקשר עם הקבלן בחוזה זה

והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות וכי הוא בעל הידע והניסיון הנחוצים :והואיל 
לביצוען, וכי הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות עובדים מיומן ובעל 

הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בחוזה; 

אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא .1
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המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

הגדרות.2

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן (אלא אם 

כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין): 

"     -   מועצה מקומית בני עי"ש. המועצה".1

עבודות שיפוץ ובנייה של מוסדות חינוך ומבני ציבור, עבודות שיפוצים, עבודות -    "עבודותה ".2

ושיקום ו פיתוח  תיקון  עבודות  כולל  עירוניות  של תשתיות  העבודות שיפוץ 

כוללות, בין היתר, עבודות סלילת כבישים ורחובות, קוי מים ביוב ותיעול, 

, הכל כמפורט  הכל כמפורט במסמכי המכרזגידור, קירות תמך, בטון, וכיו"ב 

במסמכי המכרז, במפרט הטכני ובמפרטים הכלליים. 

או מי שהוסמך על ידי מי מהם לשמש מנהל לצורך חוזהגזבר/מהנדס המועצה "      -    המנהל ".3

זה.

"      -  האדם שמתמנה מזמן לזמן על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או כל חלקהמפקח ".4

 ממנה עבור המועצה .

פועל בשמו ומטעמו כן כל מי ש"       -  לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, והקבלן ".5

בביצוע העבודה. 

"-  עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם עובדי הקבלן ".6

יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות 

ו/או הסכם או בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או

למחדליו.  

תוך  -"קריאת פתע".7 התייצבותו  המחייבת  המנהל  ע"י  לקבלן  ממסירת הודעה  שעתיים 

כשהוא מצויד בכח האדם וכלי ההודעה לצורך ביצוע עבודה דחופה כלשהי,  

העבודה הדרושים. 

מסמכי החוזה.3

המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה: .1

הזמנה להציע הצעות.מסמך א'  -

תנאי המכרז והוראות למשתתפים. מסמך ב'   - 

הצעת המציע.מסמך ג' - 

החוזה.  מסמך ד'  - 

) נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.1(מסמך ה' - 

) נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה ולתקופת הבדק. 2(

_________________
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אישור קיום ביטוחים.מסמך ו' -

.   1976תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –  מסמך ז' -

מסמך ח' - נספח בטיחות כללי.

מסמך ט'  - הצהרת בטיחות. 

.1953הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג - מסמך י' -

תצהיר העסקת עובדים זרים- בנוסח המצ"ב מסמך יא' -

מסמך יב'- הצהרה וחתימת מורשי חתימה בתאגיד- בנוסח המצ"ב. 

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ב.2

ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה,  ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה 

כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה המנהל ו/או המפקח, 

בחוזה. 

היקף החוזה  .4

 ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות המצאת כח-אדם, החומרים, ותהוראות החוזה חלות על ביצוע העבוד 

תקנים וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.יהציוד, המכונות, המ , הכלים 

אישרה המועצה מראש ובכתב, את העסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן, יחולו הוראות חוזה זה

תנאי המכרז   לגרוע מהתחיבויותיו של הקבלן 4/2019וכן הוראות  וזאת מבלי  על קבלן המשנה   ,

.4/2019בהתאם לחוזה זה ובהתאם ל תנאי המכרז 

ושיקול דעת חד צדדיבאופן אופציה תהא הלמועצה חוזה המכרז יהיה תקף לשנה מיום חתימתו,   
חוזה המכרז למשך שנה אחת נוספת בכל פעם ובתקופות שלא תעלנה  להאריך את תוקפו של  בלעדי 

. ההסכם , הכל כמפורט בהוראות  שנים רצופות 3על 

  

הצהרות הקבלן.5

הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: 

כי הוא קרא חוזה זה, על כל נספחיו, והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע .1

את העבודות על פי תנאיו במלואן. 

 את האתר, התוכניות, המפרט הטכני, הינו מודע שלפני התחלת ביצוע עבודה עליו לבדוק כי .2

וערך  והכמויות  המפרטים  העבודות,  תנאי  הגישה,  דרכי  הקרקע,  הבדיקות את  תנאי  כל 

תונספחיו, וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענוהנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה 

 וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל. ,מום ו/או טעות בעניין לרבות טענת 

, לרבות התעריפים והמחירים  ההצעה שהציע כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי.3

 תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו, לפי חוזה זה. ים את דעתו ומהוו ים , מניח במחירון דקל

_________________
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האמצעים .4 הניסיון,  הכישורים,  היכולת,  הידע,  בעל  הוא  הציוד כי  הדרושים ,  האדם  וכוח   

ובידו כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים ,והמתאימים לביצוע התחייבויותיו, על פי חוזה זה  

שידרשו לשםרישיון ע"פ חוק לצורך ביצוע העבודות, והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או   

ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע אותו מעשה הדורש 

 ו/או היתר כאמור.רישיון 

 וכן הינו כי הוא מנהל את כל ספריו בהתאם לכל דין ובמיוחד בהתאם לדיני מס הכנסה ומע"מ .5

.3קבלן רשום במרשם הקבלנים בקבוצת סיווג כמפורט במסמך ב' סעיף 

התחייבות לביצוע.6

 המאושר על ידי גזברות המועצה המועצה  מוסרת בזאת לקבלן, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה .1

ובהתאם לשיקול דעתה והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות בקבלנות, כקבלן עצמאי, 

הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, 

וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

ל הקבלן .2 בזאת  למפרטים, מתחייב  לתוכניות,  בהתאם  העבודות  את  הכמויות, בצע  לכתבי 

לתיאורי העבודות שימסרו לו מעת לעת ובהתאם להוראות, שתינתנה לו ע"י המפקח מעת לעת. 

.בהעדר תוכניות תבואנה הוראות המפקח במקומן, לכל דבר ועניין 

תקשרות המועצה  עם הקבלן מכוח חוזה הלמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי .3

וכן בקבלת כל האישורים  על ידי המועצה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר זה   

או לממן  אמורים  אשר  האחרים  והגופים  הממשלה  משרדי  של  וההשתתפות  התקציביים 

. , ככל שישנם להשתתף בממון ביצוע העבודות 

עוד מובהר כי המועצה  תהא רשאית להפחית או להגדיל את מספרם של מוסדות הציבור בהם.4

יבוצעו העבודות, בהתאם לצרכיה, למדיניות המועצה , ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

פצל את ביצוע העבודות נשוא כן מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה תהא רשאית ל.5

ו/או לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות עובדיה היא, וכן המכרז בין מספר זוכים   

לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של כל זוכה ולהעביר ביצוע עבודות כלשהן מזוכה אחד 

לזוכה אחר/ לעובדי המועצה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

הקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהמועצה  רשאית שלא לבצע באמצעותו את.6

העבודות, במלואן או בחלקן, אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים לעיל ואם מחמת 

סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או 

פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור. למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזאת

במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר

. נמסרו לביצועו 

עבודה .7 (להלן:  כל  ע"י המנהל  על פי הזמנה חתומה  תבוצע  ). בהזמנה "צו התחלת עבודה" 

יפורטו סוג העבודה, הכמות ומועד התחלת הביצוע ותקופת הביצוע. המנהל יוציא לקבלן "צו 

וכן "צווי התחלת עבודה ספציפיים", בכלחוזה התחלת עבודה כללי", לתחילת תוקפו של ה  

דרש הקבלן לבצע עבודה מסויימת מכח זכייתו במכרז. יפעם שי
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העבוד .8 בביצוע  יתחיל  בכתב, ה הקבלן  בהוראה  המנהל  ע"י  שיקבע  בתאריך  התחלת ב  "צו 

. מבלי ה תוך התקופה שנקבעה בצו לביצוע ה  בקצב הדרוש להשלמת ה עבודה" ויתקדם בביצוע 

 ע"פ הנחיות המנהל שתינתן בע"פ ה לגרוע מכלליות האמור לעיל יתחיל הקבלן בביצוע העבוד 

תקדם בביצוע הדרוש להשלמתן תוך התקופה שנקבעה עבודות דחופות וי ובפרט בכל האמור ל

לכך. 

ם קבלת צו התחלת עבודה חתימת החוזה או במועד אחר הקבלן ימציא, תוך שבוע ימים מיו .9

ידי המנהל  על  נתבקש  הזמנים, דרכי הביצוע, אם  שלבי ההתקדמות,  שתשקף את  , תכנית 

וכן אומדן כספי מוערך של אותה לרבות השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודה, 

עבודה בהתבסס על מהות העבודה ובהתאם לכתבי הכמויות ולהצעת הקבלן המהווה בסיס 

הקבלן חייב לשנות ולתקן את תכניתו זו בכל עת, שהמנהל ידרוש זאת ממנו. אילחוזה זה.  

המצאת התכנית כאמור לעיל תסמיך את המועצה לעכב או לנכות כל סכום מהחשבונות עד 

המצאתה לפי שיקול דעתה, הקבלן מוותר בזה מראש על כל טענה בקשר לכך.

 דלעיל או שהחל בעבודות והפסיק את העבודות אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור .10

, המועצה  תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר אומסיבה כל שהיא 

, לרבות לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי אותו קבלן אחר 

, וזאת מבלי לגרוע  גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת הקבלן הוצאות נלוות, 

. מיתר זכויותיה של המועצה  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין 

בהוראת בצו התחלת עבודה" ו/או "אם לא יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב .11

כפיצויים מוסכמים )    שקלים     (חמש מאות    ₪ 500המנהל ישלם הקבלן למועצה את הסכום של 

וקבועים מראש, בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד 

סיומה למעשה. המועצה  רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל 

זמן שהוא וכן תהא רשאית המועצה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים לא

 ואין בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה

.העומדים לרשות המועצה  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

. לצורך כך עליו להיות מצוייד באמצעי המפקח עם מיידי ורצוף הקבלן מתחייב לשמור על קשר .12

., אותם יחזיק על חשבונו, ולהיות זמין במשך כל שעות היממה קשר קבועים ו/או ניידים 

לעיל מתחייב הקבלן, ככל שיידרש לבצע ולהשלים עבודות גם.13 בלי לגרוע מכלליות האמור 

מעברבשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים/ לילות וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת   

. לתמורה הכלולה בהצעתו 

. הקבלן ימציא במפרט הכללי הקבלן ינהל יומן עבודה, בשני העתקים על גבי טופס הנהוג .14  

, העתק ממנו, כשהוא חתום על ידו. הרישום ביומן ישקף המצב העובדתי שבוע למפקח, מדי 

על ידי המפקח והקבלן. הרישום ביומן לאשבוע  במהלך ביצוע העבודה. היומן יחתם, מידי 

, על אף המור בסעיף זה, ישמש עילה לדרישת תשלום על פי החוזה או אישור לקבלת העבודה 

נזק ו/או חריגות בניה ו/או חריגות ממפרט טכני ו/או כל תוספות  ו/או  על כל מקרה חריג 

ושינויים בתוכניות ו/או כתבי כמויות ו/או ענייני בטיחות ובטחון כל מקרה חריג אחר ירשם

 ביומן וידווח מיידית למפקח ולמועצה. 

מיתר הוראות החוזה, .15 לגרוע  בהיקפים המועצה מבלי  עבודות  ביצוע  להזמין  רשאית  תהא 

התואמים לצרכיה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, ומבלי שתהא מחוייבת באיזה אופן שהוא

והקבלן מתחייב לבצע העבודות עבודות היקף ל גבוהה כלשהו,  וברמה  בשקדנות  בנאמנות, 
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למען בכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות המועצה  ובמחירי הצעתו.  לשביעות רצון המועצה , 

העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות התמורה לפי חוזה זה תקבע רק ע"פ הסר ספק, 

. המועצה  עפ"י חוזה זה

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה וביצוע העבודות בפועל יחזיק .16

מלאי מספיק של חומרי עבודה וציוד כולל כל הכלים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ומלוא 

ההתחייבויות נשוא הסכם זה באופן מקצועי, איכותי וברמה גבוהה, לשביעות רצון המנהל . 

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, .17

המתקנים, החומרים, כוח האדם וכיו"ב הדרושים לביצוע העבודה. 

הקבלן מצהיר כי הוא מודע כי מחסור בציוד ו/או חומרי בנייה ו/או ציוד וכן מחסור בפועלים .18

ו/או כח אדם לעבודות ו/או סגר וכן עליית מחירים בשוק ו/או עליית מדד כל שהוא עפ"י נתוני 

כל וכן  מט"ח  שער  עליית  ו/או  ריבית  שער  עליית  ו/או  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

יגרעו  לא  אחרת,  סיבה  כל  ו/או  העבודות  לביצוע  מניעה  ו/או  בשוק  מחירים  התייקרות 

מהתחייבות הקבלן ו/או מי מטעמ מחוזה זה.  

    פיקוח.7

רשאי למנות מפקח מטעמו. .1 המפקח מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב העבודה, המנהל 

בדיקת כמויות החומרים בקשר לביצוע העבודה רמת ביצועה, וכח האדם בהקשר לביצועה, 

קיום רציפות ואופי הקשר עם המועצה  והכל בחשבונות חלקיים וחשבון סופי של הקבלן,  

בהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של

החומרים. ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק הקבלן את אותה השימוש באותם עבודה או חלקה, או  

העבודה או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל , אשר הינה סופית ואינה 

 על הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כלניתנת לעירעור. 

 עבודה המבוצעת ע"י הקבלן. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם המזמין, .2

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את חוזה זה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת בין 

הקבלן והמזמין התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה זה.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה ולא .3

יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה. 

, בדיקות מעבדה ואישורים   וסמכויותיהם   מנהל עבודה, מהנדס ביצוע  המפקח .4

כל העבודות, היתרים, אישורים, בדיקות מעבדה, תאום עבודה יבוצעו על פי המפרט)1

הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית של משרד השיכון ומשרד הביטחון. 

עת במפקח  ") וכן להחליפו בכל המפקחהמזמין יהא רשאי למנות מפקח מטעמו (להלן: ")2

אחר, באם ימצא לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו. 

על החלפת המפקח, כאמור בהקדם האפשרי כמו כן, מוסכם כי המזמין יודיע לקבלן )3

בסעיף זה.

תפקידו של המפקח יהיה לפקח ולבדוק כי הקבלן מבצע את התחייבויותיו בהסכם זה.)4
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את )5 לבדוק  מוסמך  יהיה  העבודות המפקח  יהיה ביצוע  כן  כמו  ביצועו.  על  ולהשגיח   

הקבלן  של  מטעמו  המשנה  קבלני  ו/או  שהקבלן  החומרים  טיב  את  לבדוק  מוסמך 

בביצוע  ע"י הקבלן  וטיב המלאכה שנעשית  בהם  ומבלי העבודות משתמשים  בנוסף   .

לפגוע באמור לעיל, יהיו סמכויותיו של המפקח כל אותן הסמכויות הנתונות לו באופן 

מפורש, מפעם לפעם, בהסכם זה.

הקבלן יאפשר ויסייע בכל הדרוש למפקח, או לבא כוחו, או למורשה על ידו להיכנס בכל)6

עת לשטח הבניה, ולכל מבנה שיבנה עליו ע"י הקבלן, ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה

כלשהי הקשורה בביצוע הסכם זה ולכל מקום שממנו מובאים חומרים, ציוד וחפצים כל

שהם לביצוע הסכם זה.

זכות המזמין למנות את המפקח והסמכויות הניתנות בהסכם זה למפקח מהווים אמצעי )7

בלבד שהמזמין נוקט בו, כדי להבטיח כי הקבלן יקיים הוראות הסכם זה במלואן. אין 

במינוי המפקח, כאמור לעיל, וכן אין בשום מחדל מצד המפקח, כדי לשחרר את הקבלן 

מאחריותו למילוי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן, ובלבד שאם הסכים הקבלן למלא 

אחר דרישות המפקח אזי תחייבנה דרישות אלה את המזמין והקבלן לא ישא באחריותו 

בגין ביצוע העבודה, על פי אותן דרישות. 

הקבלן ימנה מיד לאחר חתימת הסכם זה מהנדס מורשה הרשום בפנקס המהנדסים )8

ואשר תחום התמחותו הינו מהנדס ביצוע לעבודות הנדסה אזרחית כחוק. כמו כן ימנה 

(בעל תעודה) מטעם משרד העבודה, ידאג לרישום שמהמנהל עבודה מוסמך מורש ם  

יהיה לנהל ולהיות אחראי/ם מטעם הקבלן על ביצוע תפקידם כמנהל/י עבודה, אשר   

העבודה ומהנדס הביצוע  מנהל הבניה.  , למשך כל תקופת העבודות  למפקח כל וימסר    

כל הדרוש והקשור  ידו לצורך מלוי תפקידו, וכן לתאם עם המפקח את  שיידרש על 

במילוי התפקידים והסמכויות הנתונים למפקח בהסכם זה.

במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין מתחייב הקבלן כי מנהל העבודה )9

המוסמך ימצא באתר ברציפות וישגיח על ביצוע העבודות. כמו כן מתחייב הקבלן כי 

מהנדס הביצוע ילווה את ביצוע העבודות באתר באופן צמוד. מנהל העבודה ומהנדס 

הביצוע יעמדו לרשות המפקח בכל שיידרש על ידו. 

הקבלן ידאג להמציא למזמין אישור משרד העבודה, מיד לאחר מינויו של מנהל עבודה )10

כאמור בסעיף זה.

המפקח יהיה מוסמך לבקר, בכל עת, באתר העבודה, כדי לבקר את העבודה, טיב וסוג )11

החומרים, האלמנטים המוכנים וכל חלק ואביזר העתידים לשמש את הקבלן לצורך

העבודה, את קצב ביצוע העבודה ולכל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון. 

 בו.השימוש הקבלן יהיה חייב למסור לבדיקה כל חומר ואלמנט לפני  )12

כגון:)13 יערוך הסכם עם מכון בדיקה מוסמך לבדיקה של העבודות המבוצעות  הקבלן 

אספלט, מצעים וכל עבודה אחרת המצריכה בדיקות מעבדה, לא יאושר חשבון לתשלום 

ללא תעודות בדיקה.  

משתמש הקבלן  המפקח יהיה רשאי לבדוק ולבחון כל חומרים, אלמנטים, ודברים שבה )14

או עתיד להשתמש, לביצוע העבודה. 

_________________
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הבדיקה תעשה ע"י המפקח עצמו, או באמצעות, או/גם בעזרת מישהו אחר, עפ"י שיקול )15

דעתו. 

. יחולו על חשבון הקבלן  מעבדה ככל שידרשו עלות בדיקות )16

המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה וכן חומרים, אלמנטים, אביזרים, חלקים ודברים)17

אשר הקבלן משתמש, או עתיד להשתמש בהם בקשר לעבודה ואשר לדעת המפקח אינם 

מתאימים לעבודה, או לנספחים להסכם הזה. 

הודעת הפסילה תעשה בדרך של רישום בכתב ביומן העבודה, ע"י המהנדס. )18

עם מתן ההודעה, כאמור בפסקה הקודמת, יהיה הקבלן חייב  - על חשבונו להחליף ו/או )19

לתקן ו/או לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או 

 בחומרים, באלמנטים, באביזרים, בחלקים אשר נפסלו, או לא אושרו, לפיהשימוש את 

. ולסלקם, את כולם, או חלק מהם, עפ"י דרישת המפקח, ממקום העבודה העניין 

ימים ממועד הפסילה ע"י המפקח. 7הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים הנ"ל תוך )20  

אולם מוסכם, כי במקרים בהם יהיה צורך בהזמנות חומרים, כי אז מוסכם כי הקבלן 

 ימים ממועד הפסילה ע"י המפקח. 21יסיים את תיקון הליקויים בתוך  

תיקון )21 את  לבצע  המזמין  רשאי  יהא  במועד,  הנ"ל  הליקויים  את  הקבלן  תיקן  לא 

הליקויים הנ"ל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. 

הקבלן יאפשר למפקח לעיין בכל התכניות לרבות תכניות העבודה, וכל חומר טכני אחר )22

 ואשר דרוש לדעת המפקח. עיון בחומר  אינו פוטר את הקבלן מאחריות לפרויקט הקשור  

עליו על פי הסכם זה.  כל שהיא המוטלת 

הקבלן יבצע את כל בדיקות המעבדה הדרושים במהלך ביצוע העבודות, על פי הנדרש )23

ביצוע  במהלך  שידרש  בדיקה  וכל  המכרז  ובמסמכי  המיוחדים  הטכניים  בנספחים 

העבודות ובסיומו, הקבלן יעסיק במהלך העבודות יועץ בטיחות, יועץ נגישות, וימציא 

אישורים ממתכנני העבודות על התאמה בין הביצוע לתוכניות ולכתבי הכמויות, בגמר

העבודות תוכנית עדות ואישורים מסכמים מכל היועצים והמתכננים שעסקו בפרויקט 

למען הסר ספק עלות כל הבדיקות והאישורים על חשבון הקבלן והם כלולים בהצעת

המחיר, לא יאושר חשבון חלקי או סופי ללא צירוף כל האישורים הנדרשים וחתימת 

מנהל העבודות ומהנדס העיר. 

 העבודות ומשך ביצוען  התחלת .8

ימים מיום מתן צו התחלת העבודות, ע"י 7הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות, תוך .1  

המנהל וכי הוא יעבוד בשטח ברציפות, ויסיימן בהתאם למועדים ולשלבי ההתקדמות, כפי 

. ו/או ע"פ הוראות המפקח (בלוחות הזמנים)  ו/או שנקבעו בחוזה זה ו/או בנספחיו 

מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות לשביעות רצונה המוחלט .2

. למען הסר ספק מודגש בזאת כי לוח הזמנים הנ"ל בתוך המועד שיאושר ע"י מנהל של המועצה 

הינו קריטי ומהווה תנאי יסודי בחוזה. 
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לפי שלבים ועל פי שיקול דעת המנהל בלבד (שלבי הביצוע יסוכמו במעמדיבוצעו  העבודות .3  

מתן צו תחילת עבודה). המועצה רשאית שלא לבצען ברציפות ולחלקן למספר שלבים משניים 

וכן לבצע את ו/או לבצע ברציפות את השלבים א' וב' ו/או לבצען בדירוג המתבקש לביצוע    

 .  פרק הזמן שבין ביצוע השלבים הנ"ל יקבע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל השלבים  

יום מהמועד כאמור בסעיף 7לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך .4 (א) לעיל, והמנהל 8 

העריך כי האיחור יגרום נזק למזמין, רשאי המזמין לבטל את החוזה ו/או לחלט את הערבויות 

שהפקיד הקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין. היה 

 שעות מקבלת הודעה בכתב24ויפעל המזמין כאמור בס"ק זה, יפנה הקבלן את האתר בתוך 

מהמזמין וזאת על מנת לאפשר למזמין להכניס אחר במקומו. 

אין באמור בס"ק זה כדי להתיר לקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר המועד האמור בסעיף .5

ו- 8 בגין איחור .ב.8.א.  למזמין  לפגוע באיזו מבין התרופות הנתונות  כדי  ואין בכך  לעיל,   

7 לעיל, אשר אינו עולה על .ב.8א. ו- 8 בהתחלת ביצוע העבודות, לעומת המועד האמור בסעיף 

.ימים 

לעיל, לגבי כל אחד .ב. 8.א. ו- 8 יחול האמור בסעיף יחולקו למספר שלביםהעבודות  ובמידה .6

מחלקי העבודות שפוצלה. 

החליט המזמין להגדיל את היקף העבודות ולמסור לקבלן ביצוע שלב נוסף יחולו הוראות חוזה .7

שים לב להיקף העבודות הנוספות בזה והתמחיר בהתאמה גם על העבודות הנוספות, כאמור, 

ולפרק הזמן הנדרש להשלמתן. ואולם, מוסכם בזאת כי המזמין יהא רשאי להפסיק את עבודת 

 ואין הוא מחויב למסור לקבלן את ביצוע  או חלק מאותו שלבהקבלן לאחר גמר כל שלב שהוא 

העבודות הנוספות. 

 את ביצוע התחייבויותיו, אלא מפאת כוח עליון. לעכב ו/או לדחות הקבלן לא יהיה רשאי .8

מובהר בזה כי טענות על מחסור בכוח אדם או של קשיי מזג-אוויר או נסיבות ביטחוניות  לא.9

תישמענה, ולא תהיינה צידוק לאיחור. 

ימים ממתן צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן השגות ו/או הערות לגבי לוחות הזמנים 7בתוך .10  

שנקבעו במתן צו תחילת עבודה.  

כמו כן, עם הגשת החשבון החלקי, יגיש הקבלן עדכון של לוח זמנים תוך פירוט מעודכן של .11

עבודות  בבצוע  עיכובים  פיגורים או  יהיו  ביצוע העבודות. אם  בהמשך  הפעילויות הצפויות 

מסוימות יהיה על הקבלן להוכיח בלוח הזמנים כיצד הוא מתכוון להשיג פיגורים אלו על מנת 

לעמוד בלוח הזמנים המקורי. 

למען הסר ספק אי קיום האמור בסעיף זה ובסעיף קטן ח' לעיל יהווה הפרה יסודית ובנוסף .12

לכל זכויות המזמין על פי הסכם זה, יהא רשאי המזמין לעכב כספים לקבלן עד אשר יומצא 

האמור בסעיף זה ובסעיף קטן ט' לעיל.  

אם בזמן כל שהוא במשך ביצוע הפרויקט יהיה המפקח בדעה שביצוע העבודות איטי מדי .13

להבטיח את השלמת העבודות בהתאם ללוח הזמנים, יהא המפקח רשאי להודיע על כך לקבלן, 

וכן יהא רשאי להודיע לקבלן מה הם האמצעים הדרושים, כולל תוספת של עובדים וציוד, בכדי 

להבטיח את השלמת העבודות, תוך הזמן שנקבע להשלמתו בלוח הזמנים. 

_________________
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בכל מקרה שיהא המפקח, תוך כדי מהלך ביצוע עבודות, בדעה כי הקבלן אינו מסוגל למלא.14

אחר לוח הזמנים ו/או אינו ממלא אחר יתר הוראות הסכם זה, או מכל סיבה אחרת אינו 

ממלא אחר דרישות קצב העבודות המוכתבות על ידי לוח הזמנים, הן בכל הנוגע למצבת כוח 

אדם, הציוד, החומרים, מצב ההזמנות של כל חומר, או מכל סיבה אחרת שהיא, יהיה המפקח 

רשאי להודיע לקבלן על האמצעים שיש לנקוט בהם על מנת להחיש את קצב ביצוע העבודה. 

קביעתו של המפקח תהיה סופית ומכרעת. 

אם לא יתוקן המעוות במועד אותו יקבע המפקח, או במקרה והמפקח יקבע כי אין בידי הקבלן .15

לעמוד בלוח הזמנים, יהווה הדבר הפרה של הוראות הסכם זה ע"י הקבלן, והמזמין יהיה רשאי

.לנקוט צעדים הקבועים בהסכם זה למקרה של הפרה של ההסכם ע"י הקבלן 

הקבלן בר רשות בלבד .9

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו בכל צורה שהיא, הינם 

ברי רשות באתר ואין להם כל זכות חזקה ו/או כל זכות אחרת בו. אין באמור בסעיף זה, כדי להתיר 

לקבלן להעסיק אחרים, שאינם עובדיו, אלא בהתאם לאמור במפורש בחוזה זה.

מציאת עתיקות .10

עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן .1

יתגלו באתר  גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר  כל שהם בעלי ערך  נכסי –חפצים אחרים    הם 

המדינה, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך

ע"י כל אדם שהוא.

יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב .2 גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו  מיד לאחר 

הקבלן לקיים את הוראות כל דין בדבר עתיקות. 

תיקון נזקים   סילוק עודפים ו.11

במשך כל זמן ביצוע העבודות יסלק הקבלן, מעת לעת, מהאתר את עודפי החומרים והאשפה, .1

ומיד עם גמר העבודות ינקה הוא את האתר ויסלק ממנו את כל החומרים, המתקנים, האשפה 

פינוי  בעת  המפקח.  מן  אחרת  הוראה  קיבל  אם  שהוא, אלא  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים 

הפסולת והאשפה כאמור לעיל, ינהג הקבלן לפי הוראות כל דין, ובכלל זה, קבלת אישורים 

למקום שפיכה מאושר ע"י נציג רשות בתחומה מסולקים הפסולת והאשפה כאמור. 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,.2

טלפון, טל"כ, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים (להלן בסעיף זה: "מובילים"), תוך 

ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  נגרמו באקראי  כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול 

מראש לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות 

על הטיפול במובילים, לרבות  לפקח  כל אדם או רשות המוסמכים  ושל  של המפקח  רצונו 

במובילים שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות רגילה בשטח, אף אם לא סומן 

המוביל האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר, המהווה חלק מחוזה 

זה.

במידה והקבלן יפר חובתו בסעיף זה ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם, יהווה הדבר הפרה יסודית .3

של  ההסכם  והמזמין יהא רשאי  לחלט  את ערבות הביצוע ו/או לעכב כספים המגיעים לקבלן. 
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מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים .12

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר, המועסק ע"י המזמין ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח 

לפעול ולעבוד באתר ו/או  בסמוך אליו. הקבלן ישתף ויתאם פעולה עימהם ויאפשר להם, את השימוש 

בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם נתבקש לעשות זאת ע"י המפקח. 

אספקת כוח אדם ע"י הקבלן .13

 האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה כוחהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את  .1

עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מהאתר והפסקת עבודתו .2

של כל מי שמועסק על ידו לצורך ביצוע העבודות, אם לדעתם התנהג הוא שלא כשורה ו/או

 אינו מוכשר למלא את תפקידיו ו/או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. 

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים.14

האחרים  והדברים  החומרים  המתקנים,  הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 

הדרושים לביצוע יעיל של העבודות בקצב הנדרש.

חומרים וציוד במקום העבודה .15

כל החומרים, הציוד, הכלים, האביזרים, המוצרים, בין מוגמרים ובלתי מוגמרים,  במתקנים.1

העתידים להיות חלק מן העבודות וכן מבנים  ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן באתר למטרת ביצוע 

"), יועברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין. החומריםהעבודות (להלן: "

הקבלן לא יהא רשאי להוציא את החומרים ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת האישור .2

בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוציא חומרי בניה. 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך .3

להלן, רשאי המזמין 54ביצוע חוזה זה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף   

להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה 

 כאמור.54 לזכויות המזמין עפ"י סעיף 

טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודות.16

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות ובכתב.1

הכמויות, בכמויות מספיקות. 

בתכונותיהם .2 יתאימו   - הישראלי  התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

לתקנים האמורים וישאו תו תקן. 
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הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו מתאימים .3

לתפקידם ע"י המפקח. 

העבודות ואשר .4 להחליף או לשנות חומרים המשמשים לצורך  להוסיף, או  הקבלן מתחייב 

המפקח הודיע לקבלן כי אינם כשרים או מספיקים, לצורך מילוי התחייבויות הקבלן בהסכם 

זה וכל זאת מיד לאחר קבלת הודעה כאמור. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים וכן את הכלים, .5

-האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום העבודות או להעברתם כוח 

של החומרים לבדיקת המעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

 ויעביר למהנדס המועצה הסכם לצורך ביצוע הבדיקות עם כל מעבדה מוסמכת הקבלן יתקשר .6

 חתום עם המעבדה על מפרט בדיקות מחייבות לעבודות הנדרשות במסמכי המכרז. 

על דמי בדיקת דגימות במעבדה וכל שאר ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות כאמור יחולו .7

  כולל דגימות ובדיקות חוזרות כתוצאה מכישלון הבדיקות הראשונות. הקבלן 

בכל מקרה בו יתגלה, כתוצאה מבדיקות ודגימות כאמור לעיל, כי החומרים ו/או כל חלק מהם .8

יחולק על הקבלן.  אותה/אותן בדיקה/בדיקות ו/או דגימה/דגימות  של עלות ההיה פגום, 

טיב ביצוע העבודות יהא באיכות מעולה. .9

בדיקות חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים.17

להיות .1 שנועד  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות, 

מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח. 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק.2

האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך שבה יבחר, לבחון ולמדוד 

את החלק האמור מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו. 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח לצורך .3

בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח, לא מילא 

הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק זה, רשאי המפקח להורות לחשוף, לקדוח קידוחים 

ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, והכל על חשבונו של הקבלן. 

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .18

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, תוך כדי מהלך העבודות: .1

זמן אשר )1 בתוך תקופת  בהוראה, בכל מקרהתצוין לסלק חומרים כלשהם מהאתר,   

שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם. 

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים הבלתי מתאימים. )2

לסלק ו/או להרוס ו/או להקים מחדש של חלק שהוא מהעבודות, שנעשה ע"י שימוש )3

בחומרים בלתי מתאימים או מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי חוזה זה.

_________________
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כוחו של המפקח לפי סעיף (א) יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף.2

כל תשלום ביניים, שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

א), יהיה המזמין רשאי לבצע את האמור (לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף ג. 

בהוראה הנ"ל על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצע ההוראה והמזמין 

יהא רשאי לגבותן או לנכותן, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי לגבותם 

מהקבלן, בכל דרך אחרת. 

תוכניות במקום העבודה  .19

תוכניות והעתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה. המנהל 

או המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת 

סבירה. 

עבודות בשעות היום ובימי חול.20

פרט אם נאמר בחוזה זה אחרת במפורש, לא תבוצענה עבודות בימי שבת ובמועדי ישראל, ללא .1

הסכמת המפקח בכתב.

סעיף (א) לעיל לא יחול על אותו חלק העבודות אשר מטבע הדברים צריך להתבצע ללא הפסקה .2

ו/או במשמרות רצופות ו/או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש ו/או רכוש

ו/או לביטחון העבודות ו/או האתר. ואולם, במקרה של ביצוע עבודות כאמור, חובה על הקבלן 

, ולדאוג לכל ההיתרים הדרושים לביצוע כאמור.בטרם בוצעה העבודה להודיע על כך למפקח 

השגחה מטעם הקבלן .21

במשך תקופת ביצוע העבודה ועד מסירתה למועצה חייב הקבלן להיות במקום העבודה ולהשגיח 

עבודה מוסמך מנהל  במקום העבודה  זה  לצורך  להעסיק  או  ביצוע העבודה,  על  העומד ברציפות   

. כל ההוראות או הביאורים שינתנו למנהל העבודה על ידי ) לעיל 8(ד)(7בתנאים המפורטים בסעיף 

המנהל או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן. 

זהירות    בטיחות ו  אמצעי .22

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות.1

פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל 

מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

מוסמכת כלשהי.על הקבלן להגן על אתר העבודות , על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר 

נזק שהוא  ינזקו בכל  כך שלא  ע"י המפקח  לרבות כתוצאה, ו/או כל אמצעי אחר שיידרש 

מתופעות מזג אויר ומתופעות לואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן,

גניבות שריפות, פריצות וכיו"ב. 

כלולות .2 זה  בסעיף  המפורטות  החובות  מילוי  בגין  ספק, ההוצאות המתחייבות  למען הסר 

במחירי הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. 

נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות.3

, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה מבלי לפגוע בשאר הוראות 

הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם 
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  (להלן 1954לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  – 

פק'   (להלן: "1970") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל  – חוק ארגון הפיקוח "

ידו, בהתאם לנספח הבטיחות ") והתקנות על פיהם, בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על 

בטיחות – כללי, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה 

על בטיחות בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע התחיבויותיו נשוא חוזה זה ומעת 

לעת. 

הוראות .4 בשאר  לפגוע  כלשהי החוזה מבלי  עבודה  מלבצע  להימנע  ומתחייב  מצהיר  הקבלן   

מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה, 

ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י 

הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת המכרז, חתם

בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה 

לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו 

להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות, מבלי לפגוע בשאר הוראות 

ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של

הממונה.    

זכות גישה .23

למנהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום

אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, והקבלן 

חייב לאפשר זכות גישה זו.

 
תשלום תמורת זכויות הנאה .24

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות ההנאה או שימוש כלשהו, כגון:  לצורכי רכישת מוצר, או

 והתשלום ,זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה, יהא על הקבלן לקבל הזכות האמורה מבעליה 

.  יחול על הקבלן בלבדתמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן 

המועצה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן.25

כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע , וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא 

מילאה  –  רשאית המועצה  לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה 

אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע 

זה בהודעה.  לחוזה  של המועצה בהתאם  מזכויותיה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  אין באמור  כי  מובהר 

ובהתאם לכל דין. 

שלילת זכות עכבון .26

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך לצורך ביצוע העבודה 

עפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ 

ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון  בדרך 

המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

יתור על סעדים מניעתיים    ו.27

_________________
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קבלן לא ינקוט נגד המועצה ונגד כל אחד מטעמו או הנותן לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל ה 

צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום  הליך משפטי של צו מניעה, 

ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים להם יהא הקבלן זכאי כלפי המועצה , אם בכלל, 

במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.

 
פגיעה בנוחות הציבור.28

הקבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה של

, או בנוחיות הציבור ולא במוסדות חינוך המוסד בו מתבצעת עבודה ובמיוחד בקיום לימודים סדירים 

תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש דרך שביל וכיו'ב, 

לשעות  מעבר  בשעות  גם  לעבוד  ומתחייב  כלשהוא  ציבורי  ברכוש  וההחזקה  השימוש  בזכות  או 

 וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה.  הפעילות באותו מוסד

עקירת עצים וצמחיה  .29

 אם קיבל אישור אלא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודה אל

בכתב ומראש מגורם המוסמך לכך במועצה . בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה 

ולנ  ות מן הסכומים המגיעים לקבלן את מלוא הנזק,כתהיה רשאית המועצה  לשקם את הנזק 

 מ"ר100  ש"ח לכל  3000 ש"ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו- 500בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות המועצה  עפ"י חוזה זה גינה שנהרסה. של 

ו/או עפ"י כל דין. 

ניקיון מקום העבודה .30

את עודפי החומרים ,הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,   

והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים, 

שיירי החומרים, הפסולת, המבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים 

ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ימציא למועצה, מיד עם גמר ביצוע של

מוכר  פסולת  לאתר  פסולת  העברת  על  תעודה  מכח החוזה,  ומוסדר עבודה ספציפית  ימציא   וכן   

 ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה למועצה  קבלות המעידות על ביצוע תשלום לאתר הפסולת 

. לאתר 

הסבת החוזה העברת זכות.31

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו , או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט.1

אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת המועצה  בכתב ומראש. 

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה  לפי הסכם זה לאחר, .2

אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר המועצה .  

קבלני משנה .32

לעיל, יהא הקבלן רשאי למסור את ביצועה של עבודה מסויימת  31מבלי לפגוע באמור בסעיף .1

בתנאי  משנה,  לקבלן  בחוזה  והכלולות  העבודה  בביצוע  הקשורות  העבודות  מתוך  כלשהי, 

בכתב של המנהל. מראש ומפורש כי כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו 

_________________
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הקבלן הבלן ק.2 מטעם  לבצע  נדרש  הוא  אותו  במקצוע  בפנקס הקבלנים  רשום  יהיה  משנה 

 לפעול ויחויב משנה ייצג את הקבלן ה באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. קבלן 

העסקת קבלני תמורה עקב על פי כל הכללים עליהם חתום הקבלן. הקבלן לא יקבל תוספת 

משנה מטעמו. 

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או .3

והוא יהיה כפוף להוראות החוזה ולהוראות המנהל ו/או המפקח לקבלן כספים מאת המועצה 

ו/או המועצה. 

סירתה של עבודה כלשהי על ידי הקבלן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מ.4

הפעולות,  לכל  אחראי  נשאר  והקבלן  החוזה  פי  על  מחובותיו  כלשהי  ומחובה  מאחריותו 

מחמת  שנגרמו  או  משנה,  קבלן  ע"י  שנגרמו  והנזקים  המגרעות  ההשמטות  השגיאות, 

התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן ו/או נגרמו על ידו. 

     ולתקופת האחריות (בדק)   ערבות לביצוע החוזה .33

, כולן או  בתקופת החוזה ובתקופה האחריות (בדק) להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .1

ב למועצה  הקבלן  מוסר  שלטרם מקצתן,  בסכום  צמודה  בנקאית  ערבות  החוזה,  חתימת 

להנחת דעתו  למסמכי המכרז, 2בנוסח מסמך ה' ,")הערבות (להלן: "  ₪  (מאתיים אלף)200,000

שתוקפה עד תום תקופת הבדק, קרי עד ליום של גזבר המועצה  לתקופת החוזה   25.05.19.

, בנוסף לגובה הערבות המצויינת בסעיף זהההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן 

 מערך הפרויקט אשר ישמש 5%לכל פרויקט שימסר לביצוע ימסור הקבלן ערבות בגובה של 

להשיבהקבלן להתחייבות  הערבות האמורה תשמש גם כערבות לערבות ביצוע ולערבות טיב, 

מועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. לידי ה 

מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו .2

כלפי המועצה  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או

חלקה, על ידי המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן 

כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

תהא.3 והמועצה  ומוסכם מראש  קבוע  כפיצוי  ישמש  ידי המועצה  על  שנגבה  הערבות  סכום 

רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, 

והמוחלט ויהפוך  הגמור  כלפי של המועצה לקנינה  לבוא  כלשהי  זכות  לקבלן  שתהא  מבלי 

המועצה  או ראש המועצה  או גזבר המועצה  בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר

זה יגרע מזכויותיה של המועצה  על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית הערבות תהיה צמודה למדד.4  

האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד לסטטיסטיקה  הידוע במועד   

. החתימה על החוזה 

, לפי פנייה חד צדדית הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .5

של ראש המועצה  או גזבר המועצה  בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הקבלן את העבודות 

ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה של

סכומים המגיעים למועצה  בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן. היה והערבות 

תחולט על ידי המועצה  והחוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות 

  שחולטה. 

_________________
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החליטה המועצה  להאריך את תקופת ההסכם, ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת .6

ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום תקופת הבדק החלה בגין התקופה המוארכת, או

חדשה ערבות בנקאית אוטונומית לחלופין יפקיד  בס   אשר תוקפה עד לתום תקופת כום זהה  

 למסמכי המכרז, מאת מוסד 2הבדק החלה בגין התקופה המוארכת, בנוסח המפורט במסמך ה'

בנקאי שהמועצה  אישרה מראש לעניין זה.  

ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת .7 למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג 

החוזה, תקופות ההארכה ותקופות הבדק, תהיה/ינה בידי המועצה ערבות/יות תקפה/ות בנוסח 

 הנ"ל. 2מסמך ה'

8.) בסעיף  (כמפורט  ההארכה  בתקופת  התקפה  הערבות  על  יחולו  זה  סעיף  לעיל, ו הוראות   (

בשינויים המחוייבים לפי הענין).

אורח מקצועי.34

כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. .1

 או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות, , כללים, הנחיות עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות 

. , וכן בהתאם לכל דין  והוראות אלה, כללים, הנחיות תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות 

לחוקים, .2 העבודות  התאמת  על  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  להמציא  הקבלן  של  מחובתו 

לתקנות ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן. 

 למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט הטכני המיוחד המצורף .3

למסמכי המכרז והמפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים בו, וכן התוכניות המצורפות למסמכי 

המכרז והתוכניות אשר תימסרנה לידי הקבלן מעת לעת במהלך ההתקשרות, נחוצות כולן 

לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה. 

    פגמים וחקירות סיבותיהם  .35

נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם .1

ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה 

  –  יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה. היה הפגם כזה שהקבלן ו/או עפ"י כל דין 

ו/או עפ"י כל דיןאחראי לו לפי החוזה    –  יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן  

חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם לדעת המנהל הפגם אינו ניתן לתיקון 

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה  שגובהם ייקבע על-ידי המנהל. 

 שנים אחר גמר תקופת הבדק אשר לא ניתן לגילוי בתקופת הבדק, 5נתגלה פגם בעבודה תוך .2

ו/או בהתאם להוראות כל דין והנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי החוזה  יהיה    ,

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה 

.המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי הקבלן חייב תשלום פיצויים למועצה , שגובהם ייקבע על-ידי 

מוסכם ומובהר במפורש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה  לפי חוזה .3

זה ועפ"י כל דין. 

סדר ביצוע העבודות .36

המועצה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע העבודה 

ו/או שלב משלביה (ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר) – והכל מבלי 

_________________
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שהדבר ייחשב כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהוא , ובלבד שאם לדעת 

הכולל הדרוש הזמן  פרק  להארכת  לגרום  כדי  ביצוע העבודה כאמור  בשינוי סדר  יהיה  המנהל 

מובהר .  לפי שיקול דעתה הבלעדי להשלמת העבודה, תאשר המועצה  מתן ארכה מתאימה לקבלן 

בזאת כי מתן ארכה לקבלן, כשלעצמו, אין בו כדי להעיד על כל אחריות מצד המועצה  לנזקים 

כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן הארכה האמורה, ובנוסף אין בו כדי 

להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה נוספת ו/או פיצוי כספי אחר בנוסף על התמורה המקורית 

אשר נקבעה עפ"י הוראות הסכם זה לצורך ביצוע  אותה עבודה. 

תקופת החוזה .37

מיום חתימתו ע"י שני הצדדים או יום מתן צו שלוש שנים למשך תוקפו של החוזה הינו .1  

הם. י התחלת עבודה כללי לביצוע עבודות מכח החוזה, הכל לפי התאריך המאוחר מבינ 

ניתנת בזה למועצה ו/או לראש המועצה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של חוזה זה.2

,  שנה בכל פעם. שנתיים נוספות לתקופה של 

החליטה המועצה /ראש המועצה  להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה .3

 יום לפני תום תוקפו. 30לקבלן בכתב ע"י המנהל  

כל תנאי חוזה זה בשינויים המחוייבים, לפי ת ההארכה הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופ .4  

הענין. 

על אף האמור בס"ק (ד) דלעיל, התמורה אשר תשולם לקבלן בתקופת ההארכה תהיה זהה.5

לתמורה הנקובה בהסכם זה, בתוספת הצמדה למדד הבניה הכללי. 

הפרשי ההצמדה למדד יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל תקופת הארכה, בהתאם להפרש.6

שבין שיעור המדד במועד תחילת תוקפו של החוזה המקורי לבין שיעור המדד במועד תחילת 

למען הסר ספק, הקבלן לא.תקופת ההארכה הראשונה או השניה או השלישית, לפי העניין   

יהיה זכאי לקבלת תמורה ו/או כספים כלשהם בגין הפרשי ההצמדה אשר יחולו במהלך תקופת 

ההארכה הראשונה או השניה או השלישית, לפי העניין. 

המדד במועד תחילת תקופת ההארכה הראשונה העדכון למדד יעשה גם כאשר מובהר בזאת כי  .7

. או השניה או השלישית, לפיה העניין, יהיה נמוך מהמדד במועד תחילת החוזה המקורי 

למען הסר ספק,  יתר תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לקבלן ותנאיו (מלבד תשלום הפרשי .8

הצמדה כאמור דלעיל), המפורטים בחוזה זה, יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה. 

יובהר במפורש, כי במהלך תקופת תוקפו של החוזה המקורי .9 הפרשי לקבלן לא ישולמו כן 

. כלל הצמדה 

 
   תקופת האחריות (בדק)   .38

ינה יתחיל במועד סיומה של כל עבודה י לצורך החוזה, תקופת האחריות הינה שנה תמימה שמנ.1

).חשבון הקבלן המאושר על ידי המנהל י צו התחלת עבודה (כנקוב ב"שבוצעה עפ 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם .2

ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו, ועל 

_________________
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 (לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות שעות עבודה  ללא קבלת תמורה כלשהי חשבונו של הקבלן 

וכל הוצאות מכל מין וסוג) ולשביעות רצונו המלאה של המנהל. 

 רשאית המועצה  לבצע העבודות ע"י קבלן אחר או בכל דרך ,לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל .3

, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים אחרת ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך

. העומדים לרשות המועצה  בהתאם לחוזה זה, לרבות חילוט הערבות, ו/ או עפ"י כל דין

התחייבויות הקבלן בתקופת מלוא להבטחת מילוי מובהר בזאת כי ערבות הביצוע המשמשת .4

 ותוקפה יהיה האחריות (בדק) החוזה תשמש גם להבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו בתקופת 

 דלעיל. כן מובהר במפורש כי הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע, 33בהתאם, כאמור בסעיף 

לרבות ההוראות בדבר חילוט הערבות, חלות במלואן גם על תקופת האחריות (בדק), בשינויים 

 המחוייבים לפי העניין. 

נזיקין לגוף או לרכוש .39

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או  לכל  אחריות מלאה ומוחלטת  יהיה אחראי הקבלן .1

תוך כדי ביצוע העבודה כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו  ו/ נזק חבלה ו/או 

 ו/או מועצה ל  כלשהו לרבות / גוףלגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, ובקשר אליה, 

, ובכלל זהלקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו 

 אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר,הקבלן יהיה 

, והוצאותיו  על חשבונו  ו/או הניזוק(ים), לפי המקרה,את המועצה ולשפות ויהיה חייב לפצות 

, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)  נגדה בקשר לכך יוגשו תביעה שדרישה ו/או   כל  בגין 

(הם). הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה , עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, 

מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן 

ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר,

לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

 מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחרהקבלן .2

, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן הנמצא בשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות ו/או בקשר איתן 

לשלם שתחוייב  תשלום  כל  בגין  את המועצה  וישפה  יפצה  הקבלן  זה.  הסכם  עפ"י  היועץ 

.  כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור 

 לה עקב שגיאה מקצועית מו נזק שיגר פגיעה או בגין כל המועצה יהיה אחראי וישפה את הקבלן .3

 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הקבלן של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר הקבלן חריותו של א.4

תום תקופת ההסכם. 

למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק א'-ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או .5

מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות עובדים, קבלני משנה

וכיו"ב. 

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגדהמועצה  .6

בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט יועץ  ה

.המועצה לשביעות רצון 

_________________
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מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו למועצה  ו/או .7

שעל המועצה  יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או

עו"ד, תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים  ושכ"ט  הוצאותיה  כולל  מועסקיו, 

 ממנה לקבלן. 

ביטוח.40

הקבלן בלבד יהיה אחראי כלפי המזמין לשפותו בקשר לכל תביעה שתוגש נגד המזמין באם.1

תוגש, בגין נזק שמקורו בביצוע העבודות ואשר נגרם אם במישרין ואם בעקיפין, עקב מעשה או 

מחדל רשלני (או גם אם לא היו מחדל ורשלנות אך הדין מחייב זאת) של הקבלן או מי מטעמו, 

או מי משליחיו או סוכניו, בין אם הנזק נגרם למבנה, או לחומרים או לציוד, בין אם נגרם 

לציוד הקבלן, ובין אם נגרם לכל עובד, או לכל צד שלישי, לרבות המזמין, שליחיהם מוזמניהם, 

או מי מטעמם. 

בפעולותיו בהתאם לסעיף זה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין וישפה את המזמין בקשר לכל .2

תביעה שתוגש נגדו כתוצאה מהפרה של התחייבויות הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לשפותו בגין כל נזק לרבות נזק או גוף או הוצאה כספית 

שיגרמו למזמין בפועל כתוצאה מהגשת תביעה או כתב אישום נגד המזמין בשל כך שהקבלן 

בנה את העבודות או חלק מהם שלא בהתאם להיתרי הבנייה והוראות הסכם זה. אין באמור 

לעיל משום הסכמה מצד המזמין לבנייה, שלא בהתאם להיתר הבנייה. 

השיפוי הנזכר בסעיף א' לעיל , משמעו שהקבלן ישלם תחת המזמין או למזמין כל סכום)1

שהמזמין יוציא בקשר לנ"ל כהוצאות או כשכ"ט עו"ד, וכל סכום שהמזמין יחויב כדין 

לשלמו עפ"י פס"ד או עפ"י פסק הבורר, בין כפיצויים ובין כהוצאות ובין כקנס (אם יוטל 

קנס ע"י בימ"ש), ובצרוף ריבית והפרשי התמדה כדין מיום ההוצאה של הסכום ע"י 

המזמין עד ליום התשלום למזמין ע"י הקבלן. 

תנאי לזכותו של המזמין לשיפוי מאת הקבלן, הוא כי בכל מקרה שתוגש נגד המזמין )2

תביעה שהקבלן חייב בשיפוי המזמין בגינה בהתאם לאמור לעיל, אם לא הוגשה אותה 

 ימים על התביעה ואם הקבלן יבקש15תביעה ואם הקבלן , יודיע המזמין לקבלן בתוך 

זאת, יעביר המזמין לקבלן כל מסמך שיומצא לו בהקשר לתביעה, ויושיט את כל העזרה 

הדרושה באופן סביר לניהול המשפט ובלבד שהקבלן ישא בהוצאות ובשכ"ט עו"ד.

הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: .3

ביצוע )1 לאתר  שהובא  דבר אחר  וכל  הציוד, המתקנים  לרבות החומרים,  האתר,  את 

ביצוע  כל תקופת  למשך  אובדן  ו/או  נזק  כל  נגד  לעת,  ערכו, מעת  במלוא  העבודות, 

. וכן תהיה לו אחריות מוצר לכל חומר ו/או ציוד ו/או פרט כל שהוא בעבודות העבודות 

מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות )2

לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, עובדי 

המזמין וכל אדם הנמצא בשרותו או בשרות המנהל. אין באמור בסעיף זה כדי להתיר 

  לקבלן להעסיק קבלן/ני משנה, אלא בהתאם למפורש בחוזה זה.

. הם: . ג40הביטוחים הנדרשים לפי ס"ק .4

ביטוח עבודות קבלניות. )1

_________________
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ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש וביטוח האחריות )2

כלפי צד שלישי. 

 להבטחת הנ"ל. שיידרשביטוח אחריות מעבידים וכן כל ביטוח אחר )3

ערך גובה הביטוחים בפוליסות טעון אישור המזמין.)4

ביטוח רעידות אדמה ונזקי טבע.)5

ביטוח נזק עקיף עקב ליקויי תכנון. )6

הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים הנ"ל, ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח לא יאוחר .5

, עפ"י הנוסח המצ"ב כמסמך ו' למכרז. מיום תחילת ביצוע העבודות 

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכל התחייבות אחרת של הקבלן. .6

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש .7

לעשותה ע"י המזמין, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

פוליסת הביטוח תוצא ע"ש הקבלן והעתק מפוליסת הביטוח יומצא למוטב  המועצה המקומית .8

ש. "בני עי 

בקיזוז ההשתתפות העצמית שתחול על הקבלן. תגמולי הביטוח ישולמו בהתאם לנזק שנגרם,  .9

 הסכם זה או עפ"י הוראות מכוח רוע הנמצא  באחריותו, יהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בקרות א.10

כל דין, ואשר פוליסת הביטוח, כמפורט לעיל, לא תהא מספקת, על מנת לכסות את הקבלן, 

יהא הקבלן אחראי לכל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא שתוגש בעקבות קרות 

רוע האמור. יהא

לגרוע .11 ומבלי  זה  בסעיף  לעיל,  כאמור  הביטוח  פוליסת  בדבר  הקבלן  להתחייבויות  בנוסף 

מהתחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה מתחייב הקבלן, כדלקמן: 

לשלם עבור הפוליסה במקרה של הארכת תקופת הביטוח עד למועד מסירת העבודה )1

הנקובה  לתקופה  מעבר  העבודה  ביצוע  המשך  של  למקרה  וזאת  זה,  הסכם  עפ"י 

מידה והקבלן לא יפעל כאמור, יהיה בבפוליסה/ות, ובהתאם לכך גם בתקופת האחריות.  

המזמין רשאי להאריך את תקופת הביטוח על חשבונו של הקבלן ולנכות ו/או לקזז את

הפרמיות וההוצאות האחרות בגין כך מכל סכום אשר יגיע לקבלן מאת המזמין. 

להודיע מיד למזמין ולחברת הביטוח על כל נזק, שיגרם, בזמן ביצוע העבודה. )2

38ותפוג בתום תקופת הבדק כמשמעותה בסעיף  תקופת הביטוח תחול מיום תחילת העבודות .12

הוארך הזמן לביצוע העבודות ו/או עומד להסתיים תוקף הביטוח/ים מסיבה כלשהי, לעיל.   

 ימים לפני פקיעת התוקף. 10יאריך הקבלן אותו/ם ביטוח/ים שתוקפו/ם עומד/ים לפוג 

לצורך.13 הביטוח  חברות  ידי  על  הנדרשים,  והזהירות  בכל האמצעים  לנקוט  הקבלן מתחייב 

הפוליסות הנ"ל, לרבות גדרות, מעקות זמניים, שמירה וכיו"ב ובכל אמצעי זהירות הדרושים 

.בפרויקט עפ"י כל דין, בכל הנוגע לביצוע העבודה 

_________________
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הנ"ל לא יפטרו התנאים  הקבלן מתחייב לקיים את כל תנאי הפוליסות האמורות. אי מילוי.14

זה.את הקבלן מאחריותו, בהתאם להוראות סעיף 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, לרבות האמצעים המחויבים עפ"י דין, .15

על מנת למנוע מקרי אסון, או נזק לכל אדם שהוא לרבות פועליו, עובדיו, קבלני המשנה שלו 

וכל אדם, הן באתר העבודה והן בכל מקום עבודה אחר, שבו מתבצעת ע"י הקבלן, או מטעמו,

פעולה כלשהי הכרוכה בעבודה. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים, למניעת כל הפסד, חבלה או נזק כלשהו .16

או לרכוש בין של המזמין ובין של מישהו אחר, הנובע מפעולה, או ממחדל כלשהו של הקבלן, ו/

ע"י רכוש כלשהו להיגרם , בשמו, או מטעמו של הקבלן, או העלולים  מכוחו של כל הפועל   

, בשמו, או מטעמו. מכוחו שבשליטת הקבלן, או בשליטת כל הפועל 

הפרת.17 בשל  המזמין  נגד  שתוגש  תביעה  כל  בגין  המזמין,  את  לשפות  מתחייב  הקבלן 

התחייבויותיו וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לגבות כל סכום מאת הקבלן בדרך חוקית, 

לרבות קיזוז מהכספים שיגיעו מהמזמין לקבלן ו/או ע"י מימוש ערבות הביצוע הבנקאית, כולה 

או מקצתה, שהקבלן ימסור למזמין עפ"י הוראות חוזה זה להלן, או חלקו של הנזק בדרך אחת 

וחלקו בדרך אחרת, לפי ראות עיני המזמין ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ובתנאי כי ניתן פסק דין 

חלוט בתביעה האמורה, אשר במסגרתה צורף הקבלן כצד ג' לתביעה. 

את העבודות.שלט גדול המפרט כי הוא מבצע המקרקעין קבלן מתחייב להציב בשטח ה.18

המועצה  ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם מכל אחריות לנזק כלשהו העלול הקבלן פוטר את .19

להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת ביצוע החוזה,

ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הקבלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיו תקפות עד .20

למועד תשלום חשבון סופי בכפוף למסירת פרטי כל מסירת העבודה חתום בידי המועצה  וכן 

יהיו תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה 

בחוזה. 

   ביטוח על ידי המזמין.41

לעיל, יהיה המזמין רשאי,  40לא דאג הקבלן לאחד או יותר מן הביטוחים המפורטים בסעיף .1

 המוחלט, ולחייבו בתשלום ואך לא חייב, לרכוש פוליסת/ות ביטוח במקומו, לפי שיקול דעת

ובין לפני כן, בתוספת  כדמי טיפול, ולנכות 0.3%הפרמיות שהוא שילם, בין לאחר תשלום   

סכומים אלו מכל סכום המגיע לקבלן. 

ל40אין בעריכת ביטוח/ים, בין ע"פ הוראות סעיף .2 לעיל, כדי41 עיל ובין ע"פ הוראות סעיף    

לשחרר את הקבלן מחובתו לנהוג בזהירות ובהתאם לכל דין ואין בכך כדי לשחררו מאחריות 

כלשהי. 

פיקוח ע"י המנהל .42

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם המזמין, .1

אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את חוזה זה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת בין 

הקבלן והמזמין התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה זה.

_________________
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הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה ולא .2

יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה. 

זכויות פטנטים .43

קבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב ה 

שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, 

במכונות אובמערכות, באביזרים, בציוד,  תוך כדי ביצוע עבודה מכח חוזה זה, במתקני העבודה, 

בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה. 

ניכוי כספים מהקבלן    .44

המועצה  תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן, מאת המועצה  ו/או מהערבות 

ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת 

יגיעו למועצה מהקבלן  ו/או שיפוי אשר  ו/או פיצוי  כל סכום  ו/או  סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם 

בהתאם להסכם זה ו/או שעל המועצה  לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי 

ו/או כל העשוי להגיע למועצה  מאת הקבלן מכחו/או מי מטעמו  הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  

הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של המועצה  לתבוע את החזרת 

הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת. 

קיזוז .45

מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע למועצה  מאת הקבלן בהתאם להסכם זה

ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל 

ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו  ג' בגין מעשי  ו/או המועצה  לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד 

ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל המועצה מועסקיו ואו מי מטעמו 

כל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה, תשמש בין השארכן מוסכם כי לשלם לקבלן.  

גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המועצה  לתבוע את החזרת הכספים

.  העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זהששולמו על ידה בכל דרך אחרת 

נזיקין לעובדים  עובדים ו.46

 מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים  דלעיל, הקבלן 39מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .1

, כתוצאה מתאונה אוהקבלן המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים,נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר איתן 

וישפה את זה. הקבלן יפצה  במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם 

.  המועצה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים אזרחי המדינה. הקבלן מתחייב כי העובדים יהיו מקצועיים,.2

במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות המוזמנות בתוך המועד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

וההכשרות  ההסמכות  בעל  מוסמך,  חשמלאי  העבודות  בביצוע  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

הנדרשות על פי כל דין. 

עובדים  מתחייב להעסיק הקבלן .3 בהתאם להוראות   שרות התעסוקה, כל דין, לרבות הוראות  

חוק שיויון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק. חוק שכר מינימום, 
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בעלי כל ההסמכות הנדרשות על , מקצועיים ואחרים,  כשיריםהקבלן מתחייב להעסיק עובדים .4

, בהתאם במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה פי הוראות כל דין, תקן, הנחיה, הוראה וכיוב' 

עבודה  כל  של  ומהותה  להעסיק מ. לאופייה  הקבלן  מתחייב  לעיל  באמור  לפגוע  ו/או בלי 

 (ד)(7להתקשר למשך כל תקופת ביצוע העבודה עם מהנדס אזרחי ומנהל עבודה כאמור בסעיף 

  ) לעיל. 8

המהנדס האזרחי, מנהל העבודה או כל גורםלפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן את .5

התנהג אותו אדם ,  ולפי שיקול דעתו הבלעדי , אם לדעת המנהל אחר המועסק בביצוע העבודות 

שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות 

 .ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת

הקבלן מתחייב בזאת להעסיק בביצוע העבודה באופן רצוף את מספר הפועלים הדרוש בכל עת, .6

לפי שלבי העבודה, ולא תשמע כל טענה בדבר מחסור כלשהו בעובדים בכל זמן שהוא.

בנוסף מתחייב המנהל להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר.7

ידי  יימנעו כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על 

 המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

ש"ח ליום 200זה יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך  אי מילוי הוראות סעיף .8  

אשר של עבודה  העבודות  בביצוע  המועסק  כלשהו  בהעסקת גורם  הקבלן  בניגוד וימשיך   

, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות למועצה  עפ"י חוזה זה ובהתאם לכללהוראות סעיף זה

. דין 

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים. כל דין הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות .9  

הקבלן ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל

התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על 

פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול 

ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.  

הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה .10

לשמור על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע 

העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש 

כמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה 

למועצה . 

כן, .11 וכללי מתחייב הקבלןכמו  דיני העבודה  לכל  בהתאם  וההוראות  לעמוד בכל הדרישות   

הבטיחות באתר העבודה. 

הקבלן ידאג לרווחת העובדים, השגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר)1

הכרוך בכך.

הקבלן ישלם שכר עבודה, כמקובל בענף לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים תנאי עבודה, )2

בהתאם לקבוע ע"י האיגוד המקצועי. 

הקבלן מתחייב לשלם בעד העובדים את כל המיסים, הקרנות, הביטוחים הסוציאליים )3

עם כל הוצאות אחרות, בגין העסקת עובדים עפ"י הקבוע בחוק.

_________________

45חתימה +חותמת המציע



ויפעל )4 לכך  עפ"י הנחיות הרשויות המוסמכות  זרים, יפעל  אם יעסיק הקבלן עובדים 

לרווחת העובדים, תנאי מגוריהם ותנאי העסקתם ומשכורתיהם והתנאים הסוציאליים. 

הקבלן מתחייב לשלם משכורות לעובדים זרים ושאר ההטבות, לרבות ביטוחי חבות 

מעבידים ו/או כל ביטוח אחר וכן כל הוצאה הכרוכה בהתאם ושהייתם. 

,  והוא 2000 –הקבלן מצהיר כי קרא את נספח י', המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשס"א  .12

מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו 

על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין. 

עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא.13

,  לצורך 1987 –,  ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 

התקשרות עם המועצה  בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

כמסמך ז' והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

אי קיום יחסי עובד מעביד.47

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו  כדי ליצור יחסי עובד 

מעביד בינו לבין המועצה . כמו כן, מצהיר בזאת הקבלן כי  הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם

. הקבלן מתחייב לשלם ו/או מי מטעמו זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין מי מעובדיו 

עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש 

 ואין הקבלן, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן המועצה  כל תשלום ו/או לשלם 

.  במידה והמועצה  תתבע לשלם סכום כלזכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו 

שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל 

סכום כאמור והמועצה  רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה לקבלן. 

מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז. 

התמורה  .48

על פי צווי התחלת עבודה והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בפועל כנגד ביצוע העבודות .1

וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם המועצה להלן  49בסעיף  

לקבלן תמורה בשויי הסכומים המתקבלים ממכפלת מחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות, 

.  בניכוי ההנחה המוצעת על ידי הקבלן כמופיע במסמך "הצעת הקבלן" 

, בין מיוחדות ובין כלליות,  את כל ההוצאות תכולל ו, ומוחלטת קבועה , התמורה הינה סופית .2

הכרוכות ,מכל מין וסוג שהוא  בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי  

מלא לכל התחייבויות הקבלן, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, 

לצורך  והיתרים, ההתאמות המתחייבות  רישוי  בהן,  וכל הכרוך  עבודות התכנון  ביטוחים, 

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה  וכיו"ב.  התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, 

מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי המועצה .

מבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופיה, למקום בו התמורה קבועה בלא קשר כי עוד מובהר .3

למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע 

 .עבודה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד, מכלמובהר ומוצהר כי כן .4

 לעיל. 39 בסעיף חד פעמית בתחילת כל תקופת הארכה, כמפורט למעט הצמדה מין וסוג שהוא, 
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כן מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו .5

בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה  תנכה 

מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים 

ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן. 

כל הסכומים, .6 לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את  רשאית  כי המועצה תהא  עוד מוסכם 

הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה 

זה.

    –     הגשת חשבונות ואופן החישוב.49

 לחודש 10 לחודש ועד ל- 1הקבלן יגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום חודש בחודשו מ-.1

בחודש שלאחר מתן השירות או ביצוע העבודה, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנות 

").חשבונית תקציביות מאושרות כדין (להלן-"

עם חישוב .2 ונמדדה,  שנעשתה  כל העבודה  את  יכלול  אשר  מפורט  יצורף חשבון  לחשבונית 

כמויות, במהלך חודש מתן השירות/ ביצוע העבודה. החשבון יתאים לרשימת הכמויות ויכיל 

ונמדדו  ולהוראות  למפרטים  לתוכניות,  ונתקבלו כמתאימות  למעשה  שבוצעו  הכמויות  את 

במקום העבודה. 

ויאשרם בחתימתו, בחלקם או .3 נותן הקבלן  ידי  על  יבדוק את החשבונות המוגשים  המנהל 

נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול  במלואם, לאחר בדיקת 

דעתו הבלעדי. מובהר בזאת כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבונות אינם נכונים ו/או 

מלאים ו/או מדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע 

את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים לפי שיקול דעתו הבלעדי, והקבלן מתחייב לעשות כן

באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל.  

 ימים מיום קבלת הכספים בפועל אצל המועצה על30החשבונות ו/או חלק ממנה ישולמו תוך .4

 לכל 10ידי הגופים הממנים, ובתנאי שהחשבונות המפורט הועברו על ידי הקבלן למפקח עד ה- 

חודש של החודש השוטף. 

החשבונות שלא תתקבל עד המועד הקובע אצל המנהל ו/או בחשבות המועצה תועבר לטיפול .5

לתשלום בחודש שלאחר מכן.

החשבונות לא מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד המועצה. .6

יום לא יהווה 14כן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד המועצה אשר לא יעלה על .7  

הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. 

מדידת כמויות.50

 כל העבודות באתר ימדדו ע"י מהנדס הקבל ויאושרו ע"י המפקח. –מדידה .1

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודות ואין לראותן .2

ככמויות, שעל הקבלן לבצען, למעשה, במילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה.
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ביחד, בהתאם.3 והקבלן  ידי המפקח  על  זה תיקבענה,  למעשה, לפי חוזה  הכמויות שבוצעו, 

לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי הכמויות, המבוססים על המדידות. 

לכך  מיוחדות  ברשימות  את המדידות  יגיש  כולל הקבלן   AS-MADE ע"י תחתמנה  ,  אשר 

) לא יאושרו לתשלום. AS-MADE מדידות שלא יוגשו כאמור (כולל המפקח והקבלן. 

לפני מדידת העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן .4

ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב, או לשלוח ממלא מקום לצורך 

זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח-האדם הדרוש

לביצוע המדידות, על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 

א נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, כאמור, רשאי המפקח ל.5

או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות, 

והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. 

שינויים והוספות והערכת שווים  .51

המנהל רשאי להורות על עשית שינויים והוספות בעבודה מסויימת ובכל חלק ממנה לרבות .1

וכיו"ב   הקבלן מתחייב למלא אחר ו שינויים והוספות בצורתה, באופיה, בסיגנונה, בממדיה 

הוראותיו. אין בשינויים או בתוספת סיבה מוצדקת לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא

אם המנהל מאשר את הארכה בכתב, על פי שיקול דעתו. 

הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת .2

"). ההוראה המנהל בכתב (להלן –  "

ערכו של כל שינוי או הוספה בכוחה של הוראה, יקבע על ידי המנהל בכפיפות לתנאים הבאים : .3

אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראה  –  ייקבע ערכם של)1

פי  על  היחידה  מחירי  לפי  וההוספות  בכתבהשינויים  המופיע  המחיר  (קרי,  החוזה 

הכמויות בניכוי שיעור ההפחתה שהציע הקבלן). 

ושאין כתב הכמויות אם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים ב)2

דקל בניכוי עבורם מחיר בחוזה יקבע ערכם של פריטים אלה על ידי המנהל על פי מחירון  

.  ההנחה המוצעת על ידי הקבלן כמופיע במסמך "הצעת הקבלן" 

אם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים בכתב הכמויות ושאין )3

עבורם מחיר בחוזה ובנוסף אינם מופיעים במחירון דקל יבצע הקבלן ניתוח תמחירי של

אותו פריט המבוסס על מחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם לפריט הנדון, 

העדיפויות  לסדר  בהתאם  דעתו,  שיקול  עפ"י  המנהל  של  לאישורו  כפוף  יהיה  אשר 

המפורט להלן (כל הוראה או מסמך קודם ברשימה, עדיפים על הוראה או מסמך הבאים 

אחריו): 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם הכלולים )1

בחוזה ובמסמכיו. 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם הכלולים )2

במחירון דקל. 
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ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם לגביהם )3

קיים מחירון יצרן. 

מוסכם בזאת כי מהמחירים עליהם מבוסס הניתוח התמחירי המבוצע לפי סעיף זה,

תנוכה ההנחה המוצעת על ידי הקבלן כמופיע במסמך "הצעת הקבלן". 

שהקבלן חתימת )4 לכך  ראיה  תהיה  החוזה  על  שבמחירון הקבלן  המחירים  את  בחן 

וכן למנגנון מסכים להםכי הוא ו המשולב ובמחירונים המפורסמים על ידי היצרנים,   

קביעת המחיר המפורט בסעיף זה, לרבות אישורו הבלעדי של המנהל בהתאם לשיקול 

.מחירונים אלו ו/או מנגנון קביעת המחיר  ולא תתקבל כל תביעה ו/או טענה לגבי דעתו, 

למען הסר ספק, הקבלן מסכים ומתחייב בזאת כי קביעת ערכם של השינויים וההוספות )5

תימצא בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בנוגע לכל עניין הנובע משינויים ותוספות אלו. 

נרשמו על ידי המפקח ביומן והוספות כמפורט דלעיל אשר  שינויים רק כן מוסכם כי )6

ובנוסף בכתב ומראשהמנהל אישור את העבודה שינוהל על ידי הקבלן ואשר יקבלו   

עליהן תינתן התמורה והוספות  שינויים  יחשבו כאישור תקציבי מראש מאת הגזברות,   

כאמור.   

ב את ביצועם של השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכםכהקבלן אינו רשאי לע )7

ועליו לבצעם מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל. 

ארכה לסיום העבודה.52

 כי יש מקום להארכת המועד לסיום  עבודה מסויימת , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, סבור המנהל .1

וספות, או מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל, ה מחמת שינויים או 

מתן הארכה יתן המנהל הארכה בכתב לסיום העבודה לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות המועצה .2

זכאי לקבל  יהיה  לא  בנוסף הקבלן  וכי  ניתנה הארכת מועד,  למעשה/ מחדל כלשהו בגינם 

תמורה כלשהי בגין הארכת מועד כאמור. 

גשומים, .3 ימים  סמך  על  ארכה  כל  תינתן  השבתות  לא  או  שביתות  עבודה  הפסקות  חגים, 

, סגר בשטחים שהוכרזו על ידי הקבלן, קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועיים 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני .וכיוב'  

 משנה כמפורט בחוזה זה. 

. אותו מוסד ציבורי לא תינתן ארכה משום שהעבודה לא מתבצעת בשל קיום הלימודים ב.4

פיצויים מוסכמים .53

י.1 לא  עבודה אם  ביצוע  הקבלן  כלשהי סיים  התחייבות  ו/או  התחלת   ב"צו  שנקבע  במועד   

למועצה העבודה"  הקבלן  ישלם  המנהל,  בהוראת  של ו/או  ש"ח 500סכום  מאות)  (חמש   

של איחור שבין המועד הסופי  האיחור בעד כל יום  בגין , כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה. 
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הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה, לרבות בסעיף זה, הינם נזק .2

שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. 

(א) לעיל מכל סכום שיגיע ףהמועצה  תהא ראשית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעי .3  

לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לגרוע מכל

כל דין בגין הפרת התחיבויותיו של הקבלן.  הסכם זה ו/או עפ"י זכות שיש למועצה  על פי 

הפרת הסכם.54

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות ם המועצה  ו/או הפר הקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאי   

הבאות:  

 כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ חוזה זה מועצה לממש את הערבות שניתנה ל.1

ו/או את הערבות לתקופת האחריות, לפי העניין. בגין תקופת החוזה ו/או ההארכה 

, תוך או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם ע"פ הסכם זה ם לעשות בעצמ.2

שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, 

הוצאות הכרוכות בכך.            כל ה ולחייב את הקבלן ב

 חוק  כל דין ובכלל זהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .3

  ובכלל זה זכות המועצה  לתבוע את כל 1970החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)  –  תשל"א  – 

הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

סילוק יד הקבלן    .55

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של .1

  במקרה של עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין חוזה זה ויזכו את המועצה  בכל הזכויות  המוקנות לה   

הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה  רשאית, בהודעה בכתב,

לבטל את החוזה, לתפוס את מקום העבודה, ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את

העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך , 

את למכור  וכן  העבודה  שבמקום  המתקנים  הציוד,  החומרים,  בכל  כך  לשם  ולהשתמש 

החומרים  ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל

סכום המגיע או העלול להגיע למועצה מהקבלן לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת 

מובהר בזאת כי נקיטת העבודות . נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. 

צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה כלשהי 

מאת המועצה :

כשהקבלן פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים )1

או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם , נתקבלה על ידו החלטה על פירוק

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 

סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 .1983הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – 

בביצוע )2 משנה  קבלן  מעסיק  או  לאחר  מקצתו,  או  כולו  החוזה  את  כשהקבלן מסב 

העבודה ללא הסכמת המועצה  בכתב ומראש. 

. , להנחת דעתו של המנהל כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה)3

_________________
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כשאין הקבלן מתחיל בביצוע עבודה מסויימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או )4

מבצע שאינו  או  ע"י המפקח,  ואושר  שנקבע  לו"ז  לפי  ברציפות  מבצעה  אינו  שהוא 

העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל 

או להמשיך בביצוע העבודה, לרבות ביצוע עבודה בהתאם ל"קריאת פתע", או לבצעה 

, או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים 

אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו 

התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בקבלן 

ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן או מקצתן, אינן לשביעות רצונו 

. והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודות 

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע   החוזה. )5

כשיש בידי המועצה  הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן )6

או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל

דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 בביצוע העבודות ו/או אינו שאינם באיכות ראויה הקבלן משתמש בחומרים ו/או ציוד )7

משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים. 

הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר)8

ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.   

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי )9

מניותיו ו/או מנהליו.  

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או )10

שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות 

עם הקבלן. 

מדוייקים )11 דוחות שאינם  ו/או  נתונים  ו/או  למועצה הצהרה  מסר  כי הקבלן  התברר 

במסגרת תפקידו. 

,11, 8, 7, 6, 5כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:   )12

16 ,22 ,30-40 ,46-48 ,55.

תפיסת מקום העבודה וסילוק יד הקבלן ממנו לפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול .2  

התחייבויות הקבלן עד מועד ביטולו כאמור. 

לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי המועצה, אלא .56

אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה 

כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה  תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ .57

במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו  ימים. 30 וזאת בהתראה של  של המנהל, שיקול דעתו הבלעדי 

נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי המועצה 

בגין  החוזה,  לתנאי  בהתאם  לו,  המגיעה  התמורה  לקבלת  זכאי  הקבלן  יהיה  זה,  בסעיף  כאמור 

השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת 

_________________
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המועצה , בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם

לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או 

תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה 

וביטול ההסכם.  

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם.58

לא יהיו לקבלן כל, וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו 

טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 

הוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת 

 מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי המועצה  והחשבונות 5%בשיעור 

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד 

מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות המועצה  לתבוע פיצוי הוצאתן.   

ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודה, 

     בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. 

מירת זכויות    ש.59

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה  ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי

חוזה זה ו/או על פי כל דין , לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק   מחמת התנהגות 

או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה  על זכותה 

בכתב ובמפורש. 

תרופות .60

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 

של הפרת החוזה. 

סודיות.61

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה 

שהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור במועצה  ו/או 

בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או 

כל הפועל מטעמו. 

כללי .62

מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם 

לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. 

הודעות .63

  כמפורט במבוא להסכם. כתובת הצדדים הם 

 שעות מיום 72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  

ו כדבר דואר רשום. משלוח 

_________________
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ולראיה באו על החתום :

 מס' הזיהוי: ______________________     :    _________________________הקבלן שם 

טלפון         :    ____________  כתובת        :    _________________________ 

 חתימת הקבלן וחותמת: _______________________ תאריך __________   

 
שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________ 

________החוזה נחתם בנוכחותו של  _____________ תפקידו _____________ 

__________________________________________________________

גזבר המועצה חשב מלווהראש המועצה 

_________________
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)1    (  ה  מסמך  
     

 ולהבטחת הצעת המציע  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

                                                                   תאריך : __/ ___/ ___ 

לכבוד 
מועצה מקומית בני עי"ש  

נ., ג.א.

                   
הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

 

        
(ולהלן  ") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד המבקש  ":על פי בקשת ____________ 

מאתיים  (200,000לסכום כולל   ) שתדרשו מאת המבקש "סכום הערבות"אלף) שקלים חדשים (להלן:   
. ש"ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה במוסדות ציבור בבני עי ל  ____________בקשר למכרז מס' 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוסכום הערבות יהיה צמוד 
–להלן (15.02.19כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה כשהוא נכון ליום _______המפורסם ביום  

") . המדד "

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו 

יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

 ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם החזרת כתבמועצה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ה
ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מבלי להטיל עליכם חובה 

להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

.25.05.19ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 

                                                                             בכבוד רב, 

בנק
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) 2 (ה   מסמך  

         ולתקופת הבדק  ערבות בנקאית לקיום החוזה                          

                                                                 תאריך ___/__/__  

לכבוד  

מועצה מקומית בני עי"ש 

נ., ג.א.

                    
ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום )"המבקשעל פי בקשת ____________ (להלן " 

של  אלף ( 200,000כולל  חדשים מאתיים  שקלים  הערבות "להלן  ()  שתדרשו ")סכום  מילוי   להבטחת 

. ולהבטחת התחייבויותיו בתקופת האחריות (בדק) 4/2019חוזה /מכרז מס' עם  בקשר  התחייבויות המבקש 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוסכום הערבות יהיה צמוד 
 (להלן 15.02.19מדד חודש ___________, אשר יפורסם בתאריך  כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

") . המדד "–

. החתימה על החוזה המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד 

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 הערבות 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. 

   2019 שנת  מאי לחודש  25ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 

בכבוד רב,                                                                               

בנק                                                                                             

_________________
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מסמך ו'    

נוסח לאישור לעריכת ביטוחי הקבלן 

תאריך_________  

לכבוד  

ש (להלן: "המועצה ")"מועצה מקומית בני עי

נ., ג. א.

")הקבלן ": (להלן ___________________חוזה ביניכם לבין הנדון: 

לביצוע עבודות שיפוץ .............................................. (להלן: "העבודות")           

), כדלהלן: "נשוא הביטוח : " פעילויותיו של הקבלן  (להלן לעניין הרינו לאשר כי ערכנו פוליסה/ות ביטוח 

: ביטוח צד שלישי .1

משנה .1.1 קבלני  המבוטח,  של  לרבות  דין  פי  על  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח 

גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי נזק  עקב פעילות  ועובדיהם או מי מטעמם בגין אובדן או 

כלשהי הקשורה לנשוא הביטוח. 

ביטוח זה יכלול כיסוי וסעיפים, בין השאר, כדלהלן:  .1.2

גבולות האחריות בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח של.1

(מליון דולר ארה"ב) למקרה ובמצטבר לתקופת 1,000,000$ ביטוח שנתית. כן ישופו   

בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה 

ביטוח. 

רכוש המזמין ו/או בפיקוחו, באחריותו, בשליטתו, ו/או בחזקתו יחשב כרכוש צד ג' .2

לעניין הביטוח שבעריכתנו. 

חבות עקב שימוש בכלי רכב למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי .3

וכן חבות המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב (עד לגבול  תאונות דרכים 

האחריות הנקוב בה).

  לפחות למקרה ולתקופה 75,000$חבות עקב שימוש בכלי רכב לנזקי רכוש תוגבל לסך  .4

 ג) דלעיל. ק ותהווה כיסוי שיורי בכפוף לאמור בס'' 

שביתה והשבתה,  לא תחול כל מגבלה ביחס לחבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, שיטפון, פרעות, .1.3

זיהום  ובמשקה,  במזון  זר  וגוף  הרעלה  המל"ל,  מצד  שיבוב  תביעות  וכד',  הרמה  מכשירי 

פתאומי, חבות כלפי ובגין קבלני-משנה, טעינה ופריקה, נזקי גוף שלא כוסו בביטוח רכב חובה .

י חובה:   טוח   י   ב .2

 לכל  כלי רכב.200,000$ כדין וצד שלישי רכוש בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ביטוח רכב חובה 

:  תנאים כלליים .3

כי  בין היתר, לסעיפים לעניין אנו מאשרים  כפופים,  לעיל  כל הביטוחים המפורטים  נשוא הביטוח   

ולתנאים המיוחדים הבאים:                                                                                                
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של.3.1 לתקופה  יערכו  הביטוחים  חודשים 36   כל  התחלת    צו/אישור  מתן  ממועד  יאוחר  ולא 

ביצוע  נוספות לפי דרישת המבוטח בהתאם לתקופת  העבודות. הביטוחים יוארכו לתקופות 

החוזה בפועל. 

התביעה,  / שיבוב  / תחלוף  בכל פוליסות הביטוח של המבוטח בחברתנו, יחול סעיף ויתור על .3.2

שהמבוטח התחייב  ללא הדדיות, נגד המזמין, מבטחיו, נציגיו וכל  מי מטעמם, וכן כלפי מי 

לשפות ו/או לוותר על זכות תביעה נגדו, פרט נגד מי שפעל מתוך כוונת זדון. 

ארה"ב בתחילת   סכומי ביטוח/גבולות אחריות מזעריים בדולר מהווים הסכומים הנקובים לעיל .3.3

תקופת הביטוח. 

המזמין, וכן קבלני משנה ועובדיהם, נכללים כמבוטחים נוספים. .3.4

בביטוח חבות צד ג' חל סעיף אחריות צולבת..3.5

הפוליסות אינן ניתנות לביטול, אלא מחמת אי תשלום או מרמה בתביעת תגמולי ביטוח.  .3.6

לכם שתימסר הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא לאחר .3.7  

 יום מראש.    60ה בדואר רשום, לפחות אהתר 

זכויות המזמין לא תפגענה מחמת ו/או עקב: .3.8

איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח .1

נזק מחמת האיחור האמור.  כי נגרם לנו 

שיון העסק ו/או מהרשויות, אלא אם היווה י העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או בר.2

למקרה הביטוח.  הסיבה הקרובה 

הפרת תנאי הביטוח על-ידי המבוטח או מי מטעמו לא תפגע בזכויותיכם  –  ולהיפך, .3

 הסיבה הקרובה למקרה הביטוח.  ם היוותה  אאלא

אחריותו של המבוטח לשאת בדמי הביטוח, בהוצאות תביעה, בתנאי מיגון ובטיחות, .4

(במידה שיחולו); למען הבהר, הקבלן  לבדו  בדמייישא וכן בהשתתפויות עצמיות   

בהשתתפויות העצמיות ואלה לא יחרגו בביטוחי החבויות דלעיל  הביטוח, בהוצאות וכן 

כל אלה לא יחולו עליכם  נודיע מראש ובכתב    למקרה  אלא אם 10,000$ -ל מעבר 

(המזמין).   

חוב הקבלן  לטובתנו. למען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם.  .5

הביטוחים דלעיל הנם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידיכם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או .3.9

דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. 

(במידה שקיים), המפקיע, מקטין או מגביל את אחריותנו כאשר קיים .3.10 בפוליסות  כל סעיף 

ראשוני  "ביטוח  בחזקת  הנם  דלעיל  הביטוחים  שלגביכם  כלפיכם,  יופעל  לא  אחר,  "ביטוח 

המזכה אתכם במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ואנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר 

שיתוף ביטוחיכם.              

לגרוע מהם. .3.11 לא  אופן  ובשום  בביטוחים  על האמור  להוסיף  באים  לעיל  התנאים האמורים 

במקרה של סתירה/אי התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים 

שלטובת המזמין. 

              
האמור באישור  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ 

זה. 

(חותמת חברת הביטוח) לראיה באנו על החתום:  

שם החותם: ………………………………………………………………………...

תפקיד ומח'/סניף …………………………….……………………………………

תאריך: ………………..

_________________
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רשימת פוליסות 

הזוכה יצרף לאישור קיום הביטוחים את רשימת הפוליסות ומספריה 

ז'  מסמך 

1976תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 

לכבוד: מועצה מקומית בני עי"ש

1976   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –   תצהיר 

לאחר  זהות מס' ___________ מכתובת _________,  נושא/ת תעודת   , אני הח"מ, ____________ 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת

כדלקמן:

1976הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  –  .1
" ציבוריים (להלן:  גופים  פומבי מס' חוק עסקאות  "), כחלק מהצעה במכרז 

ציבור בבני עיל 4/2019 ושיפוצים במוסדות  בהתאם ש"ביצוע עבודות תחזוקה   
. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם רלמכרז האמו 

עסקאות גופים ציבוריים.  בחוק

לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על.2
חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים - במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה 

שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

:זה בתצהיר.3

:מאלה אחד כל- " זיקה בעל"
.המציע ידי-על שנשלט אדם בני חבר.1
:מאלה  אחד ,אדם בני חבר הוא המציע אם.2

.בו  השליטה בעל)1
לפי,שותפיו  או מניותיו בעל שהרכב אדם בני חבר)2 דומה,העניין    המציע של כאמור להרכב במהותו  

.המציע של  פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם  בני חבר  של פעילותו ותחומי
.העבודה שכר  תשלום על המציע מטעם שאחראי  מי)3

מסוג מסוים  יותר או  רבעים שלושה של החזקה – קרי (מהותית  שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם.3
.ששולט במציע מי בידי מהותית  שליטה אחר, שנשלט אדם בני  חבר–) אדם בני בחבר שליטה אמצעי של

הבנקאות     בחוק     כמשמעותם     זה      שליטה" בסעיף  "  ו  "   החזקה  ", "  שליטה     אמצעי  "
1981     –  (רישוי), התשמ"א 

:אליו  זיקה בעל וכל המציע,במכרז  ההצעות  להגשת האחרון למועד עד כי בזאת  מצהיר הנני.1

לפי 2002 באוקטובר 31ג "התשס בחשון  ה"כ יום  אחרי שנעברו עבירות משתי  ביותר חלוט דין  בפסק  הורשעו א ל

עבירות, כאמור, משתי  ביותר  הורשעו ") ואםמינימום  שכר חוק"להלן:  (1987 –ז "התשמ, מינימום שכר חוק

.ההרשעה האחרונה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

או לחילופין 

 לפי2002 באוקטובר 31ג  "התשס בחשון ה "כ יום אחרי עבירות, שנעברו משתי ביותר  חלוט דין בפסק לא הורשעו

_________________
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.האחרונה ההרשעה ממועד  אחת משנה פחות    וחלפה1987 –ז  "מינימום, התשמ  שכר חוק

 _____________________________________ כדלקמן:  דלעיל  בנושאים  הליכים  מתנהלים 

____________________________________________________________________.
העסק או  קיום על להשפיע העלולים, אחרים גביה הליכי או/ו לפועל הוצאה או/ו תביעה הליכי  נגדי מתנהלים לא.2

.הכלכלית כשירותו

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

_____________   ____________________   
          חתימת המציע תאריך

אישור 

הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  עו"ד________ מאשר/ת  אני הח"מ 
אשר  ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב  במשרדי  בפני 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או 
לעשות והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות 
וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר  ומטעמה],  בשמה  זה  תצהיר 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

___________________    
 חתימה וחותמת עו"ד                              

_________________
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'  ח  מסמך 
 

בטיחות כללי  נספח  

הצהרת הקבלן 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני .1  

בטיחותיים  בנושאים  הדרכה  קיבל   , במועצה  הבטיחות  על  הממונה  אצל  בטיחות  תדריך  שעבר 
הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות  –  כללי (הנספח דנן) וחתם על הצהרה בפני 
הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את
נספח הבטיחות  – כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על

הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.  

 הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם .2
יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה. 

 הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על.3
"המנהל המנהל והמפקח כהגדרתם בחוזה נשוא מכרז זה (להלן: " פי הוראות הדין, הנחיות והוראות 

ונספח הבטיחות – כללי. " בהתאמה)  המפקחו" 

נושאי בטיחות דגשים 
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות .1

התשי"ד  –  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  פי  ופקודת 1954על  הפיקוח")  ארגון  "חוק    (להלן: 
 (להלן: "פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם. 1970הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל – 

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם .2
ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה  וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות 

. המנהל והמפקח הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות. בין .3  
ידאג בשימוש.  הנם  אשר  והחומרים  הציוד  המבנים,  התהליכים,  העבודות,  לטיב  בהקשר  היתר 
לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת 

העבודה. 

 מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם.4
לביצוע  והפועלים  המועסקים  ושאר  ועובדיהם  המשנה  קבלני  עובדיו,  ולשלום  לבטיחות  זה, 

ההתחייבויות נשוא המכרז. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה .5
מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות 
מכונות,  להוראות פק' הבטיחות)  (בהתאם  לבטח  לגדר  של מאן דהוא,  ו/או לרכושו  לגופו  סיכון 
חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, 
למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים 

להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות .6
הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חירום. 

וכלי העבודה המצויים .7 על מנת שהציוד  ולנקוט בכל האמצעים הדרושים,  לוודא  הקבלן מתחייב 
בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים 

לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים. 
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הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להמצא בו .8
במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

באדם.9 פגיעה  למניעת  ו/או  התפוצצות  למניעת  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן מתחייב   
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין 

וכללי הבטיחות. 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של.10
למפקח מטעם משרד כן  ולמפקח ולמנהל מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי 

העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין). 

 שעות ממועד 72תוך מנהל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיד דווח מלא של הארוע ל
הארוע, לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות ארועים דומים בעתיד. 

 כי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הקבלן מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו המנהל במידה וימצא .11
נשוא הנספח דנן, תוכל המועצה  באמצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. והיה והקבלן 

לפי  ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל המועצה  באמצעות המנהל, 7לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה שיקול דעתה, 

מועד קבלת ההודעה. 

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

למען הסר כל ספק, יובהר כי בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה  כדי להוות .12
מילוי  במסגרת  הקבלן  על  החלים  והגהות  הבטיחות  דרישות  כל  של  ומוחלטת  סופית  רשימה 

התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות 
זה  הזוכה במכרז  פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה  על  וכל  דין  כל  פי  על  עליו  החלות 

והארגונים להם היא כפופה. 

 ציוד מגן אישי 

דין ובפרט בהתאם.1 כל  עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות  הקבלן מתחייב להעמיד לרשות 
 (להלן: "תקנות ציוד מגן אישי") להתקין 1997לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז 

שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה חזק ועמיד, בעל.2
מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן 

הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". 

הקבלן יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין.  .3

במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה  באמצעות המנהל, בהתאם .4
 ימים, להפסיק 7 הבלעדי לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך ה לשיקול דעת

את עבודת הקבלן. 

ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה .5

שבהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק 
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ך כנדרש ובמועד. במידה ופירט ציוד, ממוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות יבדקו ע"י בודק מוס 
מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך
שיוצאו מכלל שימשו עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי 
לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב המצויים .6
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על
הנ"ל  לבדוק המכשור  הגורמים המוסמכים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  במצב תקין,  כי הם  לוודא  מנת 

בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. 
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל 

גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

מלמנהל על הקבלן להמציא .7 די שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או הגוף י 
המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד, המכונות, 

- לעיל, 2 ו 1האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 
ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו. 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות 

וכיו"ב המצויים .1 המערכות  הכלים,  הציוד, האביזרים,  כל המכונות,  כי  ולוודא  לדאוג  על הקבלן 
בשימוש במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי 
כל דין, מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, 
המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו 

בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם.2
דלף (פחת) ומגן לעומס יתר. 

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר .3
הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב). הקבלן ו/או 

 את רשיונותיהם על פי דרישתו. למנהל עובדיו יציגו  

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני .4
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו. תקנות הבטיחות בעבודה 

.1953 ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, התש"ג  – 1986(חשמל), התשמ"ו 
הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי 

ביצוע התחייבויותיו דנן. 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות .5
הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו. 

דין .6 כל  ע"פ  גורם המוסמך  ידי  ורק על  יופעלו אך  מכונות הרמה כהגדרתם ב"פקודת הבטיחות" 
להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג המועצה  ע"פ דרישתו. 

עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר.1
ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או 
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 (להלן: "תקנות העבודה על גגות שבירים"), בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, 1986חלולים), התשמ"ו – 
שיפועו והשפעת מזג האוויר. 

"זהירות, גגבמקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם יכתב באופן ברור לעין .2
. שביר"

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות .3
ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא כי 
עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים 

הנדרשים על פי חוק. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם.4  
להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. 

 עבודות בניה 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת .1
,  ובכלל זה עבודות חפירה 1961הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית), התשכ"ב  – 

  (להלן: "תקנות 1988ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח  – 
הבטיחות (עבודות בניה)"). 

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, .2
וננקטים האמצעים הדרושים  פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו 
למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות 
או  גזים  מזיקים,  חשמלי, אדים  מזרם  בבור  או  בחפירה  הנמצא  באדם  פגיעה  למניעת  מיוחדים 

התפרצות מים. 

הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש.3
בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או 

חומרים כאמור באדם או ברכוש. 

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות .4
(עבודות בניה)", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע

ב"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ועל פי כל דין. 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין, לרבות .5
"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)", לרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום .6
מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע 

ל"מקום מוקף".

 עבודות במתקני לחץ גבוה
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היצרן  הוראות  פי  על  תבוצע  וכד')  משאבות  (מדחסים,  גבוה  לחץ  במתקני  שהעבודה  לוודא  הקבלן  על 

והוראות הבטיחות על פי כל דין. 

גהות תעסוקתית 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה .1
שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה, לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, 

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

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני .2
סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום 

העבודות, ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

הקבלן ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות, הבריאות והגהות הכרוכים .3
בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים 

הנ"ל.  
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'  ט  מסמך 

הצהרת בטיחות

מאשר                                            מס' ת.ז.                                                       אני החתום מטה .1
בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות כללי", שמעתי את תדריך הממונה עלת בזא  

וכרוחם.  בשלמותם  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם  הבנתי   , במועצה  הבטיחות 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה
ו/או חלקם לפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה . 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים .2
נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה 
שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת 

הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים. 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה  להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע .3
העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי 
הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו 

ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם המועצה . 

ובפרט .4 דין  כל  פי  על  זה  נשוא הסכם  התחייבויותיי  בביצוע  לפעול  בזאת  מתחייב  הנני 
התשי"ד  –  על העבודה,  ארגון הפיקוח  חוק  להוראות  הבטיחות 1954בהתאם    ופקודת 

 והתקנות על פיהם. 1970בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 

                                                         חתימה:                                                         שם מקבל התדריך: 

                                                               תאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט: 

                                         /                                           ת.ז. / ח.פ.

אישור / הוראות הממונה על הבטיחות 

אני, מר שמעון אדרי, הממונה על הבטיחות במועצה , מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות 

בנושאים הבאים:
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חתימה: ___________ תאריך: ___________ 

מסמך י'

1953  -   הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג

. העבדה מסכנת [תיקון: תשל"ב, תשנ"ח] 33

המעביד נער באחד מאלה - 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן; 4א או 2,2) בניגוד להוראות סעיפים 1(

, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5) במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2(

) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,3(
; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו; 7) בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4(

) לחוק 2(א)(61, דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 14) בניגוד להוראות סעיף 5(
 (להלן - חוק העונשין). 15 1977העונשין, התשל"ז- 

א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תשנ"ח] 33   

המעביד נער באחד מאלה - 

בניגוד להוראות סעיפים 1( או11)  לפי סעיף 12  בניגוד להוראות היתר שניתן  או  א, שענינן בדיקות 11 
רפואיות; 

ו- 20 ,22,21) בניגוד להוראות סעיפים 2( , שענינן שעות25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24 
עבודה ומנוחה;  

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או  2 ,2) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3(
מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

) לחוק העונשין. 2(א)(61דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 

. פירושים [תיקון: תשל"ג, תשנ"ח] 1 

(א) בחוק זה -  

 שנה ; 16"ילד" פירושו - מי שעדיין לא מלאו לו 

 שנה ;  18 שנה, אך עדיין לא מלאו לו 16"צעיר" פירושו - מי שמלאו לו 

"נער" פירושו - ילד או צעיר ; 

"הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 

;"; 2 1954"מפקח עבודה" פירושו - מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 

"מפקח עבודה אזורי" פירושו - מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ; 

 ; 28"פנקס עבודה" פירושו - פנקס שהוצא על פי סעיף 

_________________
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"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו - מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות 
הרבים במקום ציבורי או מבית לבית. 

(ב) לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד- 

) אצל הוריו - בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה 1(
חקלאית במשק של ההורים ; 

) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" - לרבות 2(
רוכלות; 

) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה3 (
במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה 

מעשית.  

(ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי 
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה 4פרסום, כאמור בסעיף 

ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" -לרבות  תד-פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה 
שיתופו. 

. גיל עבודה לילד [תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח] 2   

 שנה.15(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

, לא יועבד אלא אם1949 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט - 15(ב) ילד שמלאו לו 
נתקיים אחד מאלה: 

; 1953) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג - 1(

) בוטל. 2(

; 1949)  לחוק לימוד חובה, תש"ט - II) (1(ב) (5) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3 (

) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 4(
המתאימה לגילו. 

 לחוק לימוד חובה,5 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 
; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949תש"ט- 

(ד) בוטל. 

א. עבודה בחופשת לימודים [תיקון: תשל"ב, תשנ"ה] 2 

 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף15 שנה וטרם מלאו לו 14(א) ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או 
(ג).2מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 

, לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).1953(ב) הוראת חוק החניכות. תשי"ג- 

. הופעות וצילומים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח] 4 

 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית 15(א), אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

וסעיף  (א)  סעיף קטן  אף הוראות  על  מוגבלת, 2(ב)  היתר, לתקופה  לתת  והרווחה  רשאי שר העבודה   ,
להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א). 

_________________
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(ג) בסעיף זה, "הופעה" - לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה. 

. איסור עבודה במקומות מסויימים [תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח]  5 

 שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם15ילד, אף אם מלאו לו 
לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב 

העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 

. עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם

אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 

. גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו 
עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של

הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 

. אישור רפואי להעבדה [תיקון: תשנ"ח] 11 

(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 

) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" - עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה 1(ב) (
מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 

התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.  

) לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את2 (
התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

) 3) ) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה 2) אישור לפי פסקה 
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם 

ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער. 

. בדיקה רפואית חוזרת [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח] 12

(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר
העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן - בדיקה רפואית חוזרת). 

(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד 
הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 
ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט- 

." 7 1953, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג- 6 1959

. הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון: תשנ"ח]13 

, כי - 12(ב)ו-11(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

) בוטל ; 1(

) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; 2(

) העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו - 3(

ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
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(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו 
מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא 

מועבד.  

. איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף   ימים  הנער תוך עשרה  להעביד את  יחדל   ,
ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או 

בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער. 

. יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון: תשנ"ח] 20 

(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

 שעות עבודה ליום, לפי סעיף 8) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ-1(א
, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד 8 1951(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 5

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 

(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 
נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.  

ומוסכמות  שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות  הזמן   - פירושו  "שעות עבודה"  (ג) 
. 22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

. שעות המנוחה השבועית 21 

(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

 (ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול - 

) לגבי נער יהודי - את יום השבת ; 1 (

) לגבי נער שאיננו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי 2 (
המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 

. הפסקות  22 

 שעה לפחות, 3/4(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג,

ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.  

(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.  

(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה 
נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו 

להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. 

. איסור עבודת לילה [תיקון: תשנ"ה] .24 

(א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 

12, חל עליהם - פרק זמן של 11 1949(ב) בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט- 
10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט- 08:00 ובין 20:00שעות שבין 
.06:00 ובין 22:00שעות שבין 

 (ב) רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. 1 (ג) על אף האמור בסעיף 

. היתר עבודת לילה [תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח] 25 
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 במקום שבו עובדים במשמרות. 23.00(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

לפי סעיף  (א) לפקודת סדרי השלטון 9(ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה   
, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות, גם אחרי 12 1948והמשפט, תש"ח- 

. 23.00שעה 

(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את 
העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 

(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער  
לו  שנים עד שעה  10שמלאו  , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו 24.00 

המוסרית של הנער. 

(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים 24.00   
 בעבודה 05.00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה. 

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את המסמך הנ"ל והנני פועל בהתאם להוראותיו

_____________   ____________________   
          חתימת המציע תאריך

אישור 

הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  עו"ד________ מאשר/ת  אני הח"מ 
אשר  ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב  במשרדי  בפני 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע הינו תאגיד או 
לעשות והמוסמך/כת  במציע  בתפקיד________________  המשמש  רשומה:  שותפות 
וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר  ומטעמה],  בשמה  זה  תצהיר 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

___________________    
 חתימה וחותמת עו"ד                              

_________________
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מסמך יא'

תצהיר העסקת עובדים זרים 

בתצהיר זה:

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה."תושב ישראל" - 

בעל "בעל זיקה" -  גם  אדם  בני  חבר  הוא  התושב  ואם  ישראל,  תושבי  ע"י  שנשלט  מי 

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

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

), "חוק עובדים זרים" -  הוגנים  תנאים  אבטחת   ) כדין  שלא  העסקה  ואסור  זרים  עובדים  חוק 

.1991                                        התשנ"א –  

/ ח.פ. ______________ תושב/ת ישראל המציע/ה במכרז לאחר נושא ת.ז.  אני הח"מ _________________ 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת 

כדלקמן:

.           אני נותן/ת תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות / ביצוע עבודה למועצה מקומית גדרה.1

.           המציע/ה יסמן/תסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון /נכונים לגביו/ה מבין שלוש האפשרויות       2

              שלהלן: 

o.אני הח"מ מצהיר/ה כי אני ו/או בעלי זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים

oאני הח"מ מצהיר/ה כי אני /ואו בעלי הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי
חוק עובדים זרים, יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות.

אני מצהיר/ה כי העבירה האחרונה לפי חוק עובדים זרים  נעשתה ביום __________. 

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, להלן חתימתי ותכן תצהירי זה אמת..2

__________________                                                                            ________________

חתימת המצהיר  תאריך

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור

הופיע כי בזאת לאשר הריני  ___________ ____________________________   בפני ביום  ז.ת הנושאמר 

,כן יעשה אם לא בחוק הקבועים  לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את  לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________

.בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו  נכונות אישר

חותמת חתימהשם העו"דתאריך

_________________
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מסמך יב'

:  התאגיד      מטעם      החתימה      מורשה     וחתימת      הצהרה 
על נספחיה  זו  בהצעה  שנמסרו  הפרטים  כל כי בזה  מצהירים  התאגיד  מטעם החתימה  מוסמכי  אנו 

חלות  עם מיד בהם שינוי  כל על  להודיעכם  מתחייבים  ואנו  ידיעתנו  מיטב  לפי  ומדויקים  נכונים 

.השינוי 

אנו מצרפים את המסמכים המבוקשים לעיל. 

חתימהבתאגיד תפקידז .ת ' מסומשפחה  שם

------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור 

הופיע  כי  בזאת לאשר הריני  ___________ ____________________________  בפני  ביום  ז.ת  הנושא מר 

,כן  יעשה אם לא בחוק הקבועים  לעונשים צפוי יהיה וכי  האמת את  לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר ____________

.בפני עליו וחתם דלעיל תצהירו  נכונות אישר

חותמת חתימהשם העו"דתאריך

_________________
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