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רשימת מסמכי מכרז פומבי )עם הליך תחרותי וסף( 1מס'  29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה
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המפרט הכללי לעבודות בין של הוועדה הבין משרדית
)האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלווטיים ,ומפרטים
כלליים אחרים והן פרק  - 00מוקדמות בהוצאתם
העדכית כולל אופי מדידה ותכולת מחירים
המצורפים לפרקם אלו.
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מוקדמות ותאים כלליים

מסמך ג'2-

מפרט טכי מיוחד
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כתב כמויות והצעת המחיר

מסמך ה'

החוזה על ספחיו

מסמך ו'

ספח בטיחות

הערה:
בכל מקרה בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכווה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת
הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הביוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון
ולצה"ל .המפרטים הכלליים המצויים לעיל ,שלא צורפו למכרז ואים ברשותו של הקבלן ,יתים לרכישה
בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח' הח שמו אי ם  93תל א בי ב .
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מצאים כל מסמכי המכרז ,למעט אלו שלא צורפו ,כי קראם והבין את תכם,
קיבל מאת מזמין העבודות – רשות יקוז וחלים כירת את כל המידע ו/או החומרים ו/או ההסברים ו/או
ההחיות בקשר עם המכרז לרבות ביצוע העבודות שוא המכרז ,כמפורט במסמכי המכרז.

הצהרה זו מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.

תאריך___________:

חתימת וחותמת הקבלן_______________:

 1לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף 2 .4.8

מסמך א'
הזמה להציע הצעות
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מסמך א'  -הזמה להציע הצעות מכרז מס' 29/17
.1

מבוא
 .1.1הזמה להציע הצעות
רשות יקוז וחלים כירת )להלן" :המזמין" או "הרשות"( מתכבדת בזאת להזמיכם להציע
הצעתכם לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים לאורך
ובסביבת אפיקי חלים ,גדות ותעלות יקוז ,בכל שטח האפיק או עורק היקוז ובדרכי התחזוקה
שלאורך התעלות והאפיקים וכן ,בשטחים שוים באגן ההיקוות של הכירת )להלן" :העבודות" או
"הפרויקט"(.
במסמכי המכרז מפורטים שלבי ביצוע העבודות ,התאים להגשת הצעה במסגרת המכרז ואופן
הגשת ההצעה .על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמה זו לרבות
החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולרבות ערבות בקאית
בתוקף להבטחת הצעתו.
הזוכה עפ"י מכרז זה )להלן" :הזוכה"( מתחייב לספק את השירותים והעבודות כמפורט במסמכי
המכרז.
הרשות לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,והיא תהא רשאית
להל מו"מ עם המציעים במכרז ו/או לפצל את הפרויקט בין מספר מציעים ,בהתאם להוראות
המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.
 .1.1.1ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות שוא ההזמה להציע הצעות
הרשות רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך מכרזי זה .במקרה זה
רשאית הרשות לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות תאגיד סטטוטורי /ממשלתי /עירוי
או לפרסם מכרז חדש ,מבלי שתהא למציעים כל טעה או תביעה בקשר לכך ,מכל מין וסוג
שהוא.
ביצוע העבודות במכרז ,כולו או חלקו ,זה מותה בקבלת אישור תקציבי ,וכן השלמת
אישורים מהרשויות המוסמכות .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או חלקו ו/או
דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות ,כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי האמור .בעצם
הגשת ההצעות למכרז ,יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,
מוותרים על כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כגד הרשות בעיין זה ומתחייבים שלא להעלות
כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כגד הרשות ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימו ו/או
דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
מובהר ,כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי ,ומטעם זה בלבד,
יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר עלות מסמכי המכרז שרכשו )ככל שאכן
קבלת מסמכי המכרז הותתה בתשלום כלשהו( ,אולם לא יהיו זכאים לפיצוי וסף כלשהו,
לרבות הוצאות הכת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.
בוסף לאמור לעיל ,בעצם הגשת הצעה למכרז ,מתחייב כל מציע ,כי במקרה שתיבחר הצעתו
כהצעה הזוכה במכרז ,ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז ,יאריך את
תוקף הערבות הבקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,על חשבוו וללא כל תמורה וספת ,לפי
דרישת הרשות ,ובלבד שהארכת הערבות כאמור ,לא תארך על ששה ) (6חודשים ממועד
פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז .המציע מוותר מראש על כל טעה,
דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות ,בקשר
עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף תקופת
הארכת הערבות כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה ,הרשות תהיה
רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז ,כולה או
4

חלקה ,בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות ההצעה
כאמור בסעיף זה.
 .1.1.2כללי
פיצול הזכייה  -המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין הזוכים ,להזמין חלק מהשירותים ו/או
העבודות המבוקשות ו/או סעיפים מסוימים בכתב הכמויות ,לממש את ההצעה בחלקים
ו/או בשלבים ,במשך כל תקופת ההסכם לרבות תקופות האופציה ,בין אם מדובר בביצוע
השירותים ו/או העבודות במתחם מסוים או חלק ממו ,איזור מסוים ,או חלק ממו ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין לרבות עפ"י המפורט בסעיף  9.4להלן .למען
הסר ספק ,כל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה כל טעה ו/או דרישה /או
תביעה בקשר לכך.
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי זוכה
זה או אחר ,יעיק את כל השירותים ו/או העבודות ,או חלק מהם ,באזור בערוץ יקוז
מסוים או בחלק ממו ,במספר ערוצי יקוז או בחלק מהם ,בכל עת ,ובכל פרק זמן ,וכל
זוכה ו/או מציע במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או
תביעה בקשר לכך.
ביטול ו/או צמצום היקף העבודות  -המזמין יהיה רשאי ,לצמצם ואף לבטל את מתן
השירותים העבודות ו/או השירותים ו/או סעיפים בכתב הכמויות ,כולם או חלקם ,בכל
תחום הרשות ,בכל עת ובכל פרק זמן ,וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה
כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .1.2הגדרות
מוחים ומושגים בהזמה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על ספחיו.
"החוזה"  -החוזה המצורף להזמה זו על ספחיו ,לרבות הספחים כמפורט בסעיף מסמכי
ההסכם בחוזה.
"המציע"  -המציע שמגיש הצעה זו.
"הזוכה" או "הזוכים"  -מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה
ואשר מסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין.
"הרשות" או "המזמין"  -רשות יקוז כירת או ועדת המכרזים מטעמה לפי העיין ועל פי כל
דין.
"מהל הפרויקט" -מי שיגדיר מזמין העבודה להל את הפרויקט ולפקח על ביצוע העבודות
מטעמו.
"מפקח" -מי שיגדיר מזמין העבודה לפקח על ביצוע העבודות מטעמו.
כל האמור בזכר  -גם בלשון קבה במשמע וכן להפך.
 .1.3תכולת הפרויקט
מבלי לגרוע באמור במסמכי מכרז הפרויקט כולל :ביצוע העבודות כמתואר לעיל ,ובכלל זה
ההכות הדרושות ,אספקת כוח האדם ,הכלים ,הציוד ,המכוות וכל משאב אחר ,בין קבוע ובין
ארעי ,החוץ לשם ביצוע העבודות.
.1.3.1ביצוע בהתאם למסמכי המכרז
הפרויקט יבוצע בהתאם להזמה להציע הצעות זו ,המפרט הכללי לעבודות ביין של הוועדה
הבין-משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו הרלווטיים )אשר אים מצורפים( ושאר המסמכים
המפורטים בסעיף  3.1להלן בהזמה זו ואשר מהווים חלק בלתי פרד ממה )להלן" :מסמכי
המכרז"(.
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.1.3.2לוח זמים לביצוע הפרויקט
הפרויקט יבוצע בפרישה שתית ,על פי תוכיות עבודה של המזמין ,על פי צרכיו ועל פי דרישתו.
קצב ועיתוי מסירת העבודות לביצוע על ידי הזוכה יקבע על ידי המזמין על פי שיקול דעתו,
בהתאם לצרכיו ובהודעה מתאימה שתימסר לזוכה מעת לעת ועל פי העיין.
.1.3.3הצהרה על עמידה בתאים לחתימת חוזה
במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהיר המעיד על עמידתו בתאים לחתימת החוזה
המפורטים לעיל ,בוסח טופס מס'  7המצ"ב.
.1.3.4אישור הרשות להתקיימות התאים
לא הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתאים המויים לעיל תוך התקופה הקובה  -יהיה
המזמין רשאי למסור את ביצוע העבודה לכל מציע אחר ,ולא תהיה לקבלן הזוכה כל טעה
ו/או תביעה בשל כך.
.2

שלבי ההזמה להציע הצעות
 .2.1לוחות זמים
לוחות הזמים המתוכים להליך הם כדלקמן:
 .2.1.1מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון  22.10.2017בשעה  .10:00ק' המפגש :משרדי רשות
יקוז כירת ,צומת צמח )בין מכבי האש( .ההשתתפות במפגש המציעים איה חובה ואיה
מהווה תאי להגשת הצעה למכרז .המפגש ועד למתן הסברים בכל הקשור במהות העבודה,
מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.
 .2.1.2המציעים רשאים לפות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או
חלק מהם .לשאלות הבהרה יש לפות אל אושרי ילוז ,מהדס אגף רשות יקוז וחלים
כירת באמצעות פקס מס' 04-6752820 :או באמצעות דוא"לoshri@lakekinneret.co.il :
על המציעים לוודא ששאלותיהם התקבלו .מועד אחרון להגשת שאלות בכתב היו יום
רביעי  25.10.2017עד השעה  12:00בצהריים .המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה .תשובת המזמין לבקשות תופץ כהודעה לפי
סעיף  3.2.2ו 3.2.3 -להלן )שיוי תאי המכרז( .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף
לכל התייחסות של המזמין אלא אם יתה בהודעה בכתב כאמור.
 .2.1.3ההצעות למכרז תוגשה ,במסירה ידית בלבד ,לא יאוחר מיום שי  06.11.2017עד
השעה  10:00בבוקר ,לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי הרשות )להלן:
"מועד הגשת ההצעות"( .הצעות שתתקבלה לאחר מועד זה לא תיבדקה ותוחזרה למציע
כמות שהן.
 .2.1.4הרשות רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשות את לוחות הזמים להליך,
בהודעה שתיתן בהתאם לסעיף  3.2להלן.

.3

הוראות כלליות
 .3.1להלן הוראות כלליות שתחולה על ההזמה להציע הצעות
 .3.1.1תכולת ההזמה
ההזמה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:
מסמך א' –מסמך ההזמה להציע הצעות על כל ספחיו.
טופס מס' 1
טופס מס' 2
טופס מס' 3
טופס מס' 4
טופס מס' 5

 אישור הבת תאי ההזמה וטופס ההצעה. אישור זכויות חתימה. ערבות בקאית. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.6
 -תצהיר המציע על ביצוע עבודות.

טופס מס' 6
טופס מס' 7
טופס מס' 8
טופס מס' 9
טופס מס' 10
טופס מס' 11
טופס מס' 12
טופס מס' 13

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך. תצהיר המציע לעמידתו בתאים לחתימת חוזה. מדייות איכות והגת הסביבה. הצהרה בדבר יגוד עייים. רשימת ממליצים. תצהיר בדבר שמירת זכויות העובדים. רשימת כלים צ.מ.ה ופרטי ציוד.-הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות.

מסמך ב'  -המפרט הכללי לעבודות ביין של הוועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל
פרקיו הרלווטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם העדכית
כולל אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – איו מצורף.
מסמך ג'1-
מסמך ג'2-
מסמך ד'
מסמך ה'

מסמך ו'

מוקדמות ,תאים כלליים.
מפרט טכי מיוחד.
כתב כמויות והצעת המחיר.
החוזה.
ספחים -1 ,1א' -ספחי ביטוח.
ספח  - 2ערבות הביצוע.
ספח  - 3ערבות הבדק.
ספח בטיחות.

.3.1.2קיין החברה במסמכים
מסמכי המכרז הם רכושה של הרשות והם מסרים למציע לשם השתתפותו בלבד .אין לעשות
במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו .מסמכים אלה יוחזרו לרשות לא יאוחר מן המועד
האחרון להגשת ההצעות ,לפי הכתובת הבאה :רשות יקוז כירת ,בית מכבי אש ,צמח ,ד..
עמק הירדן) 1510501 ,להלן" :כתובת הרשות"(.
למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה הם רכושה של הרשות גם לאחר שמולאו על ידי
המציע ,וכי הרשות תוכל לעשות בהם ובתוים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע בחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו ,מבלי
שלמציע תהא כל טעה או תביעה בקשר לכך .
.3.1.3אישור הבת תאים
כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התאים והסיבות העשויים להשפיע על הצעתו
ועל ביצוע הפרויקט.
המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם והבים ,וכי הוא מקבל על עצמו את
תאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .וסח האישור מצורף להזמה זו כטופס מס' .1
לא תישמע כל טעה של המציע באשר לאי הבת תאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו
מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא -
יעמדו לחברה כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
חילוט הערבות הבקאית.
 .3.2שיוי תאי המכרז
 .3.2.1כל עוד לא פתחה תיבת המכרזים ,הרשות שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשות ,לעדכן,
או לסייג כל תאי מתאי ההזמה ,בהתייחס לאחד או יותר מהמציעים במידה שהיא סבורה
כי שיוי ,עדכון או סייג כאמור דרשים לצרכי הרשות.
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 .3.2.2שיוי תאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים .הודעות אלה תהווה חלק בלתי
פרד מתאי המכרז .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה כל תוקף לשיוי אלא אם יתה על
כך בהודעה בכתב מטעם הרשות .המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה
כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז.
 .3.2.3המציעים יאשרו קבלת ההודעה בתוך  24שעות ממועד קבלתה ,בהודעה בפקס חוזר
שמספרו.04-6752820 :
 .4כללי הגשת ההצעות
התאמה לתאי המכרז
.4.1
 .4.1.1ההצעות תהייה ערוכות ומוגשות לפי תאי המכרז .על המציע להתייחס בהצעתו לכל
הפרטים הדרשים בתאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הדרשים .בכלל זאת ,כל
אימת שדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו .אין להותיר
סעיפים ללא מילוי.
הרשות תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התיה,
הסתייגות ,שיוי ,תוספת או השמטה ביחס לתאי המכרז .ההחלטה בכל מקרה מהמקרים
ה"ל תוה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות.
 .4.1.2המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלווטיים וספים ,לצורך הבהרה ,אימות
התוים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע דרשים על מת להבטיח הצגה
מיטבית של הצעתו.
 .4.1.3המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה
מאושר כאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח .הרשות תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה,
לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו"ח על תאימות למקור של המסמכים שהגיש ,גם לאחר
פתיחת הצעתו.
 .4.1.4לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאיו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .4.1.5המציע מסכים ,כי במידה שפלו בהצעתו טעויות חשבויות ו/או טעויות סופר ,תהא הרשות
רשאית לתקן הטעויות ,תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא ,וההצעה תכלול את
תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי הרשות.
 .4.2סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר ,כי המציע איו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל
ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קויה ו/או תכסיסות.
לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד או תאגיד אחד/יחיד .כל מציע יגיע הצעה אחת בלבד .המציע
יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת כטופס מס'  6להזמה זו ויגישה כחלק ממסמכי
ההצעה.
 .4.3הצעה חתומה
ההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע.
המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמור.
וסח האישור מצורף להזמה זו כטופס מס' .2
 .4.4אופן הגשת מסמכי ההצעה
 .4.4.1על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף  3לעיל וכן את כל המסמכים
והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתאי הסף ,לרבות צירוף ערבות בקאית
להבטחת ההצעה בוסח המפורט בטופס מס' ;3
 .4.4.2כל מסמך המכיל את הצעתו הכספית של המציע ,יוגש בשי עותקים :עותק אחד ) (1אשר
יסומן כמקור ,ועותק וסף שיסומן כהעתק.
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 .4.4.3המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו .כל העמודים
יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
 .4.4.4המציע יחזיר את כל חומר המכרז ,וכל הבהרה בכתב שהועברה כשהן חתומות בחותמת
החברה ובחתימת מורשה חתימה בכל עמודיה.
הרשות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא יצורפו
אליה המסמכים כמפורט לעיל.
 .4.5תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך תשעים ) (90ימים מן המועד האחרון להגשת
ההצעות.
הרשות תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה וספת,
אחת או יותר בהתאם לשיקול דעתה של הרשות ,והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה .במקרה
זה המציעים מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת זמן מקבילה להארכת תוקף
הצעותיהם.
במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור לעיל ,המציע ו/או כל מי מטעמו ,לא יהא רשאי לחזור בו
מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא ,ובכלל זה לא יהיה רשאי להימע מלקיים כל דרישה
או תאי אשר הוא מחויב על פי תאי המכרז.
 .4.6בדיקת ההצעות
ההצעה תיבדק על ידי הרשות ,אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לכון.
 .4.7בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
הרשות רשאית לפות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בוגע להצעות או בבקשה
לקבלת תוים ומסמכים וספים ,כדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין
היתר ,לצורך בחית עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתאי סף המפורטים בהזמה
זו.
המציעים יעבירו לרשות את כל התוים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה הרשות
בפייתה ,לפי כתובת הרשות .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי פרד הימה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרשים כמפורט
בחוברת המכרז.
 .4.8משא ומתן והליך תחרותי וסף
 .4.8.1הרשות ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,שומרת על זכותה להל משא ומתן עם
המתמודדים במכרז ,שהצעותיהם מצאו מתאימות ,לרבות פיצול הפרויקט בין מספר
מציעים בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעיין זה.
 .4.8.2כמו כן ,הרשות ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,תהא רשאית )אך לא חייבת( להודיע
למציעים אשר עמדו בתאי הסף והצעתם לא פסלה )להלן" :המציעים הכשרים"( על
קיום הליך תחרותי וסף ,בהתקיים אחד או יותר מהתאים הבאים:
א .במקרה שבו כל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז חורגות מאומדן ועדת
המכרזים.
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ב.
ג.

במקרה שבו שתי הצעות או יותר זכו ליקוד כולל זהה באמות המידה "ב" עד "ה",
כאמור בסעיף  8.1.7להלן.
במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת ,וההפרש בין הצעה הכספית המוכה/הזולה
ביותר לבין ההצעה הכספית המוכה/הזולה שלאחריה ,איו עולה על ) 10%עשרה
אחוזים(.

 .4.8.3מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי וסף או לא ,תוה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התאי/ם לכך כאמור לעיל.
 .4.8.4החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי וסף בהתקיים אחד מהתאים שלעיל ,תפה
ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש ,במועד שיקבע,
הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית ,בתאים המיטיבים עם המזמין לעומת
הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים יחד עם הודעת
ועדת המכרזים כאמור )להלן" :ההליך התחרותי הוסף"( .הצעת המחיר הסופית תוגש
לתיבת ועדת המכרזים ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב "מכרז מס'  -29/2017הליך
תחרותי וסף".
 .4.8.5במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי וסף ,מובהר כי לא יפורסמו הצעות
המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הוסף.
 .4.8.6הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,
ותחליף את הצעת המחיר המקורית שהגיש .במקרה בו לא עה מציע מהמציעים כאמור
להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הוסף בהתאם
לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאיה משופרת ,יראו את הצעת
המחיר המקורית שהגיש -כהצעה הסופית והקובעת במכרז מטעם אותו מציע.
 .4.8.7לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין ,ועדת המכרזים תשכלל את
הצעת המחיר הסופית מטעם כל מציע ביחד עם היקוד שיתן לכל מציע עבור אמות המידה
האחרות הקבועות בסעיף  8.1.7להלן.
 .4.8.8ההצעה הזוכה במכרז תיקבע בהתחשב ביקוד המשוקלל של הצעת המחיר ושל איכות ההצעה
שיתן לכל אחד מהמציעים הכשרים ,ובהתאם למשקלות המפורטות בסעיף  8.1.7להלן.
 .4.8.9ככל שסברה הוועדה ,כי יתה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב ו/או בטעות
ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיו מיטיב עם המזמין,
רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיתה במסגרת ההליך
התחרותי .למציע או המציעים ,אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא תהא כל טעה ו/או
תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה .במקרה זה ,הצעתו/ם
המקורית הראשוית של המציע/ים שפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם הסופית ,היחידה והמוחלטת.
 .4.8.10הוועדה תהא רשאית ,בכל משך התקיימותו של ההליך התחרותי ,לקבוע כי ההליך התחרותי
התקיים באופן בלתי ראוי למזמין ו/או שלא בתום לב ,ומשכך ההליך התחרותי מבוטל
לאלתר .למציעים לא תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול ההליך
התחרותי ,כמפורט בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה ,הצעתם
המקורית הראשוית של המציעים ,אשר השתתפו בהליך התחרותי ,תהא ההצעה הסופית
היחידה והמוחלטת.
 .4.8.11למען הסר ספק ,זכיית המציע ,כמפורט בסעיף זה ,כפופה לעמידתו בתאי המכרז לרבות תאי
הסף שלו .מקום בו לא עמד המציע בתאים אלו ,רשאית ועדת המכרזים לבחור כזוכה ,את
המציע שהגיש את ההצעה השייה בטיבה.
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 .4.9ערבות הצעה
המציע ימציא ערבות בקאית אוטוומית בלתי מותית מאת בק ישראלי ,על סכום של ₪ 50,000
כולל מע"מ ,להבטחת התחייבותו לעמידה בתאי המכרז.
הערבות תהא ערוכה בוסח טופס מס' .3
הערבות תעמוד בתוקפה החל מיום  06.11.17ועד ליום  06.02.18או כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם
לתאי ההזמה.
תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בוסח שוה מהוסח שצורף למסמכי המכרז
תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
הרשות תשחרר את הערבות הבקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך לאחר שהמציע
שבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע ,בהתאם לתאי החוזה.
א .הרשות תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפירעון ולחלט את הסכום הקוב בה )או כל
חלק ממו( ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת זק ,בכל מקום
שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תאי המכרז בדייקות ובשלמות ו/או סירב
למלא אחר הדרישות ממו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה
ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה
בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.
מובהר ,כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר
ב.
עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
הרשות רשאית לחלט את הערבות ,מבלי שתצטרך למק בקשתה או לבסס דרישתה או
ג.
לפות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפי הבק.
מציע אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער ו/או להשיג על זכיית מציע אחר במכרז ,אלא אם כן
המציא לרשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעור ערבות בקאית בגובה ובתאי ערבות
ההצעה ה"ל שתום תוקפה היו  6חודשים מיום הגשת ההליך המשפטי שעייו
ביטול/ערעור/השגה על החלטת הרשות ,כאשר הערבות תהיה יתת להארכה מעת לעת כל עוד
לא הסתיים ההליך המשפטי.

 .5תאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות בכל התאים המפורטים להלן במצטבר:
5.1

מציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו :1976 -
) (1אישור לפיו המציע מהל את פקסי החשבוות והרשומות שעליו להל על פי דין ובמיוחד
על פי פקודת מס הכסה וחוק מס ערך מוסף ,או לחילופין אישור כי הוא פטור מיהולם
של ה"ל;
) (2אישור כי המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמהל המכס והמע"מ על הכסותיו;
) (3תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהיו בעל זיקה
אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מיימום ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות שה ממועד
העבירה האחרוה -יש למלא את התצהיר המצורף כטופס  4לחוברת המכרז;
) (4תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו מתקיים אחד מאלה )יש למלא את
התצהיר המצורף כטופס  4לחוברת המכרז(:
א .הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח) 1998-להלן:
חוק שוויון זכויות( לא חלות עליו;
ב .הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;
אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא הצהיר על התחייבותו
)א(
לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
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)ב (

)ג(

החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת החיות בקשר ליישומן;
ואולם לא תיתן החיה כאמור שיש בה כדי להטיל טל כבד מדי
כהגדרתו בסעיף )8ה( לחוק שוויון זכויות;
התחייב המציע בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משה )ב(
ועשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משה -
הוא הצהיר כי פה כדרש ממו ,ואם קיבל החיות ליישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;
המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי
פסקה זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .5.2העדר רישום פלילי :הצהרות חתומות בפי עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות ,באם
הוא המציע ,מהל במציע ,או בעל שליטה במציע) .יש למלא את ההצהרה המצורפת כטופס 13
למכרז(.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופת החוזה על כל רישום פלילי בקשר עם העבירות המפורטות
בהצהרה .הרשות תהיה רשאית להפסיק המשך עבודתה עם הזוכה במכרז.
 .5.3יסיון:
 .5.3.1המציע בעל יסיון מוכח בביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה באמצעות הכלים
המפורטים מטה בסעיף  ,5.4בשלוש ) (3השים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ה"ל
)יש למלא בטופס מס' .(5
 .5.3.2המציע ביצע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה ,כדוגמת העבודות שוא מכרז זה ,כקבלן
ראשי בשלוש השים האחרוות ,עבור לפחות שי לקוחות שוים בהיקף מצטבר של שלוש
מאות אלף ש"ח ) 300,000ש"ח( בכל שה .להוכחת עמידתו בתאי זה יצרף המציע להצעתו
את רשימת הלקוחות העוים על הקריטריוים שלעיל )יש למלא בטופס מס'  ,(5הרשימה
תכלול את שם הלקוח ,סוג השרות ,מועד תחילת השרות ,שם איש קשר ומספר טלפון,
וציון היקף כספי בש"ח של כל אחת מהעבודות שבוצעו בשלוש השים האחרוות .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של הרשות עשוי לפות ללקוחות של המציע
לצורך קבלת חוות דעת על רמת השירות והאמיות של המציע.
 .5.3.3המלצות אודות המציע )לפחות שלוש המלצות( מגופים /מוסדות/רשויות בהם ביצע
המציע עבודות שוא מכרז זה בשלוש השים האחרוות )רשימת הממליצים תצורף
בטופס מס'  10במסמך א'(.
 .5.4חובת הוכחת אמצעים :האמצעים הבאים הדרשים לביצוע העבודות ע"פ מכרז זה עומדים לרשותו
של המציע זמיים להפעלה ככל שיידרש:
•
•
•
•
•

טרקטורים מתאימים להפעלת מכסחות צידיות ע"ג זרועות ומכסחות אחוריות ו/או קדמיות
כולל הזרועות והמכסחות וכולל מפעיל כמפורט להלן:
טרקטור  140כ"ס לפחות עם התקן צד וזרוע הידראולית באורך  9מ"א לפחות כולל יחידת
קצה )מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1מ' לפחות.
טרקטור  180כ"ס לפחות עם התקן צד וזרוע הידראולית באורך  11מ"א לפחות כולל יחידת
קצה )מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1.8מ' לפחות.
טרקטור  90כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )שרשראות וסכיים( ברוחב 1.8
מ' לפחות.
טרקטור  110כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )פטישים וסכיים( ברוחב 2.8
מ' לפחות.
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• טרקטור  200כ"ס לפחות עם מרסקת יער כבדה לפריצת דרכים ולריסוק גזם ,שיחים ועצים
עומדים עד קוטר  200מ"מ .המרסקת רתומה ומופעלת בחזית הטרקטור או בחלקו האחורי.
רוחב העבודה  2מ' לפחות ,גודל החומר המרוסק לא יעלה על  15ס"מ.
• משורים מכיים וחרמשים מכיים.
• פועלים לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים מכאיים לצורך עבודות כיסוח ידי )מסור
מכאי ,וחרמש מוטורי(.
על המציע למלא את פרטי הציוד ברשימה שבטופס .12
 .5.5כ"א:
 .5.5.1לרשות המציע עומד מפעיל טרקטור בעל רישיון להפעלת טרקטור עם מכסחת גררת ,אשר
מצוי ברשות הקבלן ועליו הצהיר לצרכי מכרז זה .יש לצרף רישיון המפעיל להפעלת
טרקטור כ"ל.
 .5.6ערבות בקאית
המציע צרף להצעתו ערבות בקאית להבטחת ההצעה כמפורט בסעיף  4.9לעיל ובוסח המפורט
בטופס מס' .3
 .5.7רישום המציע ,אם היה תאגיד מכל מין וסוג שהוא ,בכל מרשם המתהל על פי דין .יש לצרף תעודת
התאגדות/רישום שותפות/עוסק מורשה ,על פי העיין.
 .5.8המציע היו אזרח ישראלי ואם היה תאגיד אז כזה שהתאגד במדית ישראל ועל פי דיי מדית
ישראל;
 .5.9היעדר יגוד עייים מכל מין וסוג שהוא מצד המציע כלפי רשות יקוז כירת )יש למלא את טופס
מס'  9במסמך א'(.
מובהר ,כי ככל אשר תאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אים כוללים מע"מ.
 .6צירוף מסמכים להצעה
על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתאי הסף המפורטים לעיל ,ובכלל זה את האישורים
והמסמכים הבאים:
 6.1צירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תאי סף כאמור בסעיף  5לעיל.
 6.2את הטפסים המצורפים להזמה זו ,כשהם מלאים וחתומים.
תאים וספים:
6.3

על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצורף למסמכי המכרז )כספח  1לחוזה( כשהוא
חתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח .אישור זה הוא אישור לפי מכרז ומטרתו הוכחת היכולת
להוציא אישור כזה ,כמופיע במסמכי המכרז ,במידה וזכה המציע במכרז .המסמך צריך להיות
חתום ע"י חברת הביטוח  /סוכן הביטוח המורשה לחתום בשם חברת
הביטוח .מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא ,בשלב זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש
מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
דקלרטיביים בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתאי סף שפורטו לעיל.
.7

הצעת המחיר-כמויות והצעה מלאה
 .7.1הגשת טופס הצעת המחיר
על המציע למלא בעט דיו ,בדיוק את הפרטים הדרשים בכל המסמכים של ההצעה ,לחתום בראשי
תיבות בכל דף של מסמכי המכרז ה"ל 13
ולחתום על הדף האחרון של המסמכים.

על המציע למלא את הצעת המחיר בוסח המפורט במסמך ד' למסמכי המכרז.
לתשומת לב המציע :המציע הזוכה יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הדסיים ומשרדיים
)להלן" :דמי טיפול"( הכרוכים בפרויקט בסך  10%מההיקף הכספי של העבודות הכולל מע"מ.
בעת הגשת כל חשבון מאושר לתשלום על ידי הזוכה יקבל הזוכה תעודת חיוב לתשלום דמי
הטיפול בסך  10%מהחשבון המאושר .על המציע להביא בחשבון במסגרת הצעתו את החיוב ה"ל
בגין דמי הטיפול.
 .7.2כמויות והצעה מלאה
המציע ימלא את הצעתו במסמך ד'.
המציע ימלא בהצעתו את כל התוים הדרשים בכתב הכמויות .הסכומים שימלא המציע הם אלו
שיחייבו את המציע אם וככל אשר יזכה במכרז.
כל אימת שדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו .אין להותיר
סעיפים ללא מילוי.
לא כלל המציע מחיר בעד יחידה או עבודה ,או רשם "") "0אפס"( ,ייחשב הדבר כי ביצוע אותן
יחידות או עבודות כלל במחיר יתר היחידות והמציע לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין
אותן עבודות או יחידות .הרשות רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה במקרה ואי
הכללת מחיר כאמור ו/או מילוי מחיר " "0עלולה לדעתה ליצור מצב בו ההצעה איה סבירה ו/או
תכססית או שהיא מועת מהרשות את האפשרות להשוות מחירים ליחידות חומרים או עבודות
כלשהן.
על המציע למלא בכתב הכמויות הרצ"ב את מחירי היחידה המתייחס לכל פריט ופריט ,להפיק
תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליו.
לסכומים שיצויו בכתב הכמויות ע"י המציע ,ייווסף מע"מ כדין במקום המתאים לכך בכתב
הכמויות.
הצעתו של הקבלן היה הצעתו הסופית והמוחלטת ולא ייווספו לה כל תוספות ו/או התייקרויות
כלשהן לאורך כל תקופת ההסכם.
 .7.3מטבע ההצעה
המטבע שישמש לצורך הצעה זו יהיה שקלים חדשים בלבד.
 .7.4מע"מ
כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ.
 .7.5תאי תשלום
תאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.
8

הבחירה בין ההצעות
 8.1שקילת ההצעות
במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז ,רשאית ועדת המכרזים להביא בחשבון ,בין היתר ,את
השיקולים שיפורטו להלן ,ולדרוש מהמציע ראיות לשביעות רצוה להוכחתם ,וזאת ,גם לאחר
פתיחת ההצעות:
 8.1.1המחיר המוצע או המבוקש ,לפי העיין.
 8.1.2יסיוו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר ,אמיותו ,כישוריו ,מומחיותו ותחומי
מומחיותו ,לרבות קיומו של צוות יהולי מתאים.
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יסיון הרשות בביצוע עבודות בעבר עם המציע ,או ,במידה שמדובר בתאגיד ,עם היחידים
והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו לרבות בעלי שליטה בתאגידים אחרים ,לרבות
מידת שביעות הרצון מאופן ביצוען של עבודות אלה;
איכות הטובין ,המקרקעין ,העבודה או השירותים המוצעים ,או תוים מיוחדים שלהם,
והתאמתם לרשות;
המלצות אודות המציע .יש לצרף מכתבים מהממליצים כאמור בסעיף  5.3.3לעיל
)וכמצורף בטופס ;(10
דרישות מיוחדות שדרשו במכרז ,אם דרשו כאלה.
כללית ,אמות המידה לבחית ההצעות ומשקלן של אמות מידה אלה ,מפורטים להלן:

8.1.3

8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7

א
ב
ג
ד
ה

אמת מידה

משקל

מחיר
יסיוו של המציע בבצוע עבודות דומות בעבר ,אמיותו ,כישוריו,
מומחיותו ותחומי מומחיותו ,לרבות קיומו של צוות יהול מתאים
זמיות של כלים ,ציוד ועובדים מיומים
המלצות ושביעות רצון מבצוע עבודות קודמות
עמידה בלוחות זמים

70%
10%
5%
10%
5%

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליה של הרשות ,והפירוט לא בא למעט אלא להרחיב
והרשות איה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא.
8.2

תיקון טעויות
יו"ר ועדת המכרזים ,רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבואיות שתגלו בהצעות .התיקון
יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הוועדה וירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון תימסר
למציע.

8.3

פסילת הצעות
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות על החות בלתי כוות
או על הבה מוטעית של ושא המכרז ,זולת אם החליטה הוועדה אחרת .אין באמור כדי לגרוע
מזכותה של הרשות למחול על פגמים טכיים שיפלו בהצעה בתום לב.

8.4

הזוכה במכרז
לאחר שועדת המכרזים תשקול את ההצעות הבסיסיות ו/או החלופיות אשר הוגשו לה ו/או לאחר
שיהלה מו"מ עם המציעים ו/או קיימה הליך תחרותי וסף ,כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהמציעים
הבהרות ,תחליט הוועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצעה בה בחרה ,ותודיע על זהות
הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע החוזה .מובהר כי חוזה ההתקשרות לא יחייב את הרשות
כל עוד לא מסרה למציע הודעת זכיה וכל עוד החוזה לא חתם על ידי מורשי החתימה של הרשות
ומסר לזוכה צו התחלת עבודה.
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא לבחור כל
הצעה שהיא ,והכל במטרה להבטיח את מירב היתרוות לרשות.

8.5

פיצול המכרז וקביעת היקף העבודה ויהול מו"מ
ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור מספר הצעות מתאימות תוך
פיצול ההתקשרות בייהן ,ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או לבחור הצעות שוות בהתאם למבים
השוים בכתב הכמויות ,הכל עפ"י המפורט במסמכי המכרז.
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ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה שתבוצע
ע"י כל אחד מהזוכים ,לרבות באמצעות יהול מו"מ.
כמו כן ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף
לדיי המכרזים.
ועדת המכרזים אף שומרת לעצמה את הזכות להציע ,בכפוף לדיי המכרזים ,לכל המציעים גם יחד
להתחרות במחירי ההצעה הראשוה על מת לזכות בביצוע חלק מהיקף העבודות בפרויקט.
8.6

8.7

9

התקשרות עם המציע השי במדרג ההצעות
מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין ,הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפות אל המציע השי במדרג
ההצעות על מת שיבצע את הפרויקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,כל
מקום שהזוכה הראשון איו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר.
למציע שידורג שי תהא שהות של  7יום להודיע לחברה על קבלת הצעתה .לא עשה כן המציע
המדורג שי ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית הרשות לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג
שלישי וכך הלאה.
סייגים
על אף האמור בסעיף  ,8.4ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין ,ועדת המכרזים רשאית שלא
להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז .במקרה כזה ,המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי
מאת הרשות ו/או מאת ועדת המכרזים.

8.8

ההסכם
למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי החברה וקבלת צו התחלת עבודה
לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.

8.9

זכות עיון בהצעה הזוכה
בהתאם לתקה ) 21ה( לתקות חובת המכרזים ,התש"ג ,1993-כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין
בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים ,בימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,וזאת בתוך  30יום
מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז.
משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים ,או בחלקים של ההצעה
הזוכה ,אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי ,או סוד מקצועי ,או לפגוע
בביטחון המדיה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון הציבור.

תאים כלליים
 9.1דין חל
הליך זה כפוף לדיי מדית ישראל ,בוסחם מעת לעת .ההצעות תערכה ותוגשה בהתאם לכל דין,
והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.
 9.2תיית שיפוט ייחודית
כל עיין הוגע לפרויקט יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.
 9.3הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת הרשות בגין
הוצאות אלה.
 9.4ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות שוא ההזמה להציע הצעות
 9.4.1הרשות רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך מכרזי זה .במקרה זה
רשאית הרשות לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות תאגיד סטטוטורי /ממשלתי/
עירוי ,מבלי שתהא למציעים כל טעה או תביעה בקשר לכך ,מכל מין וסוג שהוא.
 9.4.2ביצוע העבודות במכרז ,כולו או חלקו ,זה מותה בקבלת אישור תקציבי ואישורים וספים.
לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או חלקו ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע
האישור התקציבי האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז,
העבודות ,כתוצאה מאי קבלת 16

9.4.3

9.4.4

9.5

יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טעה,
דרישה ו/או תביעה כגד הרשות בעיין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או
תביעה כגד הרשות ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימו ו/או דחיית מועד תחילת
ביצוע העבודות לפי המכרז.
בוסף לאמור לעיל ,בעצם הגשת הצעה למכרז ,מתחייב כל מציע ,כי במקרה שתיבחר
הצעתו כהצעה הזוכה במכרז ,ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז,
יאריך את תוקף הערבות הבקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה וספת ,לפי
דרישת הרשות ,ובלבד שהארכת הערבות כאמור ,לא תארך על ששה ) (6חודשים ממועד
פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז .המציע מוותר מראש על כל טעה,
דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות,
בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף
תקופת הארכת הערבות כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז והחוזה ,הרשות תהיה
רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז ,כולה או
חלקה ,בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו להאריך את תוקפה של ערבות
ההצעה כאמור בסעיף זה.

הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע ,או השלט על ידו ,או השלט על ידי גורם שלישי השולט
גם בו .לצורך כך מוגדר המוח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ 25%-מזכויות הצבעה באסיפה
הכללית ו/או הזכות למות יותר מ 50%-מהדירקטורים.

 9.6סתירה בין מסמכים
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין איזה מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות העתק הסכם
ההתקשרות המצורף אליו כמסמך ה' ,על ספחיו ,תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין )הרשות(.
 9.7אחריות המציע למידע
הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שמסר או יימסר
לידיו על ידי הרשות ,ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפיו ואחריו( היה באחריות
המציע בלבד ,כך שהרשות ,ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל סוג שהוא של זק
ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות של מי מהם
על מידע כאמור.
 9.8סמכות הרשות
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשות או לגרוע או להגביל את סמכויות
הרשות ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין.
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 9.9קביעת בית משפט מוסמך הוגדת את החלטת ועדת המכרזים
היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה ]להלן" :הזוכה המקורי"[ ,והוא יחל בעבודתו ,ובעקבות
הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז
זוכה אחר ]להלן" :הזוכה האחר"[ ,מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר
לרשות את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכי באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו ,ולאפשר
כיסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר ,ובכלל זה לקיים את הוראות המהל בדבר מועד
העברת האחריות על אתר העבודה.
 9.10כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות
כתובתה של הרשות היא כמפורט לעיל .כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שקבעה
במסמכיהם.
כל הודעה אשר תישלח על ידי הרשות ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום ,תיראה
כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם שלחה בפקסימיליה או
בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו שלחה; ואם מסרה
ביד – בעת מסירתה.
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ספחים
טפסים מס' 1-13
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טופס מס' 1

אישור הבת תאי ההזמה וטופס הצעה
תאריך __________
לכבוד
רשות יקוז כירת
צמח
ד..עמק הירדן
א.ג,.
הדון :מכרז פומבי עם הליך תחרותי וסף מס'  – 29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר של
צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכירת.
 .1או הח"מ מאשרים ,כי קראו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות למכרז פומבי עם הליך תחרותי
וסף מס'  – 29/2017לביצוע עבודות כיסוח וגיזום צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן
ההיקוות של הכירת .למדו והבו את האמור בהם ,ובדקו בקפידה את כל הדרישות ,התאים והסיבות,
הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתו או על ביצוע הפרויקט ,וכי או מוותרים בזאת מראש
על כל טעה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבה של דרישות ,תאים או סיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים,
העשויים להשפיע על הצעתו או על ביצוע הפרויקט.
 .2או הח"מ ,מסכימים לתאים המפורטים בהזמה להציע הצעות ,על כל ספחיה.
 .3עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתו ,יהוו התאים המפורטים בה ,על כל ספחיה ,חוזה מחייב
מבחיתו.
 .4ידוע לו ,כי תאי להתקשרות עם הרשות בהסכם לביצוע העבודות שוא ההזמה להציע הצעות מס'
 ,29/2017הוא קבלת אישור הרשות למהל העבודה ,קבלי משה וצוותי העבודה ,קבלת אישור הרשות על
עמידתו או עמידת קבלן המשה מטעמו בדרישות היסיון לרבות הגשת כל המסמכים הדרושים ואישור
הרשות .בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור הרשות למי מהמפורטים לעיל ,ו/או לא יוגשו כל המסמכים
הדרשים בתוך פרק זמן זה ,תהיה רשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע
העבודות שוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו ,ולא תהיה לו ואו מוותרים על כל טעה ,דרישה ו/או תביעה
כלפי החברה בקשר עם התקשרות עם אחר ,על אף זכייתו במכרז.
 .5ידוע לו כי בשטחי העבודה יכול שיבוצעו גם עבודות וספות ע"י קבלים אחרים ,כהגדרתם במסמכי
המכרז ,כגון :עבודות פיתוח ,עבודות גיון והשקיה ,עבודות אספקה והתקה של ריהוט גן ושילוט ,עבודות
לשיקום אקולוגי וכדו' .או מתחייבים לבצע את עבודתו תוך תאום ושיתוף פעולה עם הקבלים האחרים
ומבלי לפגוע בעבודתם.
 .6ידוע לו כי מהל העבודה אשר יוצב מטעמיו באתר הפרויקט לאורך כל ביצוע הפרויקט ,יהיה אחראי
לתאם מול מהל הפרויקט ו/או המפקח מטעם המזמין את ביצוע כלל העבודות ,לשביעות רצון המזמין.
 .7או מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לו כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים
במועדי תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועים ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כמו כן ,או
מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה לו כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע
העבודות.
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 .8הריו מצהירים כי ידוע לו שהמחירים שקבו על ידו לסעיפי כתב הכמויות שבמסמך ד' הים
המחירים הסופיים והמוחלטים שכוללים כבר את כל ההוצאות ואת הרווח הקבלי בתוכם ,וכן את דמי
הטיפול עבור רשות היקוז.
 .9למען הסר ספק ,או מצהירים ,כי ידוע לו שאיכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הזולה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר תון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
למק את החלטתכם .כמו כן ,או מצהירים ,כי ידוע לו שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת
החוזה וספחיו השוים והכת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה
בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולה עליו בלבד במלואן ,ולא תהיה לו כל טעה ו/או
דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .10רצ"ב כל המסמכים כדרש במסמכי המכרז .בוסף לכך רצ"ב כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידיו
כהוכחה לכך שקראו ,הבו והסכמו לכל האמור בהם.
 .11או מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם
המצורף ,את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות הוספים הטעוים המצאה.
 .12הצעתו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד תאריך פקיעת הערבות )כולל הארכה(.
 .13או מתחייבים למוע את גלוי פרטי הצעתו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים במכרז
שוא הצעתו זו בפרט.
 .14כבטחון לקיום הצעתו ,על כל פרטיה וספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בקאית ,ערוכה לפקודתכם בהתאם
לתאים המפורטים בטופס  3המצורף להזמה להציע הצעות.
 .15כתב ערבות זה יוחזר לידיו לאחר שפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח ,הערבויות והמסמכים האחרים
הזכרים בהסכם הכלל בהצעתו זו.
 .16במידה ולא פקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הזכרים בהסכם
הכלל תוך  7ימים קלדאריים ,יראה הדבר כהפרה יסודית ,כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת
חוזה( תשל"א ,1970-ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבקאית כפיצוי
קבוע ומוערך מראש על הזקים שגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ ,וכן להתקשר עם
מציע אחר בהתאם לשיקול דעתכם.
 .17או מצהירים כי הבו כי מועד תחילת ההתקשרות ,על כל המשתמע מכך ,מותה בחתימת החוזה על ידי
רשות יקוז כירת וקבלת צו התחלת עבודה.
רצ"ב הצעת מחיר שלו ע"ג כתב הכמויות בהתאם לדרש במסמכי המכרז.
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 .18פירוט המסמכים המצורפים למכרז:
על המציע לסמן בעמודה השמאלית שבטבלה האם המסמך מצורף או שהמסמך איו מצורף.
מס'

סעיף במכרז

המסמך

1

מסמך א'  -טופס מס'  – 1אישור הבת תאי  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (20-23
ההזמה וטופס ההצעה

2

מסמך א' – טופס מס'  – 2אישור זכויות  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (24
חתימה

3

מסמך א' – טופס מס'  – 4תצהיר לפי חוק  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (26-27
עסקאות גופים ציבוריים

4

מסמך א' – טופס מס'  -5תצהיר המציע על  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (28
ביצוע העבודות הדרשות ע"פ מסמכי המכרז

5

מסמך א' – טופס מס'  – 6הצהרה בדבר אי  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (29
תשלום דמי תיווך

6

מסמך א' – טופס מס'  – 7תצהיר המציע  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (30
לעמידתו בתאים לחתימת החוזה

7

מסמך א' – טופס מס'  – 8מדייות איכות  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (31
הסביבה

8

מסמך א' – טופס מס'  – 9הצהרה בדבר יגוד  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (32
עייים

9

מסמך א' – טופס מס'  -10רשימת ממליצים

 3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (33

10

מסמך א' – טופס מס'  – 11תצהיר בדבר  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (34
שמירת זכויות העובדים

11

מסמך א' – טופס מס'  – 12רשימת כלים 3.1.1 ,ובספחי מסמך א' )עמ' (35
צ.מ.ה ופרטי ציוד

12

מסמך א' – טופס מס'  – 13הצהרה בדבר  3.1.1ובספחי מסמך א' )עמ' (36
היעדר הרשעות פליליות

13

ערבות בקאית לקיום ההצעה בהיקף ובתוקף  4.9ו 3.1.1 -במסמך א'
כמפורט בסעיף  4.9למסמכי המכרז )מסמך א'(
וע"פ הוסח שבטופס מס' .3
וטופס  3בספחי מסמך א )עמ' (25

14

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר יהול (1)5.1
ספרים כדין

15

אישור תקף משלטוות המע"מ בדבר היות (1)5.1
המציע עוסק מורשה

16

(2)5.1

אישור תקף מפקיד השומה על יכוי מס במקור

22

מצורף/לא
מצורף
)סמן  Vאם
מצורף(

מס'
17

סעיף במכרז

המסמך
5.5.1

רישיון להפעלת טרקטור

18

תעודת
מורשה

19

ספח ביטוחי חתום ע"י חברת ביטוח/סוכן 6.3
ביטוח
ומסמך ה' ספחי ביטוח מס'
-1 ,1א' )עמ' (63-65

20

הצעת המחיר ע"ג כתב הכמויות חתומה בכל מסמך ד'
עמוד

21

כל חוברת המכרז )מסמכי המכרז( חתומים כל מסמכי המכרז
ע"י המציע בכל עמוד ועמוד

22

התאגדות/רישום

מצורף/לא מצורף
)סמן  Vאם מצורף(

שותפות/עוסק 5.7

עמ' 69-76

מסמך ו'  -ספח בטיחות חתום

בכבוד רב,

______________
תאריך

______________
חתימה וחותמת המצע

______________
שם המציע
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______________
מס' ח.פ  /ע.מ.

טופס מס' 2

אישור זכויות חתימה
תאריך__________ :

לכבוד
רשות יקוז כירת

א.ג..
הדון :אישור זכויות חתימה
הי ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על ההצעה
שהוגשה על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( במסגרת ההזמה להציע הצעות למכרז פומבי
עם הליך תחרותי וסף מס'  – 29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים
פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת .מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
_______________
עו"ד )חתימה  +חותמת(
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טופס מס' 3

ערבות בקאית
תאריך__________ :
לכבוד
רשות יקוז כירת
א.ג..
הדון :ערבות בקאית מס'_______

על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום
לפי דרישתכם ,עד לסכום ____________ ) ₪במילים) (₪ __________ :להלן" :סכום הערבות"( ,בקשר
לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמה להציע הצעות למכרז
 29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של
הכרת.
 .1או מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן מיידי
ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי כתובתו הבאה:
________________________________________.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על
סכום הערבות.
 .3התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק ,לפרט ,לבסס
או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .4כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .5כתב ערבות זה ייכס לתוקפו ביום  ,06.11.2017ויעמוד בתוקפו עד ליום  ,06.02.2018אלא אם הוארך
תוקפו ה"ל בהודעה בכתב שתמסרו לו בטרם פג התוקף כאמור.
 .6הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום .15.10.2017

בכבוד רב,
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טופס מס' 4

וסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מיימום כדין
אי הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן" :הגוף"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות
יקוז כירת .אי מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותו של המוח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו) 1976-להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים"( .אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מוח זה וכי אי מבין/ה אותו.
משמעותו של המוח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים
הוגים( ,התש"א 1991-או לפי חוק שכר מיימום התשמ"ז ,1987-ולעיין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיי העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המויות
בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע היו תאגיד הרשום בישראל.
)סמן  Xבמשבצת המתאימה(
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:
"מועד להגשה"( מטעם המציע בהתקשרות מספר  29/17לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת
חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכירת.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :
אישור
אי הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפי במשרדי ברחוב
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה
לעושים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפי על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________________
חתימת עוה"ד

 .2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות
אי הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם רשות יקוז כירת
)להלן" :הגוף"( .אי מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
)סמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים
אותן.
)במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח  1998חלות על המציע דרש לסמן
 xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
)במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר דרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפה למהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח
 , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת החיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח  ,1998הוא פה
כאמור ואם קיבל החיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פייה זו
ועשתה עמו התקשרות שלגביה תן התחייבות זו(.
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

אישור עורך הדין
אי הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפי במשרדי אשר
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי
ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפי על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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____________________
חתימה

טופס מס' 5

תצהיר המציע על ביצוע עבודות
בהתאם לדרישות ההזמה להציע הצעות
אי הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אי מהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ ______________ .ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר
זה כחלק מהצעתה של החברה )להלן" :המציע"( במסגרת מכרז מס' .29/2017
 .2הי מצהיר ,כי המציע ביצע עבודות העוות לדרישות סעיף  5.3להזמה להציע הצעות על פי הפירוט שלהלן :
שם הפרויקט/
מהות העבודה

היקף כספי בש"ח של
העבודות שבוצעו
בשלוש השים
האחרוות

שת
תחילת
העבודה
וסיומה

פרטי המזמין
טלפון
שם איש
קשר

סה"כ
ללא
מע"מ
 .3אי מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום,
_______________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אי הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפיי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכר/ת לי באופן
אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעושים
הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפיי.
___________________
עו"ד )חתימה +חותמת(
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טופס מס' 6

מכרז  -29/2017הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"
 .1בוסף לחובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין ,לרבות חוק העושין ,התשל"ז ,1977-או הח"מ
______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת האה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל
ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רשות יקוז כירת
)להלן – "החברה"( או ושא משרה בחברה ו/או עובד החברה או של ושא משרה בחברה ו/או עובד
החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמה הובעים
ממו.
 .1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל
חוזה/הזמה הובעים ממו.
 .1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 .1.4לא פעלו ביגוד לאמור בס"ק  1.3 - 1.1לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של החברה ו/או כל
חוזה/הזמה שובעים מהם.
 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלו ביגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לו כי החברה שומרת לעצמה את
הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי עשתה הפעולה
כאמור ,ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה" :הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמה הובעים מהליך ההתקשרות.
 .3או ביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלי משה שלו ,ציגיו ,סוכיו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך
שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או חוזה/הזמה הובעים ממו.

ולראיה על החתום:

שם_____________________ :
חתימה___________________ :
חותמת )חברה(______________ :
תאריך____________________ :
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טופס מס' 7

תצהיר המציע לעמידתו בתאים לחתימת חוזה

אי הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא
אעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אי מהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ) ______________ .להלן" :המציע"(
ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה למכרז מס' .29/2017
 .2הריי להצהיר ,כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תאי המכרז,
המהווים תאי לחתימת החוזה עמו.
 .3הריי להצהיר ,כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על פי
תצהיר זה ,יעמדו לרשות יקוז כירת כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות חילוט
ערבות ההצעה.
 .4אי מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום,
_____________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אי הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפיי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז__________ .שמספרה ____________ /
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן
יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפיי.
___________________
עו"ד )חתימה +חותמת(
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טופס מס' 8

מדייות איכות והגת הסביבה – קבלים
תאריך ___________

לכבוד
רשות יקוז כירת
א.ג,..
הדון :מכרז פומבי עם הליך תחרותי וסף מס'  29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת
חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת.
 .1אי הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוי טופס מדייות הגת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה )הרצ"ב(,
אשר הרשות קיבלה על עצמה )להלן" :המדייות"(.
 .2הי להצהיר ,כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת מכרז מס'  ,29/2017אפעל לסייע ביד הרשות ליישם את
המדייות שקיבלה על עצמה ,ובכלל זה אפקח ואוודא כי:
 .2.1כל כלי העבודה המכאיים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש למיעת זיהום אוויר על פי תקן משרד
התחבורה והמשרד להגת הסביבה(.
 .2.2כל כלי צמ"ה )ציוד מכאי הדסי( והרכבים ייבדקו פעמיים בשה למיעת זילות שמן ו/או חומרים
מזהמים אחרים.
 .2.3כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגי אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפוה לאתר ייעודי
המטפל בפסולת מסוג זה.
 .2.4כל פסולת היתת למיחזור )פסולת ביין ,ייר ,מתכות למייהן ,פלסטיק ,זכוכית וכדומה( יופו
לאתרי מיחזור ייעודיים .
 .2.5כל פסולת אחרת שאיה יתת למיחזור תפוה לאתר הטמה מאושר.
 .2.6פסולת מחומרים מסוכים תטופל על פי דרישות המשרד להגת הסביבה ותוצא לאתר ייעודי על פי
הוראות כל דין.
 .2.7שאריות בטון ואספלט וחלקי צרת שלא עשה בהם שימוש באתר ,ייחשבו כפסולת ביין שתופה
לאתר ייעודי.
 .2.8בכל אתר בייה אשר מתהל לאורך זמן הגדול מ 20 -יום ,יש להתקין שירותים יידים לרווחת
הפועלים.
 .3מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדייות ,יש להיוועץ
עם המפקח מטעם המזמין ,קודם לתחילת ביצוע העבודה ,בקשר עם שיוי תכית העבודה ו/או אופן
ביצועה.
 .4במקרה שאפעיל בשטח קבלן משה וסף ,אי מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה על
חוקי הסביבה.
בכבוד רב,
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :
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טופס מס' 9

הצהרה בדבר היעדר יגוד עייים

אי הח"מ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

אין יגוד עייים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז מס' 29/2017
לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת או
חשש ליגוד עייים כזה.
 .1בכל מקרה שבו יתעורר חשש ליגוד עייים אודיע על כך מיידית לרשות יקוז כירת.
 .2אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש ליגוד עייים או מצב של יגוד עייים בפועל ,אודיע
על כך מייד לרשות ואפעל פי החיותיה.
 .3ידוע לי כי היעדר יגוד עייים היו תאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אי הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפיי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז__________ .שמספרה ____________ /
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן
יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפיי.

___________________
עו"ד )חתימה +חותמת(
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טופס מס' 10

רשימת ממליצים

מס'

שם הממליץ והגורם/מוסד אותו הוא
מייצג

מס' טלפון של
הממליץ

כתובת דוא"ל של
הממליץ

יש לצרף לפחות שלוש המלצות משלושה ממליצים שכל אחד מהם מייצג גוף שוה עבור
עבודות שבוצעו בשלוש השים האחרוות
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טופס מס' 11

תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים
]תקות ) 6א( ) (4לתקות חובת המכרזים ,תש"ג[1993-

אי הח"מ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

הי משמש בתפקיד ________________ אצל המציע _____________
מתוקף תפקידי ה"ל ,הריי לאשר כי הי מקיים וכן הי מתחייב לקיים בכל עת את מלוא חובותיי כמעביד
כלפי עובדי ,הפורשים ,הקיימים והעתידיים ,וזאת בהתאם להוראות דיי העבודה ,ובכללם :חוקי המגן ,חקיקה
ראשית רלווטית וספת ,תקות ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על מעסיק ,בכלל ,ועלי כמעסיק,
בפרט.
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_____________________
חתימה

אישור
אי הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפיי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז__________ .שמספרה ____________ /
המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן
יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,אישר/ה את כוות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפיי.
___________________
עו"ד )חתימה +חותמת(
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טופס מס' 12

רשימת כלים ,צ.מ.ה ופרטי ציוד העומדים לרשות המציע

מס'

מס' רישוי

סוג הציוד  /הכלי /
הרכב
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בעלים

טופס מס' 13

הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות
אי הח"מ _____________ ת.ז______________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העושים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר זאת בכתב כדלקמן:
 .1הריי מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחוית ו/או בעבירות לפי החוק מס קיה )סחורה
ושירותים(,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכסה; פקודת המכס;חוק מס ערך מוסף; התשל"ו ;1975-חוק
הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  297,383עד  393ו 414-עד  438לחוק העושין,
התשל"ז ,1977 -למעט הרשעות שמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים ,התשמ א.1981-
או
הי מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות __________________________ )יש
לפרט את העבירות(.
ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם רשות יקוז כירת וביצוע השירותים שוא המכרז יתכן ואדרש לעבור
בדיקות ביטחויות.
 .2הואיל וכך אי ותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם
הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים תשמ"א – .1981
 .3כמו כן ,למען הסר כל ספק ,אי מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור
לעיל.
 .4הסכמה זו תהא תקפה ,במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה ,ובמידה ואזכה במכרז,
במשך כל תקופת ההתקשרות עם רשות יקוז כירת.
ולראיה באתי על החתום
_________________
שם פרטי ומשפחה

_________________
שם האב

_________________
שת לידה

_________________
_________________
_________________
תאריך
תפקיד
תעודת זהות
______________________
______________________
חותמת וחתימה
כתובת
אישור
אי הח"מ ____________ עו"ד ,מאשר כי ביום ______________ הופיע בפיי
ה"ה_______________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז /____________.המוכר לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפיי
על הצהרה זו.
________________________
חותמת +חתימה
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מסמך ג' 1-מוקדמות ותאים כלליים
המהווה השלמה לאמר בפרק  00במפרט הכללי

מוקדמות ותאים כלליים
 00.01תיאור העבודה
מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי
אגן ההיקוות של הכרת) .להלן" :אתר הפרויקט"( ,כמפורט במסמך זה להלן וביתר מסמכי המכרז
והחוזה כהגדרתם במסמך א' הזמה לקבלת הצעות )להלן" :מסמכי המכרז"(.
העבודה תכלול בין השאר:
א.
ב.
ג.
ד.

כיסוח צמחייה בלתי רצויה )כגון :קה וכדו'( שפלשה לתחום חלים ו/או תעלות יקוז ו/או בשטחים
פתוחים אחרים ברחבי אגן ההיקוות של הכירת.
כיסוח צמחייה סבוכה באזורים צרים ורגישים להיסתמות כגון מעבירי מים ,תעלות יקוז וכדו' אשר
עלול לגרום להצפות ולסכה בטיחותית לסביבה.
עבודה יומית של פועלים לבצוע עבודות שוות לרבות עבודות כיסוח ידי עם כלים מכאיים )מסור
מכאי ,חרמש מוטורי וכד'(.
שימוש בציוד הדסי כבד לרבות טרקטור ומכסחת גררת ,טרקטור עם זרוע ומכסחת רתומה בקצה,
מחפרון ועוד.

 00.02אתר העבודה ותאיו
עבודות כיסוח וגיזום צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים לאורך ובסביבת אפיקי חלים ,גדות
ועורקי תעלות יקוז ,בכל שטח האפיק או עורק היקוז ובדרכי התחזוקה שלאורך התעלות והאפיקים
וכן ,בשטחים שוים באגן ההיקוות של הכירת .אפיקי החלים ותעלות היקוז הם בחתכים משתים
והשטחים הפתוחים הם בגודל שטח משתה.
אסורה כיסת כלים לתוך החלים או לכירת אלא באישור של המפקח מטעם רשות יקוז כירת.
הכלים יהיו קיים מזילות שמן או דלק.
 00.03היקף המפרט
יש לראות את המפרט כהשלמה לכתב הכמויות ולמפרט הטכי המיוחד.
 00.04לוחות זמים
העבודה תתבצע בפרישה שתית במועדים ובאזורים בהתאם לדרישת הרשות.
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ,מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה,
בקצב הדרוש ,על מת להשלימה ,במשך תקופת החוזה בהתאם לצרכי המזמין ועל פי דרישותיו.
 00.05תאי העבודה באתר ודרישות כלליות מהקבלן
בוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בושא זה מופית תשומת לב הקבלן במיוחד לושאים הבאים:
א.

על הקבלן חלה האחריות לתיאום וקבלת כל האישורים הדרושים לעבודה בתחום אחריותם של גופים
שוים כגון קק"ל/פקיד יערות או כל גוף מוסמך אחר לצורך אישור עבודות.

ב.

הצגת אישורים אלו בפי מהל הפרויקט/המפקח היה תאי לביצוע העבודות הדורשות היתרים
ואישורים על פי כל דין .כמו כן ,חלה על הקבלן האחריות לתאם ולקבל היתרים לעבודה מפארקים
לאומיים או מרשות הטבע והגים במידה והעבודה מתבצעת בתחומי אחריותם.

ג.

קבלת השטח ע"י הקבלן -הקבלן יסייר בשטחי העבודה הדרשת שבתחום אחריות הרשות ויוודא
שתאי השטח וכל התוים הדרושים להשגת הצעתו ברורים לו.
חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתאים אלה ברורים לו.

ד.

הקבלן מצהיר כי בדק באופן יסודי את כל התאים הקשורים בביצוע העבודה ובכלל זה מקומות פיזור
הפסולת ,סוגי הקרקע הקיימים באתר ,דרכי הגישה וכד' ,וכי למד ,הכיר והבין על בוריו את התאים
המפורטים ,וכתבי הכמויות המצורפים וביסס הצעתו בהתחשב בכך וכי יבצע את עבודתו על פי
דרישותיהם כלשום וכרוחם.
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מסמך ג':2-
המהווה חלק בלתי פרד ממכרז 29/2017
מפרט טכי מיוחד
המהווה השלמה לאמר בפרק  00במפרט הכללי
 .1כללי:
מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים
ברחבי אגן ההיקוות של הכרת.
 .2הגדרות
 2.1כיסוח צמחייה בחלים ובתעלות יקוז )שתי גדות כולל תחתית ודרכי התחזוקה( – המחיר לפי אורך קטע
החל או התעלה )ק"מ(
א.

עבודת הכיסוח בחלים ובתעלות יקוז ע"פ מחיר לאורך של קטע החל או התעלה המכוסחים )בק"מ(,
כוללת את עבודת הכיסוח בשטח שתי הגדות לרבות כיסוח כל שטח הפאות הצדדיות בתוך החל/תעלה
וכיסוח מלא של תחתית החל/תעלה וכן את כיסוח שטח דרך התחזוקה שלאורך החל או התעלה
שרוחבה כ 5-מ' מקצה גדה בכל צד של החל/התעלה.

ב.

כיסוח צמחייה )לרבות צמחיית קה( ,לאורך חלים ותעלות יקוז יבוצע תוך ריסוק הצמחייה .במידה
והצמחייה לא תכוסח ותרוסק בהתאם לדרישות והחיות המפקח מטעם רשות היקוז ולא תאושר ע"י
המפקח ,לא יאושר לקבלן תשלום עבור אותו קטע לא מאושר עד אשר יחזור הקבלן על העבודה והיא
תאושר ע"י המפקח.

ג.

לפי תחילת עבודת כיסוח צמחייה בחלים ו/או תעלות יקוז ו/או שטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות
של הכירת ,המפקח מטעם המזמין ייקבע את סוג הכלי המתאים לעבודה ,כגון :אורך הזרוע )  9מ"א
או  11מ"א( ,סוג המכסחת וכדו' ,ע"פ החתך הממוצע של החל או התעלה.

ד.

אופי הביצוע של עבודת הכיסוח בחלים/תעלות יקוז באזור אגן ההיקוות של כירת שוה ממקום
למקום .חתך החל/התעלה יכול להיות רדוד ,עמוק ,תלול ,רחב ,טרפזי בעל תחתית רחבה ,משולש
וכדו' .על הקבלן לקחת בחשבון בהצעה שהוא מגיש את השוי והקושי של אופן ביצוע העבודה באזורים
השוים.

המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לשי סוגים של חלים ותעלות הבדלים זה מזה ברוחב החל או
התעלה מקצה גדה אחת לקצה הגדה השייה – חלים או תעלות שרוחבם כ"ל גדול מ 30 -מ' וחלים
ותעלות שרוחבם כ"ל הוא עד  30מ'.
ה.

באחריות הקבלן לברר ולתאם ברשויות ובגופים השוים ,בושא איתור תשתיות ומתקים )בזק ,חברת
חשמל ,מקורות( .כל זק שייגרם לתשתיות אלו ,יחול על אחריותו וחשבוו של הקבלן המבצע )הרחבה
בסעיף  3.7בוהלי עבודה(.

ו.

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות הדרשים בביצוע העבודה ,וכל פגיעה בתשתיות אזוריות או
מקומיות תתוקן באופן מיידי ע"י הקבלן ועל חשבוו.

ז.

המחיר המוצע עבור ביצוע כיסוח הצמחייה ע"י טרקטור או כל כלי אחר ,כוללים את מחיר ההובלה של
ההוצאות הישירות והעקיפות וכולל גם את הרווח הקבלי.
הכלי אל השטח וממו  ,עלות המפעיל וכל 40

 2.2כיסוח צמחייה בחלים ובתעלות יקוז )גדה אחת כולל תחתית ודרך תחזוקה מצד אחד( -המחיר לפי אורך
קטע החל או התעלה )ק"מ(
עבודת הכיסוח עבור ביצוע הסעיף ה"ל כוללת את כל הסעיפים שפורטו לעיל בסעיף  2.1בהתייחס לכמחצית
חתך העבודה בחל או בתעלה -גדה אחת ,תחתית החל או התעלה ודרך תחזוקה מצד אחד של החל או
התעלה.
בחלק מאזורי העבודה בחלים ובתעלות היקוז ,דרש או שמתאפשר לבצע כיסוח רק בצד אחד של
החל/תעלה .למצב זה מתייחס הסעיף הפרד ה"ל לביצוע העבודה.
 2.3הציוד המפורט להלן מהווה חלק מהציוד העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות:
•

טרקטורים מתאימים להפעלת מכסחות צידיות ע"ג זרועות צד ומכסחות אחוריות ו/או קדמיות
כולל מפעיל כמפורט להלן:

•

טרקטור  140כ"ס לפחות עם התקן צד וזרוע הידראולית באורך  9מ"א לפחות כולל יחידת קצה
)מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1מ' לפחות.

•

טרקטור  180כ"ס לפחות עם התקן צד וזרוע הידראולית באורך  11מ"א לפחות כולל יחידת קצה
)מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1.8מ' לפחות.

•

טרקטור  90כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )שרשראות וסכיים( ברוחב  1.8מ'
לפחות.

•

טרקטור  110כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )פטישים וסכיים( ברוחב  2.8מ'
לפחות.

•

טרקטור  200כ"ס לפחות עם מרסקת יער כבדה לפריצת דרכים ולריסוק גזם ,שיחים ועצים
עומדים עד קוטר  200מ"מ .המרסקת רתומה ומופעלת בחזית הטרקטור או בחלקו האחורי.
רוחב העבודה  2מ' לפחות ,גודל החומר המרוסק לא יעלה על  15ס"מ.

•

משורים מכיים וחרמשים מכיים.

•

פועלים לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים מכאיים לצורך עבודות כיסוח ידי )מסור מכאי,
וחרמש מוטורי(.

כל הציוד ,הכלים והאמצעים אותם יעמיד הקבלן לטובת בצוע העבודות יהיו מבוטחים ,יהיו
במצב תקין ,וכשרים לביצוע העבודות הדרושות .מפעילי הציוד הייעודי יהיו מוכשרים ומורשים
להפעילם.

 2.4עבודות יומיות )רג'י(
פרק זה ועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא יתן לצפותן מראש ושאין יתות למדידה בתוך
סעיפי החוזה ואשר מהל הפרויקט החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה וספת )סעיף חריג( אלא לבצען
על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלים וכו'.
ביצוע עבודות אלו מותה בהוראה מוקדמת בכתב של מהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת
עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י מהל הפרויקט אולם האחריות ליהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת
האחריות לפי חוזה זה.
המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמים ,בלאי .וכן כולל הוצאות תפעול ואחזקה ,הובלת
הכלים אל האתר וממו ,עבודה ,שכ"ע של המפעיל ,כל הוצאות הקבלן )ישירות ועקיפות( ,הרווח
הקבלי וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי .במקרה של פועל ,המחיר כולל גם
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את שכר הפועל והתאים הסוציאליים ע"פ חוקי העבודה ,תוספות ,היטלים ומיסים ,הוצאות ביטוח,
הסעות לאתר וממו ,ןכן כל ההוצאות הכלליות )ישירות ועקיפות( של הקבלן והרווח הקבלי.
אם ראה למהל הפרויקט ,כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אים יעילים בהתאם
לדרש ,לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבוו ,וכל
ההוצאות הובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן .יום עבודה חשב לשמוה שעות עבודה טו .במידה
והעבודה תמשך פחות מיום עבודה כ"ל ,ישולם התשלום בהתאם לחלק היחסי.
הפעלת ציוד וכ"א בעבודות יומיות תכלול:
• טרקטור  140כ"ס לפחות עם התקן צד מתאים וזרוע הידראולית באורך  9מ"א לפחות כולל
יחידת קצה )מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1מ' לפחות.
•

טרקטור  180כ"ס לפחות עם התקן צד מתאים וזרוע הידראולית באורך  11מ"א לפחות כולל
יחידת קצה )מכסחת פטישים ומכסחת סכיים( ברוחב  1.8מ' לפחות.

•

טרקטור  90כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )שרשראות וסכיים( ברוחב  1.8מ'
לפחות.

•

טרקטור  110כ"ס לפחות עם התקן מתאים ומכסחת אחורית )פטישים וסכיים( ברוחב  2.8מ'
לפחות.

•

טרקטור  200כ"ס לפחות עם מרסקת יער כבדה לפריצת דרכים ולריסוק גזם ,שיחים ועצים
עומדים עד קוטר  200מ"מ .המרסקת רתומה ומופעלת בחזית הטרקטור או בחלקו האחורי.
רוחב העבודה  2מ' לפחות ,גודל החומר המרוסק לא יעלה על  15ס"מ.

•

פועל לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים מכאיים לצורך עבודות כיסוח ידי )מסור מכאי
וחרמש מוטורי(.

 .3והלי עבודה
 3.1ביצוע העבודה
העבודה תתבצע מיד עם מתן צו התחלת עבודה עפ"י תכית עבודה שתקבע ע"י המזמין.
 3.2עבודות התחזוקה
יבוצעו עפ"י תוכית עבודה שיקבע המזמין ,על פי צרכיו ,ועפ"י דרישתו.
 3.3תועה בשטח המזמין
תיבי התועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין .כלי רכבו של
הקבלן וכל העובדים מטעמו יועו אך ורק בתיבים אלו.
חוקי והלי התועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל
הוראות המזמין בעיין זה.
תיאום עם המזמין וציגיו -העבודה על כל שלביה תתואם עם המזמין וציגיו.
 3.4סימון השטחים לעבודה
לפי תחילת ביצוע עבודת הכיסוח/גיזום הראשוה – יסומן השטח לכיסוח ע"י המפקח/המזמין על פי
צרכיו ושיקול דעתו.
אין לעבוד מחוץ לגבולות המסומים לעבודה.
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4

התחייבויות הקבלן
א .הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הכיסוח על חשבוו ואחריותו ,לעשות כל פעולה הדרשת
ולהעמיד את כל האמצעים ,הכלים המפורטים ,וכוח האדם שיידרש לכך ,בהתאם לצורך
העולה מאופי השטח המטופל ,דרישות המזמין ,הדרישות המקצועיות ,בתדירות ובהיקף
הדרש.
ב .בהתאם לדרישת המזמין ,הקבלן יבצע את העבודות בשטחים וספים שאים כללים בשטחים
הקבועים של הקבלן ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודות על דרישת המזמין.
ג .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות מבלי לגרום זקים לתשתיות קיימות עיליות או תת
קרקעיות .אם יגרמו זקים מכל סוג שהוא כתוצאה מביצוע העבודות ,הקבלן מתחייב לתקן
את הזקים ואת הטעון תיקון על חשבוו תוך  3ימים מדרישת המפקח ו/או המזמין .אם
הקבלן לא יתקן את הזקים כאמור ,המזמין ידאג לתיקון הזקים והקבלן יישא במלוא העלות
בתוספת  10%של הוצאות מיוחדות.
ד .כל העבודות המפורטות במפרט זה יעשו על ידי הקבלן ועל חשבוו אלא אם כן כתב מפורשות
אחרת.
ה .היקף כמות העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה יתה לצורך הערכה כללית בלבד ולשם אומדן.
כמות העבודה בפועל תקבע בהתאם לצרכים .אין המזמין מתחייב לבצע את הכמויות בכתב
הכמויות .הקבלן מצהיר ,מסכים ומתחייב כי לא יהיו לו כל טעות ו\או תביעות ו/או דרישות
מכל כל שהן בגין הקטה ו/או הגדלת כמויות העבודה המופיעות בכתב הכמויות כ"ל וכי הוא
מסכים לכך כי כמות העבודה אשר תיתן בפועל תהא עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המזמין.

5

עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות -בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן
בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,בזק ,תאורה ,כבלים ,מים ,ביוב , ,תיעול וכיו"ב ,תבוצעה העבודות
בזהירות המרבית ,תוך שמירה קפדית על שלמותם ותקיותם של הקווים הקיימים .בכל מקרה של חפירות
ע"י צרת כ"ל או קידוחים סמוכים ל"ל ,תהיה העבודה בוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית
לקווים אלה.
בכל מקרה שתפגע תשתית )צרת ,שוחות ,פילרים ,כבלים( תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או
מחדליו של הקבלן ,ידאג הקבלן מיידית לידע את מהל הפרויקט ואת בעלי התשתית שפגעה על מת שאלה
יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי .הקבלן יישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא
הובעת מהפגיעה ה"ל ואחריות זו תהא בלעדית.

6

בטיחות וגהות באתר העבודה:
א.

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת תאוות
עבודה .הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע
העבודה ,ויקפיד על קיום כל התקות וההוראות של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
בעייים אלו ,וכן על הוראות כל דין אחר.

ב.

כל תביעה לפיצויים עקב תאות עבודה לעובד של הקבלן ,או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים
לאובייקט כל שהוא שפגע באתר העבודה תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא
יישא באחריות כלשהי בגין ושא זה.

ג.

בוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד
הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ,לוודא כי
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כללי הבטיחות בעבודה שמרים בקפדות ע"י כלל עובדיו ,לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד
באמצעים הדרושים להגה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל
הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבוו בלבד.
ד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות
אשר קבעו בכל דין.

ה.

הקבלן מחויב לארגן את עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתאי האתר המשתים בכל
שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות ובטיחות ,כדרש
לפי החוק ,לפי הצורך וכפי שיורה מהל הפרויקט.

ו.

המזמין רשאי בכל עת לדרוש מהקבלן באמצעות ממוה הבטיחות מטעמו הצגת כל האישורים
הדרשים לפי חוק לביצוע העבודה.

ז.

מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הדרשות לשמירה על כללי הבטיחות בהתאם לתקות

למען הסר ספק מוסכם בזאת כי בכל שלב יהיה המזמין רשאי לצמצם או להגדיל את היקף העבודות
ולהודיע לקבלן בהודעה בכתב כי הוא מבטל את ביצוען של חלק מהעבודות אשר הקבלן התחייב לבצע
על פי הוראות ההסכם על ספחיו או מוסיף עליהם .בגין כל שיוי כאמור בהיקף העבודות אשר
כתוצאה הימו יהיה הקבלן חייב להשקיע פחות או יותר חומרים ו/או עבודה על אלה שהיה עליו
להשקיע על פי ההיקף המקורי של העבודות יופחת או יוגדל חלק יחסי מהתמורה בשיעור שיקבע על
ידי המהל ,על פי מכפלת כמויות ומחירים כמפורט בכתב הכמויות.
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מסמך ד'
כתב כמויות והצעת מחיר
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רשות ניקוז כנרת-מנהלת הכנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-6752290:

כתב כמויות

15/10/2017
דף מס'001 :

מכרז  - 29.17ביצוע עבודות כיסוח צמחייה
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01כיסוח צמחייה
תת פרק  01.1כיסוח צמחייה
) (1השטחים המיועדים לכיסוח צמחייה
בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן
ההיקוות של הכנרת ,יוגדרו ע"י המזמין לפני
ביצוע העבודה ובמהלכה על פי שיקוליו וצרכיו.
המזמין ראשי להוסיף ולגרוע בכל עת מביצוע
העבודות על פי שיקוליו וצרכיו.
) (2עבודת הקבלן בשטח תהיה בכפוף
להזמנה מפורשת מהמזמין .הקבלן יהיה זכאי
לקבלת תשלום רק בגין עבודות אשר בוצעו
בפועל ואושרו ע"י המפקח
) (3המציע הזוכה יחויב בדמי טיפול בגין
שירותי עזר הנדסיים ומשרדיים )להלן" :דמי
טיפול"( הכרוכים בפרויקט בסך  10%מההיקף
הכספי של העבודות הכולל מע"מ .בעת הגשת
כל חשבון מאושר לתשלום על ידי הזוכה יקבל
הזוכה תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול בסך
 10%מהחשבון המאושר .על המציע להביא
בחשבון במסגרת הצעתו את החיוב הנ"ל בגין
דמי הטיפול.
 01.1.010כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
עד  30מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש לכל
רוחב חתך הנחל או התעלה )שתי גדות כולל
תחתית ודרכי התחזוקה משני הצדדים(
באמצעות הציוד המתאים ובהתאם למפרט
הטכני והנחיות המפקח .

ק"מ

 01.1.020כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
עד  30מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש לחצי
רוחב חתך הנחל או התעלה )גדה אחת כולל
תחתית ודרך תחזוקה מצד אחד( באמצעות
הציוד המתאים ובהתאם למפרט הטכני
והנחיות המפקח .

ק"מ

 01.1.030כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
מעל  30מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש לכל
רוחב חתך הנחל או התעלה )שתי גדות כולל
תחתית ודרכי התחזוקה משני הצדדים(
באמצעות הציוד המתאים ובהתאם למפרט
הטכני והנחיות המפקח .

ק"מ

150.00

30.00

25.00

להעברה בתת פרק 01.1
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7
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קובץ :מכרז 002/... 29.17

רשות ניקוז כנרת-מנהלת הכנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-6752290:
15/10/2017
דף מס'002 :

מכרז  - 29.17ביצוע עבודות כיסוח צמחייה
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 01.1.040כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
מעל  30מטר ע"פ אורך קטע מוגדר מראש
לחצי רוחב חתך הנחל או התעלה )גדה אחת
כולל תחתית ודרך תחזוקה מצד אחד(
באמצעות הציוד המתאים ובהתאם למפרט
הטכני והנחיות המפקח .

ק"מ

 01.1.050טרקטור  140כ"ס לפחות עם התקן צד מתאים
וזרוע הידראולית באורך  9מ"א לפחות כולל
יחידת קצה )מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי
הנחיית המפקח( ברוחב  1מ' לפחות כולל
מפעיל.

י"ע

 01.1.060טרקטור  180כ"ס לפחות עם התקן צד מתאים
וזרוע הידראולית באורך  11מ"א לפחות כולל
יחידת קצה )מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי
הנחיית המפקח( ברוחב  1.8מ' לפחות כולל
מפעיל.

י"ע

 01.1.070טרקטור  90כ"ס לפחות עם התקן מתאים
ומכסחת אחורית )שרשראות( ברוחב  1.8מ'
לפחות כולל מפעיל.

י"ע

 01.1.080טרקטור  110כ"ס לפחות עם התקן מתאים
ומכסחת אחורית )פטישים ו/או סכינים לפי
הנחיית המפקח( ברוחב  2.8מ' לפחות כולל
מפעיל.

י"ע

 01.1.090פועל לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים
מכאניים לצורך עבודות כיסוח ידני )כגון :מסור
מכאני ,וחרמש מוטורי(.

י"ע

5.00

20.00

30.00

10.00

10.00

50.00

להעברה בתת פרק 01.1
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7
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קובץ :מכרז 003/... 29.17

רשות ניקוז כנרת-מנהלת הכנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-6752290:
15/10/2017
דף מס'003 :

מכרז  - 29.17ביצוע עבודות כיסוח צמחייה
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

סך הכל

מחיר יחידה

מהעברה

 01.1.100טרקטור  200כ"ס לפחות עם מרסקת יער
כבדה לפריצת דרכים ולריסוק גזם ,שיחים
ועצים עומדים עד קוטר  200מ"מ ,המרסקת
רתומה ומופעלת בחזית הטרקטור או בחלקו
האחורי .רוחב העבודה  2מ' לפחות ,החומר
המרוסק לא יעלה על  15ס"מ .הכל כמפורט
במפרט הטכני .המחיר כולל גם מפעיל.

י"ע

10.00

סה"כ  01.1כיסוח צמחייה
סה"כ  01כיסוח צמחייה

סך הכל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

____________
תאריך

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן

קובץ :מכרז 29.17

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.14.7
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מסמך ה'
החוזה
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מסמך ה' – הסכם – מכרז 29/2017
אשר ערך וחתם ביום __ לחודש

שת ________

בין :
רשות יקוז כירת
בית מכבי אש ,צמח ,עמק הירדן
טלפון 04-8591900 :פקס04-6752220 :
)להלן" :המזמין" או "הרשות"(
מצד אחד
לבין :

________________________
________________________
)להלן" :הקבלן"(
מצד שי

הואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

והואיל
והואיל

והואיל

והמזמין מעוין בביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי
אגן ההיקוות של הכרת וכל הקשור והכרוך בכך כמפורט להלן בתוכיות ,במפרטים ,בהצעת הקבלן
ספח א' וספחיה וביתר מסמכי החוזה על צרופותיו ,מסמכיו וספחיו )להלן" :הפרוייקט"( ולצורך
כך המזמין פרסם מכרז פומבי עם הליך תחרותי וסף מס' ;29/17
וועדת המכרזים של המזמין בחרה בקבלן כזוכה במכרז;
וברצון המזמין שהפרויקט יבוצע ברמת בצוע גבוהה ביותר;
וברצון הקבלן לבצע את כל העבודות הכרוכות בביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת
חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת בפרויקט והכל בהתאם למפורט בהסכם
זה על ספחיו )להלן" :העבודות"(;
והקבלן מצהיר כי היו קבלן רשום על פי דין ולפי הסיווג הדרש ובעל הכישורים ,המיומות ,הידע
המקצועי ,הטכי הארגוי והפיסי וברשותו כח האדם והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
התחייבויותיו ,על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר;
והמזמין מעוין לשכור את שרותיו של הקבלן לביצוע העבודות כמפורט להלן בהסכם זה;
ותוקפו וביצועו של הסכם זה מותה בתאי מתלה/מפסיק שהוא קבלת מימון ותקצוב עבור
הפרויקט והעבודות כולן ו/או כל חלק מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממו,
לא יועברו למזמין ,אזי לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה כלפי המזמין ,בגין כך.
והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם אהדדי;

לפיכך הוסכם ,הותה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:
כללי
.1

א .המבוא והספחים להסכם זה וכן התאי המתלה/מפסיק כמפורט במבוא הים חלק
בלתי פרד הימו ובחזקת תאיו.
בהסכם זה יהיו למוחים הבאים הפרושים שלצידם ,אלא אם כן משתמעת בברור כווה
ב.
אחרת.
"המזמין" – רשות יקוז כירת לרבות ציגו/מי מטעמו.
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"האתר" – גדות חלים ועורקי יקוז ,בכל שטח האפיק ובדרכי התחזוקה שלאורך האפיק,
בסביבת חופי הכירת ובשטחים שוים באגן ההיקוות של הכירת.
"המהל" או "המפקח" – מהדס הרשות ו/או מפקח מטעם הרשות ו/או מי שימוה
במקומו על ידי המזמין מעת לעת ,למהל הפרויקט.
המהל היו בא-כוחו המקצועי של המזמין בפרויקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את כל
ההוראות והתכיות בקשר עם ביצוע העבודות.
.2

המזמין מוסר בזה לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות במלואן
ובמועדן בהתאם להוראות הסכם זה וספחיו.

מסמכי ההסכם
המסמכים דלהלן ,חתומים ע"י הצדדים ,מהווים חלק עיקרי ובלתי פרד מן ההסכם:
.3
הצעת הקבלן לרבות מסמך הזמה להציע הצעות על כל ספחיו.
מסמך א'
המפרט הכללי לעבודות ביין של הוועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו
מסמך ב'
הרלווטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם העדכית
כולל אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – איו מצורף.
מסמך ג'  1-מוקדמות ותאים כלליים
מסמך ג' 2-מפרט טכי מיוחד.
כתב כמויות והצעת הקבלן
מסמך ד'
הסכם.
מסמך ה'
ספח  - 1ספח ביטוח.
ספח  - 2ערבות הביצוע.
ספח  - 3ערבות הבדק.
ספח בטיחות
מסמך ו'
הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
.4
כי הוא עיין בהסכם על ספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שמסרו לו מלוא ההבהרות
)א(
לשביעות רצוו בכל הקשור לתאי ההסכם ,לעבודות והמשתמע מהן ומביצוען.
כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות ביצוע העבודות בפרויקט
)ב(
במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות.
כי הוא ביקר בפרויקט ובסביבתו וביצע את כל הבדיקות המקדמיות הדרושות לשם ביצוע
)ג(
העבודות ,לרבות ביצוע מדידות וכד'.
כי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תפריע לעבודת העובדים ו/או הפועלים האחרים
)ד(
המצאים והעובדים בפרויקט.
כי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תגרום שום פגיעה ו/או זק לפרויקט ו/או למבים
)ה(
ו/או לבין אחרים ו/או לתחולתם ו/או לכל צד שלישי.
כי הוא יבצע את העבודות תחת פיקוחו ובהתאם להחיותיו וללוחות הזמים של המהל
)ו(
ו/או מי מטעמו ,ובתיאום עם כל גורם חיוי אחר באתר בו מבוצעת העבודה.
כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תיתה לו מעת לעת על ידי המהל ו/או מי מטעמו בין
)ז(
שהן כלולות בחוזה ובין שאין כלולות בחוזה.
כי הוא יעסיק על חשבוו בביצוע העבודות פועלים מיומים ובעלי יסיון.
)ח(
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)ט(
)י(

מבוטל
כמו כן מובהר בזאת כי העבודות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על כל
ספחיו ,וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף
לביצוע העבודות על ידי הקבלן במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות ,לרבות ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,רכישה ,הובלה ואספקה של כל המוצרים ,החומרים ,כח
האדם הציוד וכו' הדרשים לביצוע העבודות כאמור ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או
תשלום ו/או מס ,על חשבוו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.

כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצעה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
)יא(
כל סמכויות המזמין ו/או מי מטעמו הזכרות בחוזה זה ,לא ישחררו את הקבלן מאחריותו
ומהתחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע העבודות .כמו כן ,ובאם
יפסול המפקח כל עבודה שעשתה על ידי הקבלן בשל אי התאמה למפרט הטכי ו/או
להחיות ,מתחייב הקבלן לתקן את העבודה האמורה בתוך  48שעות ממועד קבלת הוראה
על כך ו/או לבצע על חשבוו את העבודות הדרשות לשם תיקון ,וכי אם לא יעשה כן רשאי
המפקח לבצע את העבודות במקומו וכל ההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן.
מבוטל.
)יב(
סעיף  4לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
טיב ,איכות ועמידה בדרישות החוק
בביצוע העבודות מתחייב הקבלן:
.5
לבצע את העבודות ברמה מעולה ,בזהירות ,במיומות ,בחריצות ובשקידה ,לפי הוראות
)א(
המזמין ו/או היועצים ו/או המהל ולשביעות רצוו המלאה של המזמין ו/או המהל ,ולדאוג
כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע אף הוא את העבודות כאמור.
להודיע בכתב למפקח מיד עם פתיחתן של תעלות או חפירות הדרושות על פי החוזה ,או אם
)ב(
תופיע בהמשך החוזה סיבה כלשהיא הטעוה תשומת לב ו/או קבלת הוראות מיידית .לאחר
שהודיע הקבלן על כך למפקח ,עליו לחכות להוראות המפקח תוך  7ימים מתאריך קבלת
ההודעה.
להשתמש בחומרים ובמוצרים מעולים אשר יתאימו להסכם ולדרישות התקן הישראלי
)ג(
ויהיו בעלי תו תקן או סימן השגחה ,ובהעדר תקן ישראלי חומרים ומוצרים המתאימים
לתקן האירופאי בדרגה הטובה ביותר.
להשיג על חשבוו כל אישור ו/או כל היתר ולעמוד בדרישת כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן,
)ד(
לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל ,1970-החלים על העבודות ועל סוג
השירותים היתים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה.
סעיף  5לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
הזמת שיויים ע"י המזמין
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי בכל שלב יהיה המזמין רשאי לצמצם או להגדיל את היקף
)א(
.6
העבודות ולהודיע לקבלן בהודעה בכתב כי הוא מבטל את ביצוען של חלק מהעבודות אשר
הקבלן התחייב לבצע על פי הוראות ההסכם על ספחיו או מוסיף עליהם .בגין כל שיוי
כאמור בהיקף העבודות אשר כתוצאה הימו יהיה הקבלן חייב להשקיע פחות או יותר
52עליו להשקיע על פי ההיקף המקורי של העבודות יופחת
חומרים ו/או עבודה על אלה שהיה

או יוגדל חלק יחסי מהתמורה בשיעור שיקבע על ידי המהל ,על פי מכפלת כמויות ומחירים
כמפורט בכתב הכמויות  -ספח ד'.
הקבלן לא יהיה רשאי בשום תאי לעכב ו/או לחדול מביצוע העבודות ו/או השיויים ו/או כל
)ז(
חלק מהם מחמת אי קביעת ערכו של השיוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי
הסכמתו לערך השיויים כפי שקבעו על ידי המהל ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת המהל
בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת חילוקי דעות ביו לבין המזמין לגבי
שיעור השיוי בתמורה כתוצאה משיויים כאמור לעיל .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה
להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם על ספחיו ברציפות ובהתמדה
ולהעלות את התגדויותיו ו/או חילוקי הדעות מכל מין וסוג שהתעוררו ביו לבין המזמין
בפי המהל או בפי הבורר הזכר להלן וזאת רק לאחר השלמת ביצוע העבודות.
סעיף  6לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
אחריות וזיקין
)א(
.7

)ב(

)ג(

ד(
)ה(

)ו(

הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל זק מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות כל זק גוף או רכוש
אשר יגרמו ,לכל אדם ו/או תאגיד ,לרבות למזמין ו/או לפרויקט ו/או לכל צד ג' אחר ו/או
לרכושם של כל אחד מאלה ו/או מי מטעמם ,כתוצאה מביצוע העבודות על ידו ו/או ע"י
עובדיו ו/או קבלי המשה ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו או כתוצאה מכל רשלות או
מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלי המשה שלו ו/או מי מטעמו.
הקבלן אחראי לשלומם וביטחום של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או המצאים
בשרותו ומתחייב לשלם כל זק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או
לכל אדם אחר המצא בשירותו כתוצאה מכל זק ו/או אובדן ו/או תאוה ו/או חבלה
כלשהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקוים בתקופת הבדק.
הקבלן אחראי לכל זק ו/או קלקול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש ,דרך ,שביל,
רשת מים ,ערוץ ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים
אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב תוך כדי בצוע העבודות ,בין שהזק ו/או
הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי ורצוי מראש לביצוע העבודות ,ויתקן על
חשבוו הוא באופן יעיל ביותר ולשביעות רצוו של המהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים
לפקח על הטפול ברכוש שיזוק כאמור לעיל .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות
המוסמכות תכיות עדכיות על כל הקווים התת -קרקעיים העוברים באתר העבודות.
הקבלן מתחייב לבוא בעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הזקים דלעיל.
הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה
שהוגשה כגד המזמין ו/או בכל סכום אשר ייפסק לחובתו בקשר לזקים דלעיל ,לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה וזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה מהזקים
דלעיל.
בכפוף לאמור בסעיף משה זה לעיל ,שילם המזמין תשלום כלשהו על פי פסק דין סופי של
בית משפט בין בעילת זיקין ובין בעילה אחרת שהאחריות עליה מוטלת על פי הדין ו/או על
פי הסכם זה על הקבלן ,מתחייב הקבלן להחזירו למזמין תוך  45יום מתאריך קבלת דרישתו
של המזמין.
אין באמור בהוראות ס"ק )א() -ו( לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין ו/או על
פי הסכם של קבלי המישה אשר יועסקו על ידי הקבלן לבצוע העבודות ו/או כל חלק מהן
לזק האמור דלעיל ו/או מחובתם לשפות את המזמין על כל זק כזה.
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סעיף  7לעיל כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו,
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
ביטוח
ביטוח הקבלן
.8
א .מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים אצל
חברת ביטוח מורשית כדין למשך כל תוקף מתן השירותים ,את הביטוחים המפורטים באישור
עריכת הביטוחים המצ"ב המסומן ספח ) 1להלן בהתאמה " -ביטוחי הקבלן" ו/או "אישור עריכת
ביטוחים"( ולעיין ביטוח אחריות מקצועית ,למשך  7שים וספות מיום סיום מועד מתן השירותים.
ב .בוסף ,מתחייב הקבלן לערוך ביטוחי רכב לרבות ביטוח חובה ,מקיף וצ"ג וכן ביטוח צמ"ה בגין זקי
גוף ורכוש בגבולות אחריות כמפורט באישור עריכת הביטוחים  -אולם הקבלן רשאי שלא לערוך
ביטוח צמ"ה בכפוף לחתימה על ספח -1א' – כתב וויתור.
ג .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוחי רכוש ,מקיף וביטוח "אש
מורחב" )למעט ביטוח חובה וצ"ג( במלואם או בחלקם כמפורט להלן ובאישור ביטוחי הקבלן
ובמקרה זה יחול סעיף הפטור כאמור בסעיף י' להלן.
ד .מוצהר ומוסכם בזאת כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוחים היה בבחית
דרישת מיימום המוטלת על הקבלן אשר איה פוטרת אותו ממלוא חבותו ואחריותו לפי ספח זה
ו/או על פי כל דין.
ה .אם לדעת הקבלן יהיה צורך בעריכת ביטוח וסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן כמפורט באישור
הביטוח ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הוסף ו/או המשלים כאמור .על ביטוחים כאמור
יחולו הוראות ספח זה במלואם בהתאם.
ו .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים ע"י הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה
כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,ולא יהיה בעצם עריכת הביטוחים
כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לפצות ו/או לשפות את המזמין ו/או כל אדם או גוף שהוא בגין כל
זק שהקבלן אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
ז .הקבלן מתחייב למלא אחר תאי ביטוחי הקבלן ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג
ולוודא כי הפוליסות תחודשה מעת לעת לפי הצורך ותהייה בתוקף כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או
כל עוד מתן השירותים על ידי הקבלן בתוקף .הקבלן מתחייב שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי
לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ביטוחי הקבלן.
ח .הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מהליו ,עובדיו וקבלי המשה מטעמו
ולוודא כי הדרש למימוש הוראות סעיף ביטוח זה יבוצעו הן במסגרת ביטוחי הקבלן והן במסגרת
ביטוחי קבלי המשה מטעמו )ככל שיועסקו על ידו(.
ט .במעמד חתימת החוזה מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור על עריכת ביטוחי הספק חתום כדין
על ידי מבטחו 14 .ימים לפי תום תקופת הביטוח מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין אישור
עריכת ביטוח תקף לתקופה וספת .הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח מידי
תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף.
י .הקבלן פוטר בזאת את המזמין ו/או מי מטעמו ,מכל אחריות לאבדן או לזק אשר עלול להיגרם
לציוד ו/או לרכוש כלשהו ו/או לכלי הרכב המובאים על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבור
מי מהם וכן לזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגיו ע"פ ביטוחי הרכוש הערכים על-פי אישור עריכת
הביטוח )או שהיה זכאי לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הקובה בביטוחים אלה( ,ולא
תהיה לקבלן כל טעה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמור ,אולם הפטור מאחריות
לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון54 .

יא .הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
תקופת הביצוע
)א(
.10

)ב(

)ג(

)ד(
)ה(

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות ביום מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין
________ ולהתקדם בביצוע העבודות עפ"י דרישת המזמין וע"פ הגדרת המזמין את
תקופת הביצוע לכל עבודה ועבודה ועד לשה מיום חתימת הסכם זה )להלן " -תקופת
הביצוע הכוללת"( .למזמין בלבד מוקית הזכות להאריך את תקופת ההסכם למשך שלוש
תקופות וספות של ) 12שים עשר( חודשים כל תקופה ,בהודאה בכתב שתשלח לקבלן.
עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב סיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה
שליטה עליהן והוא לא יכול היה למען לא יחשבו להפרת הסכם זה ע"י הקבלן .אולם
מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב המצטבר כתוצאה מכח עליון כאמור לעיל יאריך את
תקופת ביצוע העבודות ב 30 -יום או יותר ,יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם ולשום צד
לא תעמוד תביעה כלשהי כלפי משהו בהקשר זה.
כמו כן מוצהר ומוסכם בזאת כי שיויים כלשהם באפשרות העסקתם של עובדים זרים ו/או
בהבאתם לארץ לרבות שיוי ,קיצוץ ,התליה או ביטול של מכסות להבאת ו/או העסקת
עובדים זרים בארץ ,בין אם הם מתייחסים לקבלן עצמו ובין אם הם ביטוי למדייות כללית
 אין בהם ולא יהיה בהם כדי לשמש כח עליון ו/או כל עילה אחרת להארכת תקופתהביצוע .הקבלן מצהיר כי היו מודע היטב לאפשרות התרחשותם של שיויים אלו והוא
ערך עוד בטרם תחילת ביצוע העבודות כך שיהיו בידיו כל הדרוש לו לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ההיתרים ,האישורים וכח האדם הדרושים לו לצורך עמידה
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם ובמועדם.
מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כל שהוא עבור התייקרויות לרבות הפרשי
הצמדה בגין פיגור ו/או עיכוב ו/או איחור בביצוע העבודות מעבר לתקופת הביצוע ,וזאת
בכפוף לאמור בס"ק )ב( לעיל.
מבוטל.
למרות כל האמור בהסכם זה מוסכם בזה במפורש כי המזמין יהא רשאי ,בכל עת ומכל
סיבה שהיא מבלי צורך למק ומבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם זה ,להביא הסכם זה כולו
או מקצתו לידי גמר בהודעה מראש של  30יום ,ובמקרה זה יהא הקבלן זכאי אך ורק
לתמורה המגיעה לו בגין העבודות שביצע בפועל עד לאותו מועד ,בהתאם לכתב הכמויות,
כמפורט בסעיף )11ו( להלן והכל בלא שיהא זכאי לפיצוי וסף.

התמורה
בכפוף לתאי המתלה/המפסיק כמפורט במבוא לחוזה זה מוסכם כי :
.11
)א( ) (1עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במועדן
ולשביעות רצוו המוחלטת של המזמין מתחייב המזמין לשלם לקבלן את התמורה
בגין עבודתו בהתאם להצעת הקבלן בכתב הכמויות )מסמך ד'( אשר הוגש על ידו
במסגרת הליכי המכרז והמהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה .מובהר למען הסר ספק
כי התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע העבודות תחושב לפי ביצוע בפועל
כדלקמן :מחיר היחידה שבה קב הקבלן בהצעתו לפי סוג העבודה הרלבטי בכתב
הכמויות  Xיחידת המידה )ק"מ/י"ע( בהתאם לביצוע בפועל.
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מוסכם ומוצהר בזאת כי הקבלן יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הדסיים
ומשרדיים )להלן" :דמי טיפול"( הכרוכים בפרויקט בסך  10%מההיקף הכספי של
ההסכם הכולל מע"מ .בעת הגשת כל חשבון מאושר לתשלום על ידי הקבלן יקבל
הקבלן תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול בסך  10%מהחשבון המאושר.

)(2

מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה היה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום שהוא מעבר לתמורה ,אלא כפי שקבע בהסכם זה להלן ,והקבלן מתחייב שלא
לדרוש כל תשלום וסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע עבודות
וספות ,שאין כלולות בהסכם זה ו/או בספחיו.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור לעיל התמורה הסופית אשר
תגיע לקבלן תהיה מבוססת על כתב הכמויות מסמך ד'  -להסכם זה ,כך שאם בפועל
התבצעה עבודה חלקית ו/או סופק מספר שוה של יחידות המחירים הקובים ,מכל
סיבה ,השוים ממספר היחידות ו/או העבודות המויות ו/או היחידות שסופקו בפועל
במסמך ד'  -כי אז תשתה התמורה שתשולם לקבלן בהתאם ,והוא יהיה זכאי
לתשלום רק עבור העבודות שבוצעו בפועל ו/או היחידות שסופקו בפועל בלבד וזאת
על פי מסמך ד'  -כתב הכמויות ,לאחר הפחתות המחיר .הרשות איה מתחייבת כי
במהלך תקופת ההסכם ימסרו לקבלן כל סוגי העבודות ו/או כל כמויות העבודה
המשוערות הקובות בכתב הכמויות ,או חלק מהן ,ולקבלן לא תהיה כל טעה ו/או
דרישה ו/או תביעה בגין כך.
הצדדים מתחייבים בזאת כי ביחד ובפרד ,יעשו כל מאמץ ויפעלו בכל דרך ,להוזלת
המערכת והעבודות וזאת מבלי שתפגעה איכותן וטיבן ,ומבלי שידחה המועד
להשלמת העבודות.

)ב(
)ג(

מבוטל.
בגמר העבודה יגיש הקבלן למהל חשבון ובו יפרט מהן העבודות שביצע בהתאם לדרישת
המזמין .המהל יבדוק את החשבון ויאשר אותו בתוך  14יום מיום קבלתו ,לאחר שהוכח
להחת דעתו כי אכן ביצע הקבלן את כל העבודות אשר פירט הקבלן בחשבון ולשביעות רצון
המהל ,יעביר המהל את החשבון למזמין .באישורו של המהל ,ישלם המזמין לקבלן
תשלום בהתאם לחשבון שאושר ע"י המהל ,וזאת לא יאוחר מ  45 -יום מתום החודש בו
הוגשה חשבוית המס.
מסכום התמורה יוכה מס במקור כדין ,אלא אם יומצא למזמין אישור כדין בדבר פטור
מיכוי מס במקור.

)ד(

מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ,לרבות הפרשי
הצמדה ,לגבי התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבוות הבייים ועד ליום הקבוע לתשלומם
על פי הסכם זה .כמו כן לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום התייקרויות לרבות הפרשי הצמדה
בגין כל חלק מהעבודות שבוצעו על ידו תוך פיגור בלוח הזמים ו/או בתקופת הביצוע.
ביצוע של תשלומי הבייים אין בו משום הסכמה או אישור של המזמין לטיב המלאכה
שעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים.

)ה(
)ו(

הודיע המזמין לקבלן על הפסקת ביצוע העבודות כמפורט בסעיף )10ה( לעיל שלא כתוצאה
מהפרת ההסכם על ידי הקבלן ישלם המזמין לקבלן אך ורק את אותו חלק מהתמורה
המגיעה לקבלן בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד להבאת ההסכם לידי
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גמר ,כפי שאותו חלק יקבע על ידי המהל ו/או מי שיקבע על ידו בכפיפות להוראות הסכם
זה והקבלן לא יהיה זכאי לקבל מהמזמין ו/או מכל גורם אחר כל תמורה או פיצוי וספים
מכל מין ו/או סוג שהוא.
)ז( ביצוע עבודות על ידי הקבלן אשר אין מפורטות בכתבי הכמויות ובמפרטים הטכיים לביצוע
העבודות מסמך ג' להסכם זה )להלן" :עבודות חריגות"( יעשה אך ורק באישור בכתב של
המפקח/המזמין .תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות חריגות ,בכפוף לאישורן בכתב של מהל
המזמין כאמור ,יעשה על בסיס המחירים המפורטים בכתב הכמויות מסמך ד' להסכם זה.
במקרה שמחירי העבודה ו/או היחידות שסופקו אין קובות בכתב הכמויות ספח ד' תחושב
התמורה על בסיס מחירון "דקל" ,המקובל בעף הבייה ,בהפחתה של  25%מהמחירים
הקובים בקטלוג או על בסיס יתוח מחירים כללי ,בהתאם לשיקול המזמין.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הזמת שיויים ע"י המזמין כהגדרתם בסעיף  6לעיל
אים מהווים עבודות חריגות על פי סעיף זה.
סעיף  11לעיל על כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המהל ו/או מי שמוה על ידו כאמור ,יופחתו כל
.12
תשלומי הבייים ששולמו לקבלן בהתאם לסעיף  ,11וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד
אותה עת על חשבון התמורה ,אם שולם ,והיתרה ביכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם
זה ו/או על פי כל דין ,תשולם לקבלן ע"י המזמין כאמור לעיל ,בתוספת דמי היכוי דלעיל.
סילוקו של החשבון הסופי כאמור ,יעשה רק לאחר שהקבלן ישלים את כל התחייבויותיו שוא
הסכם זה וימציא למזמין:
) (1ערבות בקאית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף )14ב( להסכם זה.
) (2הצהרה בדבר חיסול כל תביעותיו של הקבלן כגד המזמין בקשר לעבודות ,בוסח שיקבע על
ידי המזמין.
סעיף  12לעיל היו מעיקרי הסכם זה והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
גמר ביצוע העבודות
עם סיום ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה על ספחיו יודיע על כך הקבלן למהל ו/או למי
)א(
.13
שיקבע על ידו.
הצדדים מתחייבים לתאם מועד על מת לבדוק את העבודות ואת טיב ביצוען )להלן " -מועד
)ב(
הבדיקה"(.
במועד הבדיקה יערוך המהל ו/או מי שימוה על ידו בוכחות הקבלן פרוטוקול בו יפרט את
)ג(
התיקוים ,השיויים וההשלמות הדרושים בעבודות ,והקבלן מתחייב לבצע תיקוים,
שיויים והשלמות אלה מיד .רק לאחר ביצוע התיקוים ,השיויים וההשלמות כאמור
להחת דעת המהל או מי מטעמו ,יחשבו העבודות כמושלמות לצרכי הסכם זה.
פגמים ,ליקויים וקלקולים אשר יתגלו בעבודות או בגין לאחר סיומן ובמהלך כל תקופת
)ד(
הבדק ) 12חודשים מיום סיום העבודות ואישורן ע"י המהל( הובעים מעבודה לקויה או
שימוש בחומרים פגומים או ביצוע העבודות שלא בהתאם להסכם זה על ספחיו ,יתוקו על
ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק תוך עשרה ימים מדרישת המהל ועל חשבוו של הקבלן.
במקרים דחופים יבוצעו התיקוים על ידי הקבלן ועל חשבוו לאלתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובאם לא ימלא הקבלן אחר דרישה כזאת רשאי המזמין להעסיק
אשים אחרים בתיקוה והשלמתה של כל מגרעת ,התכווצות ,שקיעה ,או ליקוי אחר וכן כל
זק ,הפסד והוצאות הובעים מפעולה כזאת או כרוכים בה ,ולשם כך רשאי המזמין לכות
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)ה(
)ו(

את הסכומים המתאימים מסכומים המגיעים לקבלן ,וכן רשאי המזמין במקום לעשות את
התיקוים וההחלפות ,לכות מהקבלן כל סכום שייקבע על ידי המפקח על דעת עצמו,
השווה לערך התיקוים האמורים.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל האמור בסעיף זה אין בו כדי לגרוע דבר מכל
התחייבויותיו של הקבלן בספח א' להסכם זה.
סעיפים )ג( ו)-ד( לעיל הים מעיקרי הסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

בטחוות
.14

)א(

ערבות לתקופת הביצוע
להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן,
)(1
ימציא הקבלן לפקודת המזמין ,במעמד חתימת ההסכם על ידי המזמין ,ערבות
בקאית ,אוטוומית ובלתי מותית בוסח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי פרד
הימו והמסומן ספח ) 2להלן" :הערבות"(.

)ב(

סכום הערבות יהא בשיעור של .₪ 90,000
)(2
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן לפי המדד הבסיסי הידוע במועד חתימת
)(3
ההסכם.
הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות ,עד למועד השלמת העבודות,
)(4
ובכפוף לכך שעד לאותו מועד ,ימציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק כהגדרתה
להלן.
במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם ,כתבי הארכה של הערבות
)(5
כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות.
כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה
)(6
לפי העיין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
אין במתן הערבות ה"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן
)(7
כלפי המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי לגרוע מזכויות
המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
) (8במקרה של מימוש הערבות ה"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין
ערבות חדשה ,לתקופה ובתאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.
המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן,
)(9
על ידי מימוש הערבות.
ערבות לתקופת הבדק
להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן ,במשך תקופת הבדק,
)(1
ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו ערבות בקאית אוטוומית ובלתי מותית ,בשיעור
של  10%מערך התמורה השתית ששולמה לקבלן בשת עבודתו האחרוה כולל
מע"מ ,בוסח המצורף להסכם זה כחלק להסכם זה כחלק בלתי פרד הימו
והמסומן ספח ) 3להלן" :ערבות הבדק" או "ערבות טיב ביצוע"(.

)(2

ערבות הבדק תהיה לתקופה כדלקמן:
למשך שה אחת בלבד.
במעמד המצאת ערבות הבדק ,יהא הקבלן רשאי לדרוש מהמזמין את הסכמתו
לביטול הערבות כהגדרתה בסעיף  14לעיל ,אך זאת רק לאחר השלמת העבודות על
ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה ,ולאחר שהקבלן המציא למזמין הצהרה על
חיסול כל תביעותיו ולאחר קבלת אישור המזמין לכך מראש ובכתב.
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ערבות הבדק תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה לעיל ותוקפה לא יפקע
)(3
לפי שישלים הקבלן את כל התחייבויותיו בגין תקופת הבדק.
הוראות ) 14א( ) (9) - (3לעיל יחולו גם לעיין ערבות הבדק בשיויים המחויבים.
)(4
מוסכם בזאת כי סעיף  14לעיל ,היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת כל הוראה
)ג(
מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
העדר יחסי עובד-מעביד ,שליח-שלוח או שותפות בין הצדדים
מוצהר בזה על ידי הצדדים כי לא ישררו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד ,שליח-שלוח ו/או שותפות
.15
וכי הקבלן יבצע את כל התחייבויותיו שוא הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר ועין.
.16

)א(

)ב(

)ג(

הקבלן מצהיר שהיו קבלן עצמאי לכל דבר ועין וכי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של
המועסקים על ידו והבאים מטעמו והוא הושא באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על
פי כל דין ו/או חיקוק בכל הקשור לעבודות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכסה ,ביטוח
לאומי ,קרות עובדים ,תשלומי פסיה ו/או כל תשלום אחר או וסף בקשר להעסקת עובדיו
או מי מטעמו.
הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקות הקשורות
בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל 1970-וכי הוא מקבל

)ד(

על עצמו להוג על פיהם.
מבלי לגרוע מכלליות אחריות הקבלן על פי הסכם זה ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם ,כי
הקבלן עצמו יהא אחראי לכל תביעות שתוגשה גדו ו/או המזמין בגין האמור בסעיף זה
לעיל ,וכל הקשור בו.

יחסי הקבלן והקבלים האחרים
.17

)א(

הקבלים האחרים יבחרו על ידי המזמין.

)ב(

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת הקבלים האחרים והגורמים האחרים אשר
יבצעו עבודות באתר העבודות ו/או מחוצה לו ,לא לפגוע בציוד ,בחמרים ובדרכי הגישה של
הקבלים האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגיעה כאמור.
הקבלן מתחייב לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלים האחרים ועם כל צד שלישי אשר
יבצע לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו עבודות בפרויקט ,ולהישמע לכל הוראות המהל גם
ביחס לתאום הפעולות והעבודות כאמור.
מבוטל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המהל היו הגורם האחראי על תיאום
בין פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלים האחרים או כל גורם שלישי ,והקבלן
מתחייב להישמע לכל הוראות המהל באשר לתאום הפעולות כאמור ואף לפות למהל
מיוזמתו קודם לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום עם הקבלים האחרים או עם
גורם שלישי כלשהו ,על מת לקבל ממו את הוראותיו.
המהל יהיה רשאי לעכב תשלומים ו/או שחרור ערבויות לקבלן אם איו ממלא את
התחייבויותיו לעיין איכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות העבודות.
לפי קבלת החלטה בעיין עיכוב התשלומים כאמור לעיל יאפשר המהל לקבלן להשמיע את
טעותיו .הכרעתו של המהל תהיה סופית ובלתי יתת לערעור.
סעיף זה לעיל על סעיפי המשה שבו הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

)ג(

)ד(
)ה(

)ו(

)ז(
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העברה והסבה
.18

)א(
)ב(

הקבלן לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או
לאחרים ,אלא לאחר קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.
המזמין יהא רשאי בכל עת להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ובלבד שמי
שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור ,יישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי
הסכם זה.

תרופות
.19

)א(
)ב(

)ג(

)ד(

חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג 1973-יחול על הוראות הסכם זה ,אלא אם
הוסכם אחרת על פי הוראות הסכם זה.
אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או חלק מהן ו/או לא ישלימן בתקופת הבצוע שהוגדרה
ע"י המזמין ו/או לא יתקן ליקויים שתגלו במהלך הבצוע בתוך  10ימים מיום שדרש לכך,
ישלם הקבלן למזמין סכום של ) 1,000אלף( שקלים חדשים כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש על כל יום של איחור בהשלמת העבודות ו/או תיקון ליקויים בעבודות כ"ל ,וזאת
בוסף לכל זכות ו/או סעד אחר של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
לסכום הקוב לעיל יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החיוב ועד למועד תשלום הפיצוי
בפועל.
המזמין יהיה רשאי לכות את סכום הפיצויים המוסכמים הזכרים לעיל מכל סכום שיגיע
לקבלן וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבות
הבקאית.
בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  7ימים או
במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על ידי הקבלן או בכל מקרה המפורט בסעיף )10ה(
לעיל יהיה המזמין רשאי לאלתר ,לסלק את ידו של הקבלן מהפרויקט ומאזור הפרויקט
ולהשלים את העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד,
הכלים והמתקים של הקבלן המצויים במקום העבודות ,ואלה המקרים:
)(1

)ה(

כשיתן גד הקבלן צו כיוס כסים או צו פירוק ,והצו לא בוטל תוך  30יום מיום

התו.
כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם.
)(2
בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך
)(3
תקופה של שבעה ימים מהמועד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין.
המזמין יהא רשאי לצורך סילוק ידו של הקבלן מהפרויקט ומאזור הפרויקט כאמור,
להשתמש בכוח סביר ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל זק או אובדן שייגרמו לקבלן ,למי
מטעמו או לרכושם כתוצאה מסילוק היד האמור.
כמו כן מובהר בזאת כי כל ההוצאות בגין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות
סילוק כל המטלטלין של הקבלן שיחליט המזמין לסלקם ,אכסום ,הטיפול בהם או הזקים
שייגרמו להם ,אם ייגרמו ,יחולו במלואן על הקבלן.
משעת סילוק ידו של הקבלן מהכס כמפורט לעיל לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום
כלשהו בקשר להסכם זה למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל עד
לפיויו ולאחר קיזוז ו/או יכוי כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לכות על פי הוראות
הסכם זה ו/או על פי כל דין .היתרה תועבר לקבלן תוך  30יום לאחר סילוק ידו של הקבלן

)ו(

מהפרויקט.
בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר יהא המזמין רשאי למסור את המשך ביצוע
העבודות והשלמתם לכל אדם ו/או60גוף אחר.

)ז(

.20
שוות

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הובע
ממו מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען
בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוען,
והעבודות ימשיכו להיות מבוצעות על ידי הקבלן במלואן ובמועדן על אף חילוקי הדעות
והמזמין ישלם לקבלן את אותם סכומים אשר אים שויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

מבוטל.

.21

מוסכם כי העבודות שוא הסכם זה מסרות לקבלן לביצוע על בסיס של כתב כמויות כמפורט בין
השאר בכתב הכמויות ,במפרט ובתכיות המצורפים להסכם זה ועל הקבלן לבצען לפי כל האמור
בהם אולם אם חסר פרט כלשהו בכתב הכמויות ,במפרט או בתכיות שעל הקבלן היה לקחתו
בחשבון כחלק איטגרלי של העבודה יחשב פרט זה בהגדרת העבודות כאילו כלל בכתב הכמויות,
במפרט ובתכיות.
בכל מקרה של סתירה ,הבדל ,אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הספחים והסכם זה ,יהיה
סדר העדיפות בין המסמכים השוים ,אלא אם בהסכם עצמו קבע לעיין מסוים סדר עדיפות שוה,
כדלקמן :הסכם זה ,לאחריו יחולו הוראות כתב הכמויות -מסמך ד' והמפרט הטכי  -מסמך ג'
ולאחר מכן יחולו הוראות התוכיות.
היה וגילה הקבלן סתירה ,הבדל אי התאמה ו/או דו משמעות כאמור בין הוראה אחת מהוראות
ההסכם או ספחיו לבין הוראה אחרת בהם או שהתעורר בו ספק בפירוש הכון של מסמך
מהמסמכים ה"ל יפה הקבלן למהל והמהל ייתן לקבלן הוראות בדבר הפירוש שיש להוג לפיו
ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל עין .במקרה והקבלן לא גילה סתירה ,הבדל ,אי התאמה ו/או דו
משמעות כאמור אשר היה עליו לגלותם כאמור ,וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות,
יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המהל הוא שיכריע בכל פירוש הוגע לסתירה ,אי התאמה ,הבדל
ו/או דו משמעות של הוראות ההסכם על כל ספחיו.

.22

מבוטל.

.23

מוסכם כי בכפוף להוראות הסכם זה יחולו על העבודות הוראות החוזה לביצוע עבודות קבליות של
מדית ישראל ,וסח תשמ"ז .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות החוזה לביצוע
עבודות קבליות של מדית ישראל ,וסח תשמ"ז ,יגבר האמור בהסכם זה.

.24

כותרות השוליים מובאות בהסכם זה לצרכי וחיות בלבד ולא יובאו בחשבון לצרכי פרשותו.

.25

מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרויקט ובכלל זה כל
המסמכים ,התוכיות ,השרטוטים וכדומה שיוכו על ידי הקבלן או שהקבלן ישתמש בהם בקשר
לפרויקט יהיו בבעלותו הבלעדית של המזמין והקבלן מתחייב להעבירם לידי המזמין מיד לאחר
שידרש לעשות כן.
כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת ובכלל זה לאחר גמר העבודות ו/או
הפסקתן מכל סיבה שהיא ,יהיה המזמין רשאי להכיס ו/או לבצע כל שיוי שהוא בעבודות
ובפרויקט בכלל והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהו
בגין שיויים כאמור ,ובכלל זה צו מיעה ,צו עשה ,צו הריסה וכיו"ב ,למעט התמורה אשר תגיע לו,
אם תגיע ,בהתאם לאמור בהסכם זה.

פרסום
.26

המזמין רשאי להשתמש בשמו של הקבלן או מי מעובדיו או מי מטעמו כקבלן בפרויקט לשם פרסום
הפרויקט.
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תאים וספים
.27
סודיות
.28

)א(

)ב(

הקבלן מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע,
למסור ,להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר ,כל ידיעה שתגיע
אליו בקשר לעבודות או לפרויקט ,וכל תון או כל חומר הקשור בתכון או הקמת הפרויקט
או הפיקוח על תכוו או הקמתו ,והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר.
הסודיות דלעיל לא תחול על הצורך להעביר מידע ומסמכים לרשויות התכון ,לשלטוות או
לאשים הקשורים בפרויקט או בביצועו והכל למען ביצוע העבודות או הפרויקט.

ויתור
.29

הודעות
.30

שום ויתור ,החה ,הימעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה של
הפרה או אי קיום תאי כלשהו מתאי הסכם זה או אי מימוש מי מהצדדים של אחת או יותר
מזכויותיו ,לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי ,ולא ישמשו מיעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן
אישר זאת לצד השי בכתב.
)א( כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
המזמין :רשות יקוז כירת בית מכבי האש ,צמח עמה"י מיקוד 1510501
הקבלן__________________________ :
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשהו לכתובות דלעיל תחשב שתקבלה מיד עם מסירתה
)ב(
האישית או תוך  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום,

__________________________
הקבלן

__________________________
המזמין
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ספח 1
תאריך__________________ :
לכבוד
רשות יקוז כירת -מהלת הכירת
)להלן" :המזמין"(
צמח ד 15132 .עמק הירדן
א.ג,.
הדון :מבוטחו) _________________ :להלן" :הקבלן"(
הו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום __________ ערכו את הביטוחים המפורטים
להלן על שם הקבלן ,בין היתר ,בגין ובקשר לבצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים
ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת )להלן" :השירותים ו/או העבודות"( כמפורט בחוזה
מס'___________ ולהלן:
.1

ביטוח "אש מורחב"  -המכסה במלוא ערך כיון את הרכוש ו/או ציוד ו/או הכלים אשר בבעלות ו/או
באחריות הקבלן ו/או המובא על ידי מי מטעמו לאתרים ,מפי כל זק ו/או פגם ו/או אובדן ו/או קלקול
ו/או הוצאה כגד הסיכוים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות ,אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות,
רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,זקי מים ,פגיעה על ידי כלי טייס ,התגשות ,פריצה ,שוד ,גיבה,
פרעות ,שביתות ,זק תאותי וזק בזדון.

.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -לכיסוי אחריות הקבלן על פי דין בגין פגיעה ו/או זק העלולים
להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות בגין ובמהלך ביצוע השירותים ,בגבולות
אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית .הביטוח איו כולל כל הגבלה בדבר
חבות הובעת מאש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעיה ,מתקים סיטריים
פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,פרעות ,שביתות ,זק בזדון ,חבות בגין וכלפי
קבלים ,קבלי משה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח מורחב לשפות
את המזמין בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב
הביטוח כאילו ערך בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .למען הסר כל ספק זק לאתר ו/או לרכוש
המזמין ו/או באחריותו ייחשב כזק לצד שלישי.
ביטוח אחריות מעבידים  -לכיסוי חבות הקבלן על פי פק"ז וחוק האחריות למוצרים פגומים כלפי
עובדיו בגין פגיעה גופית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שתית .הביטוח איו כולל כל
הגבלה בדבר חבות הקבלן כלפי קבלים ,קבלי משה ועובדיהם וכן בדבר עבודות בגובה ובעומק,
פיתיוות ורעלים ,שעות עבודה והעסקת וער .הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייחשב למעביד
של מי מעובדי הקבלן.
ביטוח מקיף "כל הסיכוים" צמ"ה לכלים – בגין צמ"ה שיובאו ע"י הקבלן לאתר ביצוע העבודות -
מפי אובדן או זק פיזי בלתי צפוי .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הכיסוי כולל גם זקים לציוד המבוטח,
אשר גרמו עקב רעידת אדמה ,זקי טבע ,גיבה ,פריצה ,שוד ,זק בזדון ,הפרעת הסדר הציבורי,
המשמש לביצוע העבודות .הכיסוי כולל גם זק חלקי ו/או גיבת חלקים .הביטוח יכלול כיסוי לאחריות
הקבלן לזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו לרבות זק תוצאתי ,כולל אך לא מוגבל לזק שייגרם
לכבלים ומתקים תת קרקעיים ו/או רעד ו/או החלשת משען ,כתוצאה משימוש ב -צ.מ.ה ,בגבול
אחריות בסך  ₪ 600,000לאירוע.

.3

.4

כללי לכל הפוליסות –
.1
.2
.3
.4
.5

הביטוחים לעיל כוללים הוראה לפיה הו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו
ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון.
הפרת תאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן ואו מאשרים.
הביטוחים לעיל הם קודמים וראשוים לכל ביטוח הערך על ידי המזמין ו/או לטובתו ואו מוותרים
על כל זכות לשיתוף בביטוחים אלה.
חריג רשלות רבתי מבוטל בזאת ,ככל שקיים.
הו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין
הביטוחים דלעיל.
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 .6הו מתחייבים כי הפוליסות ה"ל לא תבוטלה ולא יחול בהן שיוי לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא
בהודעה מראש של  30יום למזמין ,בכתב ,בדואר רשום.

וסח הפוליסות על פי ביט .2013

אישורו זה כפוף לתאים ולסייגים של פוליסות הביטוח המקוריות ,עד כמה שלא שוו על פי האמור באישור
זה.

____________
)חותמת המבטח(

______________
)חתימת המבטח(

______________
)שם החותם(
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______________
)תפקיד החותם(

ספח -1א'
תאריך..............:

לכבוד
רשות יקוז כירת -מהלת הכירת
)להלן ":המזמין"(
א.ג,..
הדון  :כתב ויתור
או הח"מ הו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי או מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל
הפועלים מטעמכם בגין כל אובדן ו/או זק לכלי עבודה ו/או מכוות ו/או ציוד ו/או מתקים לרבות אך לא רק
כלי רכב וכל ציוד מכי הדסי )להלן" :הציוד" ( כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בהסכם מיום...............
וכמפורט להלן:
לכלים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכוות ,מתקים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו
לאתר )למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט ( ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות
מופים ,עגורים ,מתקי הרמה ,מעליות משא ,מעמיסים ,טרקטורים ,מערבלים וכל ציוד הדסי אחר ואשר איו
מהווה כחלק מעבודות הפרויקט שבבעלותו ו/או באחריותו על פי הסכם ו/או על פי דין ,לרבות כל ציוד אחר
המובא לאתר שוא הסכם זה ,על ידו ו/או ע"י קבלי משה ו/או אחרים מטעמו ו/או עבורו.
הריו להצהיר כי כל אובדן ו/או זק שייגרם לציוד כאמור ,יחול על אחריותו הבלעדית ,בין אם ערך ביטוח
בגיו ובין אם לאו ,בין אם או זכאים לשיפוי מהביטוח ובין אם לאו מכל סיבה שהיא ,ואו מוותרים מראש על
כל תביעה ו/או דרישה כאמור ,מכם ו/או ביטוחיכם ואו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה
שתחויבו ע"י צדדים שלישיים כלשהם .
הו מתחייבים כלפיכם כי ככל וביא כלי רכב מועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלי
משה( וודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק )לרכב מועי החייב בביטוח חובה(,
ביטוח בגין זקי "צד שלישי" גוף ורכוש כמתחייב בספח "הביטוח" להסכם ,וכל זק שייגרם לאותו כלי רכב
מועי ו/או ציוד הדסי ו/או לצד שלישי כלשהו )זק גוף ו/או רכוש( יחול עליו בלבד ועל אחריותו הבלעדית
ואו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף ביטוחיכם ומתחייבים לשפותכם בגין כל
תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתדרשו להוציא בהקשר זה.

חתימת הקבלן )החברה( – חתימה  +חותמת

חתימה אישית של מהל הקבלן

_________________________________

_________________________
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ספח 2
ערבות בקאית –
להבטחת ביצוע ההסכם 29/2017
תאריך__________ :
לכבוד
רשות יקוז כירת
א.ג..

הדון :ערבות בקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ___________________) ₪במילים) (________ :להלן" :סכום
הערבות"( ,בקשר להסכם מס'  29/2017לבצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת חלים
ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת ולעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות
בהסכם זה.
 .2או מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי כתובתו
הבאה.________________________________________ :
 .3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה
על סכום הערבות.
 .4התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכס לתוקפו ביום _________  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום ___________.
 .7הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום __________.
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ספח 3
ערבות בקאית
להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק הסכם 29/2017
תאריך__________ :
לכבוד
רשות יקוז כירת
א.ג..
הדון :ערבות בקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום _________________________ )להלן" :סכום הערבות"( ,בקשר
להבטחת אחריותו של הקבלן בתקופת הבדק ע"פ הסכם מס'  – 29/2017לביצוע עבודות כיסוח וקציר
של צמחייה בסביבת חלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות של הכרת או מתחייבים לשלם
לכם ,לפי דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא
יאוחר מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי כתובתו הבאה:
________________________________________.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה
על סכום הערבות.
 .3התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .4כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .5כתב ערבות זה ייכס לתוקפו ביום _______  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום _______.
.6

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום:__________.

בכבוד רב,

67
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מסמך ו' -ספח בטיחות
.1

כללי
 1.1ברשות יקוז כירת )לרבות המתחמים והחצרים המוחזקים על ידה( מועסקים קבלים וותי
שירותים חיצויים ,שפעילותם חושפת אותם ,את המזמין ,עובדיה וסביבתה ,לסיכוים הובעים
מעצם ביצוע הפעילות.
 1.2ספח זה ועד להחות קבלים וותי שירותים חיצויים אחרים ,לגבי דרישות הבטיחות ואיכות
סביבה של רשות יקוז כירת מקבלן העובד בחצרי המזמין ו/או מטעם המזמין.
 1.3יודגש ,כי אין באמור בספח זה ,כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה ,לרבות הלים
ספציפיים הרלווטיים לעבודתו ו/או מאחריותו על פי דין ,לבטיחות בעבודות העשות על ידו ו/או
על ידי מי מטעמו.
מובהר בזאת מפורשות ,כי ביצוע הוראותיו של המזמין לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
ואחריותו לקיים את כל דרישות הבטיחות ואיכה"ס ע"פ דין.
הוראות המזמין יבואו ,אך ורק ,ביסיון להוסיף על דרישות הבטיחות בדיי הבטיחות ,כדי
להבטיח יתר בטיחות באתר ביצוע העבודות ע"י הקבלן ,אך מבלי שהדבר יגרע מאחריות כלשהי
של הקבלן לבטיחות בעבודות המבוצעות על ידו ,ומבלי שעצם האפשרות כי תיתה הוראות כ"ל
על ידי המזמין תטיל על המזמין ו/או ציג המזמין ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפירוש שוה וכדומה ,בין הוראות
הוהל להסכם עם הקבלן ו/או הדין ,תכריע ההוראה המחמירה מביהן לטובת רשות יקוז כירת.
 1.4ספח זה יצורף כהחיות בטיחות לחוזה התקשרות עם הקבלן ויהווה חלק בלתי פרד מחוזה
ההתקשרות.
 1.5הוראות הספח יחולו בשיויים הדרשים ,גם על עובדיו המבצעים עבודות מהסוגים המפורטים
בוהל זה.
 1.6מסמכים ישימים
 1.6.1פקודות הבטיחות בעבודה וסח חדש ,תש"ל – ;1970
 1.6.2חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ;1954
 1.6.3תקות ארגון פיקוח על העבודה ,מסירת מידע והדרכת עובדים ,התש"ט ;1999
 1.6.4תקות הבטיחות בעבודה – עבודות ביה הדסית;1961 -
 1.6.5תקות הבטיחות בעבודה – חשמל התש"ן;1990 -
 1.6.6תקות הבטיחות עבודה )עבודה בגובה( ,התשמ"ז;2007 -
 1.6.7תקות הבטיחות בעבודה )עבודות ביה( ,התשמ"ח;1998 -
 1.6.8תקות הבטיחות בעבודה – עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו;1986 -
 1.6.9תקות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( ,התש"ז;1997 -
 1.6.10תקות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשוה במקומות העבודה( ,התשמ"ח .1988

.2

המטרה
לפרט החיות בטיחות לעבודות קבלים המתבצעות במתקי המזמין ,חצרותיה והמתחמים המוחזקים
 /מופעלים על ידה.
הגדרות
" 3.1הרשות" או "המזמין"  -רשות יקוז כירת או רשות יקוז כירת עבור איגוד ערים כרת או
וועדת המכרזים מטעמם לפי העיין ועל פי כל דין.
" 3.2הקבלן"-מי שהצעתו לביצוע הפרויקט תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה
ואשר מסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין ,ושהיו יחיד או חברה שאים עובדי המזמין,
הבאים לבצע עבודה )על עובדיהם וציודם( ברשות או בחצריה.
" 3.3קבלי משה"  -לרבות כל קבלן משה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או עבורו
בביצוע העבודות או חלק מהן ,אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלי משה כאמור,
או שהעסקת קבלי משה כאמור דרשה מראש במסמכי המכרז.
חובות הקבלן
 4.1הקבלן מחויב לקיים את דרישות התקים ולפעול לפי מדייות הבטיחות ואיכה"ס של המזמין.
 4.2מחובת קבלן ,המועסק ע"י רשות יקוז כירת ,ושעבודתו מתבצעת בתחומי המזמין ו/או מתקיה,
לפעול על פי כלל הדרישות ועל פי דין .מבלי לגרוע מכלליות ה"ל ,על הקבלן לפעול בהתאם
להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( ,תש"ל 1970-ובתקות על פיה חוק ארגון הפיקוח
על העבודה תשי"ד –  1954והתקות על פיו ,לרבות ובין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
בכל ההוראות והתקות המוזכרות במסמכים הישימים המפורטים בסעיף ) 1.5מסמכים ישימים(
לעיל.
 4.3על הקבלן לקיים ,בוסף להוראות הדין וספח זה ,את כל החיית בטיחות ואיכה"ס שתיתן ,ע"י
מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא מחייבת.
ממוה בטיחות של המזמין ,ו/או כל ציג69

.3

.4

4.4
4.5
4.6

4.7

במידה והקבלן יעסיק ו/או יתקשר עם קבלי משה מטעמו לביצוע העבודות מטעם המזמין ,יהא
הקבלן האחראי הבלעדי על עבודתם של קבלי המשה ועובדיהם.
הקבלן יהא האחראי על עבודתם של הקבלים האחרים וקבלי הביין.
הקבלן יתחייב להעסיק בעבודות ,שבגין דרשת מיומות טכית או יהולית ,או בעבודות אשר
בהן דרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקות )כגון :עבודות חפירה ,עבודות
הריסה ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו'( ,אך ורק ,אשים מורשים ומוסמכים העומדים
בכל דרישות הדין .הקבלן דרש לדווח מראש על שמות והסמכות עובדיו ו/או שמות קבלי משה
ועובדיהם.
הקבלן יתחייב שכל עוד לא שלמה מלאכתו ולא תקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר
מאת הרשויות המוסמכות ו/או המהדס ו/או הממוה על הבטיחות )הכל לפי המאוחר מבייהם(,
ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבה ו/או העבודה אותה ביצע ,לבטיחות העובדים
המצאים בו ,בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי להימצא
באזור ,שבו בוצעה העבודה.

.5

תדרוך
 5.1לפי תחילת ביצוע העבודה ,על הקבלן לקיים מפגש ראשוי עם ממוה הבטיחות מטעם המזמין
לקבלת תדרוך בושא בטיחות ואיכה"ס ולתת את אישורו בכתב בדבר ביצוע התדרוך.
 5.2הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר.
 5.3ממוה הבטיחות ,יבדוק את תקפות אישורי ציוד וכשרות של הקבלן ועובדיו ,וזאת מבלי לפגוע
במחויבותם ואחריותם עפ"י דין.
 5.4בוגע לכך ,ידריכם על הסיכוים והכרת המתקן ,מיגון אישי ,בטיחות ובהתאם לאופי העבודה,
יתמקד בסיכוים ומיעתם .בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום הוראות הבטיחות
מטעם המזמין ,יש לפות אל הממוה על הבטיחות בחברה.

.6

הדרכות עובדים
חובה על הקבלן לבצע הדרכה ולמסור מידע לכל העובדים המועסקים באמצעותו ,על הסיכוים ודגשי
הבטיחות ואיכה"ס ולפקח על ציות להוראות והלי הבטיחות של המזמין ,כדרש בתקות ארגון פיקוח
על העבודה ,מסירת מידע והדרכת עובדים ,התש"ט.1999 -

.7

תאוות – חובת דיווח
 7.1הקבלן יתחייב ,במקרה של תאוה או "כמעט תאוה" בשטחי המזמין ,להעביר דיווח ראשוי
בטלפון ולאחר מכן בכתב ,לממוה הבטיחות/מזמין העבודה.
הדיווח יכלול בין היתר ,את פרטי האירוע ופרטי המעורבים ,בהתאם לוהלי המזמין.
 7.2כאמור ,אין בהודעה זו ,מלשחרר את הקבלן או בא כוחו מחובת הדיווח לכל הוגעים מכוח החוק
ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאוה זו.
 7.3בכל מקרה בו ייגרם זק לציוד של המזמין ,יש לדווח על כך למזמין העבודה.
 7.4על הקבלן להתחייב שבמקרה הצורך כשיש לפות עובד קבלן שייפגע בתאוה ,יעשה הדבר
באמצעות אמבולס או ברכב הקבלן.

.8

עזרה ראשוה וציוד כיבוי
הקבלן יתחייב להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשוה וציוד כיבוי אש מתאים ותקין
באתר העבודות במהלך כל עבודתו ובהתאם לדרישות החוקיות.

.9

הפעלה
 9.1הפיקוח על עבודת קבלן העתיד לבצע עבודות בחברה או בחצריה ,יחל בשלבי ההתקשרות,
כמפורט להלן.
 9.2בחירת הקבלן וההתקשרות
בשלב בחירת הקבלן וההתקשרות עמו ,ייבדק ע"י המזמין בין היתר ,צירופו של ספח זה להצעת
הקבלן/המציע ,כשהוא חתום על ידי הקבלן
 9.3חתימת החוזה
על המזמין לוודא צירוף והל זה כספח לחוזה.
9.3.1
9.3.2
הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג' ומעבידים תקפה.
במעמד חתימת החוזה ,יחתום הקבלן על ספח הבטיחות לעבודה )ספח א'(.
9.3.3
 9.4התארגות לפי תחילת העבודה ) 72שעות לפחות(
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9.4.1
9.4.2

לפי תחילת העבודה יעביר הקבלן למזמין ו/או למהל הפרויקט את רשימת העובדים
מטעמו .הרשימה תכלול :שם פרטי ,שם משפחה ,מס' תעודת זהות וכתובת.
במידת הצורך ,יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפי תחילת העבודה.

 9.5התחלת עבודה
קבלת תדרוך
9.5.1
א .מזמין העבודה יעביר לממוה הבטיחות את רשימת עובדי הקבלן ומועדי הגעתם
הצפוי.
ב .באחריות המזמין או ציג מטעמו ,להודיע לממוה הבטיחות על הגעת הקבלן
ועובדיו לשטח המזמין ולדאוג כי ממוה הבטיחות ידריכם בושא בטיחות ,על
פי ספח א' הרצ"ב.
ג .בתום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה.
ד .העתק מהטופס יועבר לממוה הבטיחות של המזמין וישמר ע"י מזמין העבודה.
9.5.2

בדיקת ציוד וכלים
א .הקבלן יספק למזמין ,לפי תחילת העבודה ,תסקיר בודק מוסמך לאביזרי
ומתקי הרמה ולמתקי לחץ ,בהתאם לפקודת הבטיחות ותקותיה )פקודות
הבטיחות בעבודה וסח חדש התש"ל .(1970
ב .הקבלן יתחייב על תקיות ציוד וסף המשמש אותו לביצוע העבודה ,כגון:
סולמות ,ציוד חשמלי וכד'.
ג .המזמין או ציג מטעמו ,ו/או ממוה הבטיחות של המזמין ייבדקו מידי פעם,
במהלך העבודה ובאופן אקראי ,את תקיות הציוד של הקבלן.
ד .במקרה של תקלה בציוד ,יש לדרוש מהקבלן להפסיק את העבודה עד לתיקון
הליקויים שתגלו.

9.5.3

היתר עבודה
א .המזמין/ציג המזמין /ממוה הבטיחות ימלא טופס הרשאת עבודה ,על פי ספח
ב' ,לאחר ביצוע סיור בשטח עם הקבלן .ההיתר ייתן לתקופת העבודה מוגדרת
מראש ע"י המזמין.
ב .היתרי הבטיחות ייתו ע"י המזמין/ממוה הבטיחות על פי סוג העבודה,
כמפורט להלן:
• עבודה חמה )ריתוך  ,חיתוך בדיסק ,וכל עבודה באש חיה(  -ספח ג'.
• עבודה בגובה -ספח ד'.

.10

מהלך העבודה
 10.1פיקוח שוטף
 10.1.1מהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבודת הקבלן,
קבלי המשה ,הקבלים האחרים וקבלי הביין ,וידווח על הפרות הוראות
הבטיחות למהל הפרויקט מטעם המזמין.
 10.1.2במקרה של חריגות בטיחות חמורות שבהן קיים סיכון לפגיעה בפש או ברכוש ,יורה
מהל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן במקום ,ולדווח על
פרטי האירוע לממוה הבטיחות מטעם המזמין.
 10.2סיום יום עבודה
 10.2.1עם סיום העבודה ,יערוך הקבלן סריקה לוודא שלא ותרו ציוד ו/או סיכוי בטיחות
באתר.
 10.2.2הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח קי.
 10.2.3בעבודות חמות שהסתיימו לקראת סוף היום ,באחריות הקבלן לבצע סיור לגילוי
התפתחות אש ,שיערך לאחר תום העבודה.
 10.2.4המזמין יגדיר את זמן יציאת הקבלן ועובדיו משטח המזמין במקרה של עבודה מעבר
לשעות הרגילות.

.11

גמר עבודה  /פרויקט
 11.1יקוי השטח
 11.1.1על הקבלן לאסוף את כל כלי העבודה ופרטי הציוד השייכים לו.
 11.1.2הקבלן יוודא סילוק כל עודפי החומרים ,ויוודא יקוי שטח העבודה תוך סילוק
הפסולת למקום מאושר71 .

.12

תסקירים )תסקרי בטיחות( ,מסירה ועמידה בתאי המפרט
 12.1בגמר עבודה שחייבה התקה/בייה/שיוי הדסי של מבים ,כלים או ציוד הדורשים תסקירים,
ימסור הקבלן תסקיר מקור למזמין.
התסקיר שיימסר יתבצע עפ"י:
 12.1.1פקודות הבטיחות בעבודה וסח חדש תש"ל  1970של משרד העבודה.
 12.1.2החיות העבודה של המזמין רשות יקוז כירת .
 12.2כמו כן ,יימסרו כל המסמכים הבטיחותיים שדרשו במפרט הטכי.
 12.3עם גמר העבודה/הפרויקט כמתואר בסעיפים לעיל ,יוודא ציג המזמין עמידה הקבלן בתאי
המפרט ויאשר קבלת המתקן/המבה והשטח.

.13

שמירת איכות הסביבה
 13.1על הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה המאשר רישומו והסמכתו לעסוק
בתחומי עבודתו )עפ"י העיין(.
 13.2על הקבלן לשמור על איכות הסביבה .לעיין זה:
 13.2.1חל איסור על שריפת פסולת באתר העבודה ,בסביבתו או בכל מקום אחר.
 13.2.2יש למוע חדירה לקרקע למקורות מים או ביוב של כימיקלים ,שמים ,ממיסים,
מדללים או כל חומר אחר.
 13.2.3פסולת חומרים מסוכים ואסבסט תסולק לאתרים מורשים לטיפול בחומרים אלה
בלבד ,כשהיא ארוזה ומשועת באופן שימע פיזורה ועפ"י ההוראות הוגעות לעיין
זה עפ"י החוק.
 13.2.4חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי ביין במקומות של א יועדו לכך .יש
להעביר את הפסולת לאתר פסולת מורשה בלבד.
 13.3על הקבלן להציג לחברה העתק מאישור קבלת הפסולת ע"י המורשה.

.14

אחריות
14.1
14.2

 .15ספחים
15.1

האחריות ליישום הוהל ועדכוו חלה על המזמין.
הקבלן אחראי לקיים כל סעיפי והל בטיחות זה ,בוסף לאחריותו וחובתו הבלעדית לעמידה
בכל ההוראות עפ"י כל דין.
ספח א'  -דף החיות לקבלן הכס לשטח המזמין רשות יקוז כירת .
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ספח א'
החיות לקבלן הכס לאתר רשות יקוז כירת
.1

כיסה לשטח המזמין
אין להיכס לשטח המזמין או להתחיל עבודה כלשהיא ,ללא אישור מאת מזמין
1.1
העבודה/מפקח העבודה/ממוה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיחות לקבלן ועובדיו.
1.2
לפי הכיסה לאתר ,יש לדאוג להעביר למזמין העבודה רשימת ציוד הכס עד לרמת הפריט
הבודד.
במידת הצורך ולפי החלטת המזמין -הכיסה והיציאה משטח האתר תיעשה בהתאם להחיות
1.3
השומרים המאבטחים מטעם המזמין ,כולל בדיקה של כלי רכב ותיקים אישיים של הקבלן
ועובדיו.
עבודת קבלן לאחר שעות הפעילות תחייב אישור מיוחד ממזמין העבודה ,תך מתן תשומת לב
1.4
לושא תאורה ובטיחות.

.2

התהגות בשטח המזמין
במקרה של התהגות לא בטיחותית ,יש לדווח לגורם האחראי על ביצוע העבודה.
2.1
יש לתקן את המצב או ההתהגות )הבלתי בטיחותיים( לפי המשך העבודה .אם אין אפשרות
2.2
לבצע את העבודה בבטחה ,אין לבצעה כלל.
2.3
אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים לפי העבודה או במהלכה.
כל עבודה תבוצע בצוות של  2אשים לפחות )אלא אם תקבל אישור בכתב מטעם ממוה
2.4
הבטיחות ,לעבוד לבד(.
אין להתחיל עבודה כל שהיא )ביום העבודה(ללא אישור של מזמין ובידיעת מהל/אחראי
2.5
רלווטי ,המתייחסת לאותו יום.
אין לבצע עבודות בסיכון מיוחד כגון :עבודה בגובה ,כיסה למכלים ובורות ,קירבה חדירה
2.6
לקווים של גזים/וקורוזיביים/רעלים ,ממיסים ,יקוזים וצרת כיבוי אש ,ללא תיאום ואישור.
אין לבצע עבודות המייצרות אש או חום בשטח המזמין ללא אישור בכתב )ספח ג'( מהמזמין
2.7
.
בכל עבודות המייצרות אש או חום ,חובה להציב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאחר סיום
2.8
העבודה.
השהייה בשטח המזמין תהיה באזורים שהוגדרו לצורך העבודה בלבד.
2.9
 2.10אין להיכס לחדרי חשמל ללא אישור מראש.
 2.11אין לבצע כל עבודה שאיה מופיעה בהיתר הבטיחות.
 2.12ציוד הריתוך המצא ברשות הקבלן בעבודה ובאחסון ,חייב להיות תקין .גלילי אצטילן וגלילי
חמצן )במידה ויהיו בשימוש( יצוידו בבלמי להבה ויהיו קשורים לציוד .בסמוך לגלילים יהיה
מטף כיבוי תקין.

.3

הודעה על תאוות
על קבלן ועובדיו לדווח על כל תאוה או כמעט תאוה שאירעה בשטח המזמין ובמתקים בהם
3.1
מעורבים הקבלן או עובדיו ,לממוה על העבודה מטעם המזמין ולממוה הבטיחות.
ההודעה כ"ל איה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הוגעים מכורח החוק.
על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פיוי עובדיו במקרה הצורך.
3.2
במידה ועובד קבלן פגע בתאות עבודה ,על הקבלן לדאוג ולציידו בטופס ב.ל 250.של הבטוח
3.3
הלאומי וזאת כדי לקבל טיפול רפואי במידה ויזדקק לו.

.4

שימוש בציוד
אין להשתמש בציוד כיבוי אש לעבודה שוטפת ,אלא לצורכי כיבוי אש בלבד.
4.1
כל ציוד הרמה/לחץ או ציוד אחר החייב בבדיקה בידי בודק מוסמך על פי פקודות הבטיחות
4.2
בעבודה ותקותיה או כל חוק אחר ,יישא תעודה שכזאת בתוקף .סימון הציוד ה"ל ייעשה
כדרש על פי חוק.
אין להיף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה.
4.3
4.4
אין להשתמש ולהוג בכלי רכב של המזמין.

.5

כשירות הקבלן ועובדיו
כל עבודה הדורשת הסמכה ,רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל ,תתבצע אך ורק ,ע"י איש
5.1
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תעודה או היתר תקף לעבודה זו.

5.2

על הקבלן לוודא כי הוא וכל עובדיו כשירים לעבודה מבחיה רפואית וכי עברו את הבדיקות
הרפואיות הדרשות כקבוע בתקות ועל פי הדין.

.6

התהגות בחירום
במקרה של שריפה ,יש לסות לכבותה )אם אין סיכון לחיים( .במידה ולא ,יש לפות את האזור
6.1
ולהודיע מידית למהל במקום ולזמן כוחות הצלה וכיבוי.
במקרה של פגיעה מחומר כימי ,יש לשטוף במים את אזור הפגיעה במשך לפחות  15דקות
6.2
ולפות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך.

.7

עבודות חשמל
כל ציוד חשמלי או כבל מאריך ,חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקותיו ודרישות של
7.1
המזמין/המזמין .בין היתר יש לבדוק ש:
 7.1.1הציוד עבר בדיקת חשמלאי מוסמך וושא תג שמישות רבעוי ,חתום ע"י חשמלאי
מוסמך בלבד.
 7.1.2בעל בידוד כפול.
 7.1.3ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך ,ייבדק לבחית תקיותו החשמלית.
 7.1.4אין לעבוד עם ציוד פגום.
כבל מאריך יהיה בעל אורך מקסימלי של  50מטר .חל איסור מוחלט לחבר מספר כבלים
7.2
מאריכים על מת ליצור קו חשמל ארוך יותר.
בזמן העבודה יש לפרוש את הכבל למלוא אורכו מעל אזור העבודה .במידה ואין אפשרות,
7.3
ייפרש הכבל על הרצפה עם כיסוי למיעת פגיעות מכיות .הכבל יאובטח על פי כללי כבל
מאריך
תאורה זמית תוצב בגובה  2מטר לפחות.
7.4
אין להתחבר לקודות חשמל ללא אישור מפורש מחשמלאי המזמין.
7.5
עבודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ,בהתאם לחוק החשמל ותקותיו.
7.6

.8

עבודה בגובה  -סולמות ,פיגומים ובמות הידראוליות
עבודה המתבצעת בגובה שמעל  2מטר מחייבת הסמכה וכתב מיוי ע"י מדריך מוסמך ,שימוש
8.1
ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור )ספח ד'(.
רתמת הבטיחות המאושרת לעבודה הה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם פילה תיקי.
8.2
8.3
סולמות  -מאושר השימוש בסולמות תקיים ותקיים בלבד .חשמלאים ישתמשו בסולם
מבודד.
8.4
פיגומים  -כל פיגום חייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקות
הבטיחות בעבודה .במקרים מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך.
במקרה של כווה להשתמש בפיגום ,יש לוודא עם ממוה של המזמין שהפיגום מותר לשימוש
לפי תחילת העבודה.
הקבלן יקים גדר מתאימה מתחת לפיגום או לידו ,כך שתימע כל עליה או התקרבות לפיגום
8.5
ע"י זרים.
במת הרמה ממועת  -בכל מקרה שבו יש צורך לעבוד עם במת הרמה או להשתמש במלגזות
8.6
ומופים ,יש לוודא לפי תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הדרשים )בודק מוסמך,
רישיון למופאי ,רישיון להיגת מלגזה וכד'(.
אין להרים אשים במלגזה על גבי משטח ,אלא בסל הרמה תקי בלבד.
8.7
עובדים על הבמות וסלי הרמה ,חייבים להיות מוסמכים לעבוד זו והיות מצוידים בציוד מגן
8.8
אישי.

.9

ציוד מגן אישי
יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הדרש ובגדי עבודה.
9.1
על הציוד לעמוד בתקים ולכלול בין היתר :כובע מגן ,עלי בטיחות ,משקפי מגן ואטמי
9.2
אוזיים.
בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים ,יש להצטייד בכפפות מתאימות.
9.3
9.4
שימוש בציוד מגן וסף )כפפות ,מסכה לריתוך ,רתמה לעבודה בגובה וכד'( ,יידרש בהתאם
לסוג העבודה.
יש לזכור  -בעבודה עם מכות מסתובבות ,אסור לעבוד עם כפפה )דוגמא :אבן משחזת(.
9.5
74

.10

סימון וגידור בטיחות
 10.1שטחי העבודה בהם פועל הקבלן יגודרו בגידור של גדר רשת בגובה  2מטר .אזורי עבודה בעלי
רגישות וסיכון גבוהים יגודרו בפח איסכורית ,בגובה  2מ' לפחות.
יש לוודא שהגידור ייראה ממרחק סביר ,כך שאף אדם לא ייכס לתחום העבודה.
 10.2יש להציב שילוט הזהרתי באזור העבודה ,כך שייראה מכל צדדיו.
 10.3כדי למוע אפשרות פגיעה מפילת חומרים מפיגומים ,יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ
מלאים או מפחי איסכורית במרחק  3מטר לפחות מהפיגום.

.11

עבודות קידוח וחפירות
 11.1לפי ביצוע עבודות קידוח ,יש לקבל אישור ממהל ביוי של המזמין.
 11.2יש לבצע הערכת סיכוים לפי תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה )אפשרות
שחוצים אותו קווי חשמל ,מים וכד'( פיוי עודפים וגידור אזורי עבודה.
 11.3עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מהל עבודה מוסמך.
 11.4אזור החפירה חייב להיות מסומן ע"י סרט סימון אדום וע"י שילוט מתאים.
 11.5יש לגדר את אזור החפירה ע"י גידור מחוזק היטב.
 11.6יש להבטיח את החפירה מפי התמוטטות באמצעות דיפון מתאים.

.12

עבודות הריסה
 12.1כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה ישירה של מהל עבודה עם יסיון של שה אחת
בהריסות.
 12.2הקבלן יאבטח את המבים או חלקיהם העומדים להריסה גד התמוטטות לפי ,בזמן ואחרי
ביצוע ההריסה.
 12.3הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומות טעוי הריסה והרוסים.

.13

תעבורה וציוד מכי הדסי
 13.1כל כלי הרכב הכבדים )משאיות ,טרקטורים ,מופים ,וכד'( יציגו רישיוות בי תוקף ואישור
בודק מוסמך בכיסה לאתר על פי דרישה.
 13.2סיעה לאחור בכלי הרכב הכבדים מחייבת אמצעי התרעה קולי בסיעה לאחור ומכוון.
 13.3יש לציית לשלטים ותמרורים המצויים בשטח.
 13.4הקבלן יבטיח את עילת הכלים הכבדים וכלי ההרמה ,כך שתימע הפעלתם ע"י אדם שאיו
מוסמך לכך.
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הצהרת הקבלן
תאריכי עבודה :מתאריך_________________ :
•
•
•
•
•

עד תאריך_____________ :

אי החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות בעבודה וכל תקותיה וכל דין או חוק
בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.
אי החתום מטה המועסק בשטח המזמין ,רשות יקוז כירת )להלן :המזמין( מצהיר בזאת כי הובאו
לידיעתי הוראות והלי הבטיחות ההוגים בחברה .כמו כן ,הירים לי הסיכוים האפשריים בשטחי המזמין
וחצריו.
הי מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות ,סדרי העבודה והמשמעת ההוגים בחברה
ולהוג בהתאם לכל הוראות מטעמה.
ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות ,ייקטו גדי צעדים שוים כגון :הפסקת עבודה זמית
ועד להרחקתי ממקום העבודה .במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי.
יש לראות בי אחראי לכל תאות עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו /או לעובדי המזמין ,כתוצאה ישירה או
עקיפה מעבודתי בשטח המזמין.

פרטי הקבלן
שם:
מס' ת.ז:
מקצוע:
כתובת:
חתימה:
תאריך:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

מזמין העבודה:
טלפון__________________ :

______________________
שם

______________________
חתימה
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______________________
חותמת המזמין

