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הערה:
בכל מקרה בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה מיוחדת
הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד
הבי טחון ולצה"ל וכן הועדה הבין חילית לקביעת סטנדרטים במבני צבא .המפרטים הכלליים המצוינים
לעיל ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח '
החשמ ונאים  9 3תל א ב יב.
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז ,לרבות אלו שלא צורפו ,כי קראם והבין את
תכנם ,קיבל מאת מזמין העבודות – איגוד ערים כנרת את כל המידע ו/או החומרים ו/או ההסברים ו/או
ההנחיות בקשר עם המכרז לרבות ביצוע העבודות נשוא המכרז ,כמפורט במסמכי המכרז.
הצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
תאריך___________:

חתימת וחותמת הקבלן_______________:

 1לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף .7.8
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מסמך א' -הזמנה להציע הצעות למכרז מס' 05/2019
.1

מבוא
 .1.1הזמנה להציע הצעות
איגוד ערים כנרת (להלן" :המזמין") מתכבד בזאת להזמינכם להציע הצעתכם למכרז פומבי
לביצוע :עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה מסוגים של:
ממברנות ,פגודות ומפרשי צל בחופי הכינרת (להלן" :אתר הפרוייקט") כמפורט במסמכי
המכרז להלן (להלן" :הפרויקט" ו/או "העבודות").
העבודה כוללת תכנון וביצוע של כל מתקני ההצללה כאמור כולל תכנון ,ייצור ,הכנה ,הובלה,
הרכבה ,הפעלה ,והבאת כל אישור הנדרש עפ"י החוק והתקנים הרלוונטיים לרבות :אישור
מעבדה ,כיבוי אש ומת"י למצללות וליריעות ההצללה.
לתשומת לב המציעים -למכרז/חוזה לא מצורפות תכניות  ,אלא כתב כמויות בלבד.
עבודות ההצללה בחופים יבוצעו בשיטת תכנון-ביצוע .המזמין יעביר את הנחיותיו לקבלן,
והעבודות תבוצענה לאחר אישור המזמין לתכניות (הקבלן יתבקש להציג תכנון במספר חלופות)
ובלו"ז אשר יוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
המזמין יוציא צווי התחלת עבודה ייעודיים עברו כל פרויקט ופרויקט שיבוצע בחופים.
משך תקופת ההסכם הינו  12חודשים החל ממועד חתימתו.
למזמין בלבד מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו
של חוזה זה למשך שלוש תקופות נוספות של  12חודשים (שנים עשר) כל תקופה ,בהודעה בכתב
שתשלח לקבלן לפחות ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת החוזה.
מודגש כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום -1.4.20
תקופת התכנון והביצוע בשטח תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך חודשיים
וחצי.
תקופה זו תכלול את כל הדרוש לצורך הקמת המיצללות בחופים לרבות :תכנון ההצללות (כולל
העברת חלופות) ,אישור המזמין לתכנון לחלופה הנבחרת ,סימון בשטח בתיאום עם המזמין
ועובדיו בחופים ,ייצור המתקנים והתקנתם בשטח.
על הקבלן לסיים את כל האמור להלן בתקופה של עד חודשיים וחצי ולסיימם בתקופה זו ולא
יאוחר מיום .15.3.20
בהמשך ,לאחר פתיחת עונת הרחצה  2020ולאורך יתר תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן
מתחייב לבצע עבודות הצללה שונות על פי הודעות שימסרו לו מעת לעת על ידי המזמין בהתאם
לצרכיו.
במסמכי המכרז מפורטים שלבי ביצוע העבודות ,התנאים להגשת הצעה במסגרת המכרז ואופן
הגשת ההצעה .על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו
לרבות החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולרבות
ערבות בנקאית 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
לנהל מו"מ עם המציעים במכרז ו/או לפצל את הפרוייקט בין מספר מציעים ,בהתאם להוראות
המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.
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.1.1.1ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה 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/
עירוני או לפרסם מכרז חדש ,מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך ,מכל
מין וסוג שהוא.
ביצוע העבודות במכרז זה ,כולו או חלקו ,מותנה בקבלת אישור תקציבי ,וכן השלמת
אישורים ו/או היתרים נדרשים מהרשויות המוסמכות .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול
המכרז ו/או חלקו ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות ,כתוצאה מאי קבלת האישור
התקציבי האמור ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים .בעצם הגשת ההצעות למכרז,
יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה כנגד הרשות ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימנו 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 מסמכי המכרז שרכשו ,אולם לא יהיו
זכאים לפיצוי נוסף כלשהו ,לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו
בקשר עם המכרז.
בנוסף 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 הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,על חשבונו וללא כל תמורה
נוספת ,לפי דרישת הרשות ,ובלבד שהארכת הערבות כאמור ,לא תארך על ששה ()6
חודשים ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז .המציע מוותר
מראש על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה ,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.
.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 ,בין אם מדובר בביצוע השירותים ו/או העבודות במתחם מסוים או
חלק ממנו ,אזור מסוים ,או חלק ממנו ,פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם,
הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין .למען הסר ספק ,כל זוכה במכרז
מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה כל טענה 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 ,יעניק את כל השירותים ו/או העבודות ,או חלק מהם ,במתחם מסוים או
בחלק ממנו ,באזור מסוים או בחלק ממנו ,פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם,
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בכל עת ,ובכל פרק זמן ,וכל זוכה ו/או מציע במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
ביטול ו/או צימצום היקף העבודות  -המזמין יהיה רשאי לצמצם ואף לבטל את מתן
השירותים העבודות ו/או השירותים ו/או סעיפים בכתב הכמויות ,כולם או חלקם ,בכל
עת ובכל פרק זמן ,וכל זוכה במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
המזמין רואה את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה כנגד המזמין/הרשות ,בקשר עם ביצוען של עבודות שונות באתר ע"י קבלנים אחרים.
.2

הגדרות
מונחים ומושגים בהזמנה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על נספחיו.
"החוזה"  -החוזה המצורף להזמנה זו על נספחיו ,לרבות הנספחים כמפורט בסעיף מסמכי ההסכם
בחוזה.
"המציע"  -המציע שמגיש הצעה זו.
"הקבלן הזוכה"  -מי שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה הזוכה ,בין בעצמו
ובין ביחד עם אחר/ים ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין.
"הרשות" או "המזמין" איגוד ערים כנרת או וועדת המכרזים מטעמום לפי העניין ועל פי כל דין.
מנהל הפרויקט -מי שיגדיר מזמין העבודה לנהל את הפרויקט ולפקח על ביצוע העבודות.
"הקצב"  -סכום כספי הנקוב מראש בכתב הכמויות בהתייחס לפריט מסוים ,אשר בהיעדר הוראה
אחרת במפרט המיוחד ו/או במבוא למפרט המיוחד ,תשולם מתוכו תמורה זו או אחרת לקבלן
הזוכה אך ורק בכפוף לביצוע/הפעולה בפועל .מימוש הסכום הכספי (כולו ו/או חלקו) ,אם בכלל,
כפוף לשקול דעתו של המזמין ומותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט בהתייחס לצורך
לביצוע תוכן הפריט ו/או הפעלתו (כולו ו/או חלקו) .אין הקבלן רשאי לבצעו ו/או להפעילו על דעת
עצמו ,אין הקבלן זכאי לכל תשלום בגין אי הפעלת הסעיף ,כולו או חלקו .שיטת העבודה לבצוע
הפריט תקבע ע"י מנהל הפרויקט ,אולם ,האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת
אחריותו לפי חוזה ההתקשרות .מובהר כי המזמין אינו מתחייב לממש את מלוא הסכום הכספי לפי
מכרז זה ,והמזמין יהיה רשאי לממש את ההזמנה בשלבים ו/או בחלקים ,הכל לפי שיקול דעתו
המוחלט והבלעדי של המזמין ובהתאם לצרכיו.

.3

קבלנים אחרים
 .3.1מודגש כי בשטח יתכן כי בשטח האתר פועלים ו/או יפעלו קבלנים אחרים והעבודות נשוא המכרז
תתבצענה במקביל ובתיאום עם עבודות אשר יבוצעו על-ידי קבלנים אחרים באתר.
 .3.2המציע אשר הצעתו תזכה במכרז זה מצהיר כי ידוע לו כי קבלנים אלה כאמור יעבדו באתר
הפרויקט בצמוד ובמקביל לו ,וכי ישתף הוא פעולה עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין בכל נושא
וזאת באמצעות מנהל העבודה אשר יוצב מטעמו בפרויקט זה ואשר תחומי אחריותו ותפקידיו
מוגדרים במסמכי המכרז ובחוק.
 .3.3למען הסר ספק מובהר כי ,קבלנים האחרים ,יבחרו ע"י המזמין בהליך נפרד ממכרז זה .המזמין
יהיה אחראי לחתום מול הקבלנים האחרים על הסכמים מתאימים לביצוע העבודות ולשלם
שכרם ,במישרין ,בעבור העבודות שיבצעו.
כל האמור בזכר  -גם בלשון נקבה במשמע וכן להפך.
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.4

תכולת הפרויקט ולוחות זמנים
 .4.1.1מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז הפרויקט כולל :ביצוע עבודות הפרויקט ,ובכלל זה
ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים ,אספקת כוח האדם ,הכלים ,הציוד,
המכונות וכל משאב אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם ביצוע הפרויקט וכן השיקומים
והשחזורים הנדרשים בתום הביצוע.
 .4.1.2ביצוע בהתאם למסמכי המכרז
הפרויקט יבוצע בהתאם להזמנה להציע הצעות זו ,המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה
הבין-משרדית (אוגדן כחול) על כל פרקיו הרלוונטיים (אשר אינם מצורפים) ושאר
המסמכים המפורטים בסעיף  6.1.1להלן בהזמנה זו ואשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
(להלן" :מסמכי המכרז").
 .4.1.3לוח זמנים לבצוע הפרויקט
הפרויקט יתבצע במשך תקופת ההתקשרות ולפי דרישות המזמין.
משך תקופת ההסכם הינו  12חודשים החל ממועד חתימתו ,כאשר למזמין בלבד מוקנית
זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו של חוזה זה
למשך שלוש תקופות נוספות של  12חודשים (שנים עשר) כל תקופה ,בהודעה בכתב
שתשלח לקבלן לפחות ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת החוזה.
מודגש כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום - 1.4.20
תקופת התכנון והביצוע בשטח תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך
חודשיים וחצי.
תקופה זו תכלול את כל הדרוש לצורך הקמת המיצללות בחופים לרבות :תכנון ההצללות
(כולל העברת חלופות) ,אישור המזמין לתכנון לחלופה הנבחרת ,סימון בשטח בתיאום עם
המזמין ועובדיו בחופים ,ייצור המתקנים והתקנתם בשטח.
על הקבלן לסיים את כל האמור להלן בתקופה של עד חודשיים וחצי ולסיימם בתקופה זו
ולא יאוחר מיום .15.3.20
בהמשך ,לאחר פתיחת עונת הרחצה  2020ולאורך יתר תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן
מתחייב לבצע עבודות הצללה שונות על פי הודעות שימסרו לו מעת לעת על ידי המזמין
בהתאם לצרכיו.
המציע
בהזמנה זו מוזמנים להשתתף מציעים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן בסעיף .8
 .4.1.4הצהרה על עמידה בתנאים לחתימת חוזה
במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהירים ואישורים המעידים על עמידתו בתנאים
לחתימת החוזה המפורטים לעיל ,בנוסח טפסים  1-11המצ"ב ,וכן יצרף להצעתו את
האישורים והאסמכתאות נדרשות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ובתנאים
האחרים במכרז זה.
 .4.1.5אישור המזמין להתקיימות התנאים
לא הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתנאים המנויים לעיל תוך התקופה הנקובה - ,יהא
המזמין רשאי למסור את ביצוע העבודה לכל מציע אחר ,ולא תהיה לקבלן הזוכה כל טענה
ו/או תביעה בשל כך.
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.5

שלבי ההזמנה להציע הצעות
 .5.1לוחות זמנים
לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:
 .5.1.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף מינהלת הכינרת שבאיגוד ערים כינרת,
צומת צמח בניין מכבי אש ( )04-8591910תמורת עלותם בסך  ₪ 250שלא יוחזרו ,החל
מיום שני  18.11.19בימים א'  -ה' בין השעות .08:00-16:00
בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז ,החל מהמועד הנזכר לעיל ,גם באתר
האינטרנט של איגוד ערים כינרת בכתובת  www.kineret.org.ilתחת לשונית
"מכרזים" .ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל.
 .5.1.2מפגש מציעים יתקיים ביום שני  18.11.19בשעה  11:00במשרדי איגוד ערים כינרת,
צומת צמח (בנין מכבי האש) .השתתפות במפגש המציעים חיונית אך אינה חובה
ואינה מהווה תנאי להגשת הצעה למכרז.
 .5.1.3במפגש המציעים ,הרשות תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להציג עניינים
שונים הקשורים בהליך .לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הרשות למסמכי המכרז
במהלך הכנס או הסיור ,אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב.
 .5.1.4המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז
או חלק מהם .לשאלות הבהרה יש לפנות לשלום רנד ,מהנדס אגף מינהלת הכינרת
במייל  info@lakekinneret.co.il :או באמצעות פקס מס'( 04-6752220 :יש
לוודא קבלת הפקס בטלפון מס'  .) 04-8591910מועד אחרון להגשת שאלות בכתב
הינו יום חמישי  28.11.19עד השעה  .12:00המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה .תשובת הרשות לבקשות תופץ
כהודעה לפי סעיף  6.2להלן (שינוי תנאי המכרז) .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה
תוקף לכל התייחסות של המזמין אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.
 .5.1.5ההצעות למכרז תוגשנה ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מיום שני  9.12.19עד השעה
 12:00בצהריים ,לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי המזמין (להלן:
"מועד הגשת ההצעות") .הצעות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תיבדקנה ותוחזרנה
למציע כמות שהן.
 .5.1.6המזמין רשאי ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשנות את לוחות הזמנים להליך,
בהודעה שתינתן בהתאם לסעיף  6.2להלן.

.6

הוראות כלליות
 .6.1להלן הוראות כלליות שתחולנה על ההזמנה להציע הצעות
 .6.1.1תכולת ההזמנה
ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:
מסמך א'  -חוברת הזמנה להציע הצעות על נספחיה
טופס מס'  - 1אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה.
טופס מס'  - 2אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה.
טופס מס'  - 3נוסח ערבות בנקאית.
טופס מס'  - 4תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.
טופס מס'  - 5אישור רואה חשבון לעניין סעיף .8.1.3
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טופס מס'  - 6תצהיר פירוט עבודות לעניין סעיף .8.1.2
טופס מס'  - 7הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.
טופס מס'  - 8תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה.
טופס מס'  - 9אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה
טופס מס'  - 10הצהרה בדבר ניגוד עניינים
טופס מס'  - 11רשימת ממליצים לעניין סעיף 8.1.5
מסמך ב'  -החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן מדף 3210
(התשס"ה אפריל  – )2005אינו מצורף.
מסמך ג'  -המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית (אוגדן כחול) על כל
פרקיו הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם העדכנית
כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – אינו מצורף.
מוקדמות ותנאים כלליים.
מסמך ג'1-
מפרט טכני מיוחד.
מסמך ג'2-
כתב הכמויות והצעת מחיר
מסמך ד'
התוכניות ורשימת התוכניות.
מסמך ה'
החוזה
מסמך ו'
נספח  - 1נספח ביטוח
נספח  - 2ערבות הביצוע.
נספח  - 3ערבות הבדק.
נספח  – 4העסקת קבלני משנה.
בטיחות
מסמך ז'-
 .6.1.2בוטל.
 .6.1.3בוטל.
 .6.1.4קניין הרשות במסמכים
מסמכי המכרז הם רכושה של הרשות והם נמסרים למציע לשם השתתפותו בלבד .אין
לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.
למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה הם רכושה של הרשות גם לאחר שמולאו על ידי
המציע ,וכי הרשות תוכל לעשות בהם ובנתונים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו ,מבלי
שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך .
 .6.1.5אישור הבנת תנאים
כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו
ועל ביצוע הפרויקט.
המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם והבינם ,וכי הוא מקבל על עצמו את
תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .נוסח האישור מצורף להזמנה זו כטופס מס'
.1
לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור
בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה
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שהיא  -יעמדו לרשות כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור חילוט הערבות הבנקאית.
 .6.2שינוי תנאי המכרז
 .6.2.1כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ,הרשות שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות,
לעדכן ,או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה ,בהתייחס לאחד או יותר מהמציעים במידה
שהיא סבורה כי שינוי ,עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי הרשות.
 .6.2.2שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכלל המציעים וכן תפורסם באתר
האינטרנט של איגוד ערים כינרת בכתובת  www.kineret.org.ilתחת לשונית
"מכרזים" .באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט אחר הודעות
שיפרסם המזמין בקשר עם המכרז .הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי
המכרז .למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך
בהודעה בכתב מטעם הרשות .המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על כל
הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי המכרז.
.7

כללי הגשת ההצעות
 .7.1התאמה לתנאי המכרז
.7.1.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז .על המציע להתייחס בהצעתו לכל
הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים .בכלל זאת,
כל אימת שנדרש 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 התניה,
הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז .ההחלטה בכל מקרה
מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות של הרשות.

 .7.1.2המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים ,לצורך הבהרה,
אימות הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרשים על מנת
להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
 .7.1.3המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור
יהיה מאושר כנאמן 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.
 .7.1.4לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .7.1.5המציע מסכים ,כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות 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.

 .7.2סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר ,כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל
ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות.
המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת כטופס  7להזמנה זו ויגישה כחלק
ממסמכי ההצעה.
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 .7.3הצעה חתומה
ההצעה תהיה חתומה בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע.
המציע ימציא אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה כאמור.
נוסח האישור מצורף להזמנה זו כטופס מס' .2
 .7.4אופן הגשת מסמכי ההצעה
 .7.4.1על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף  6.1.1לעיל וכן את כל
המסמכים והאסמכתאות הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.
 .7.4.2כל מסמך המכיל את הצעתו הכספית של המציע ,יוגש בשני עותקים :עותק אחד ()1
אשר יסומן כמקור ,ועותק נוסף שיסומן כהעתק.
 .7.4.3המציע יחתום בחותמת חברה ובחתימת מורשה חתימה על כל עמודי הצעתו .כל
העמודים יהיו ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי.
 .7.4.4המציע יגיש את כל חומר המכרז ,וכן כל הבהרה בכתב שהועברה או פורסמה 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.
 .7.5תוקף 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 נוספת,
אחת או יותר בהתאם לשיקול דעתה של הרשות .והמציעים מתחייבים להיעתר לבקשה .במקרה
זה המצי עים 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 להימנע מלקיים כל
דרישה או תנאי אשר הוא מחויב על פי תנאי המכרז.
 .7.6בדיקת ההצעות
ההצעה תיבדק על ידי הרשות ,אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.
 .7.7בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
הרשות רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה
לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש 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 לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת,
בין היתר ,לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי סף המפורטים
בהזמנה זו.
המציעים יעבירו לרשות את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה הרשות
בפנייתה ,לפי כתובת הרשות .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים כמפורט
בחוברת המכרז.
 .7.8משא ומתן והליך תחרותי נוסף
 .7.8.1הרשות ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם
המתמודדים במכרז ,שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,לרבות פיצול הפרויקט בין מספר
מציעים בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.
 .7.8.2כמו כן ,הרשות ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע
למציעים אשר עמדו בתנאי הסף והצעתם לא נפסלה (להלן" :המציעים הכשרים") על
קיום הליך תחרותי נוסף ,בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
א .במקרה שבו כל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז חורגות מאומדן ועדת
המכרזים.
ב .במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת ,וההפרש בין ההצעה הכספית הנמוכה /
הזולה ביותר לבין ההצעה הכספית הנמוכה/הזולה שלאחריה ,אינו עולה על 10%
(עשרה אחוזים).
 .7.8.3מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי נוסף או לא ,נתונה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התנאי/ם לכך כאמור לעיל.
 .7.8.4החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מהתנאים שלעיל,
תפנה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש ,במועד
שיקבע ,הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית ,בתנאים המיטיבים עם
המזמין לעומת הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים
יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור (להלן" :ההליך התחרותי הנוסף") .הצעת המחיר
הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב:
"מכרז מס'  - 05 / 2019הליך תחרותי נוסף".
 .7.8.5במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף ,מובהר כי לא יפורסמו
הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הנוסף.
 .7.8.6הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,
ותחליף את הצעת המחיר המקורית שהגיש .במקרה בו לא נענה מציע מהמציעים כאמור
להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הנוסף
בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאינה משופרת,
יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש -כהצעה הסופית והקובעת במכרז מטעם אותו
מציע.
 .7.8.7לאחר חלוף המועד להגשת הצעת מחיר משופרת לטובת המזמין ,ועדת המכרזים תדרג
את הצעות המחיר הסופיות אשר הוגשו ע"י המציעים כאמור לעיל.
 .7.8.8בכפוף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,ההצעה הזוכה במכרז תהיה ההצעה הכספית
הנמוכה/הזולה ביותר .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע בסמכויות ועדת
המכרזים המפורטות במכרז זה ועל פי כל דין ,לרבות פיצול העבודות בין מספר מציעים
ו/או הזמנת חלק מהעבודות וכיוצ"ב.
 .7.8.9ככל שסברה הוועדה ,כי ניתנה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב ו/או
בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תנאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיננו מיטיב
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עם המזמין ,רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שניתנה
במסגרת ההליך התחרותי .למציע או המציעים ,אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא
תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה.
במקרה זה ,הצעתו/ם המקורית הראשונית של המציע/ים שנפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם
הסופית ,היחידה והמוחלטת.
 .7.8.10הוועדה 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 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול
ההליך התחרותי ,כמפורט בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה,
הצעתם המקורית הראשונית של המציעים ,אשר השתתפו בהליך התחרותי ,תהא ההצעה
הסופית היחידה והמוחלטת.
 .7.8.11למען הסר ספק ,זכיית המציע ,כמפורט בסעיף זה ,כפופה לעמידתו בתנאי המכרז לרבות
תנאי הסף שלו .מקום בו לא עמד המציע בתנאים אלו ,רשאית ועדת המכרזים לבחור
כזוכה ,את המציע שהגיש את ההצעה השנייה בטיבה.
.8

תנאי סף
 .8.1תנאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים במצטבר:
 .8.1.1סככות ההצללה המוצעות ע"י המציע עומדות בתו תקן הישראלי הרלוונטי למתקני הצללה
למקומות ציבוריים (גני משחקים ,גינות ציבוריות) .להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על
המציע לצרף אסמכתאות בדבר עמידה בתקן הישראלי הרלוונטי.
 .8.1.2על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות ייצור ,התקנה ותחזוקה של סככות
הצללה ומתקני הצללה בשש ( )6השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז הנ"ל
( .)2013-2018המציע יידרש להגיש רשימת עבודות אשר תכלול עבודות שבוצעו עבור
לפחות  5רשויות מוניציפאליות שונות .ביחס לכל אחת מהשנים תוצג לפחות עבודה אחת
שבוצעה.
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו בטופס מס'  6את רשימת העבודות
העונים על הקריטריונים שלעיל .הרשימה תכלול את שם הלקוח ,סוג השרות ,מועד
תחילת וסיום השירות ,שם איש קשר ומספר טלפון .למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות
הבדיקה של הרשות עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על איכות
הביצוע ,עמידה בלוחות זמנים ,עמידה בתקציב ,רמת השירות והאמינות של המציע.
 .8.1.3מציע ,אשר בשלוש השנים האחרונות ( ,)2016-2018ביצע עבודות בתחום ייצור סככות
הצללה ומתקני הצללה בהיקף כספי מצטבר של לפחות  10מלש"ח (לא כולל מע"מ) .
המציע ימלא את טופס מס'  5כשהוא חתום ע"י רואה חשבון להוכחת עמידתו בתנאי סף
זה.
 .8.1.4מציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו :1976 -
( )1אישור לפיו המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי דין
ובמיוחד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,או לחילופין אישור כי הוא
פטור מניהולם של הנ"ל (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון /יועץ
מס);
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( )2אישור כי המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמנהל המכס והמע"מ על
הכנסותיו (יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון /יועץ מס);
( )3תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהינו בעל
זיקה אליו (כמשמעותו בחוק העסקאות) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים
ו/או חוק שכר מינימום ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז חלפה לפחות
שנה ממועד העבירה האחרונה -יש למלא את התצהיר המצורף כטופס מס'  4לחוברת
המכרז;
( )4תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו מתקיים אחד מאלה (יש למלא את
התצהיר המצורף כטופס מס'  4לחוברת המכרז):
א .הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;
ב.

(א)
(ב)

(ג)

(ד)

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים
אותן;
אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא הצהיר על
התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל
נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף (8ה) לחוק שוויון זכויות;
התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב)
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת
משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן;
המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר
לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .8.1.5צירוף המלצות מ 5-גורמים שונים .טופס מס' .11
 .8.1.6צירוף ערבות בנקאית להבטחת ההצעה כמפורט בסעיף  9להלן ובנוסח המפורט בטופס
מס' ;3
מובהר ,כי ככל אשר תנאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אינם כוללים מע"מ.
.9

ערבות הצעה
המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית מאת בנק ישראלי ,על סכום של 30,000
 ₪להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז.
הערבות תהא ערוכה בנוסח טופס מס' .3
הערבות תעמוד בתוקפה החל מתאריך  9.12.2019ועד לתאריך  8.3.2020או כפי שיעודכן מעת
לעת בהתאם לתנאי ההזמנה.
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תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בנוסח שונה מהנוסח שצורף למסמכי
המכרז תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
ועדת המכרזים תשחרר את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך
לאחר שהמציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע ,בהתאם לתנאי החוזה.
 .9.1.1הרשות תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או
כל חלק ממנו) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או
לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו
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.
 .9.1.2מובהר ,כי אין בזכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר
אשר עומד לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 .9.1.3הרשות רשאית לחלט את הערבות ,מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישתה או
לפנות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.
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 בנקאית בגובה ובתנאי
ערבות ההצעה הנ"ל שתום תוקפה הינו  6חודשים מיום הגשת ההליך המשפטי שעניינו
ביטול/ערעור/השגה על החלטת הרשות ,כאשר הערבות תהיה ניתנת להארכה מעת לעת כל
עוד לא הסתיים ההליך המשפטי.
.10

צירוף מסמכים להצעה
על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל ,ובכלל זה את
האישורים והמסמכים הבאים:
 .10.1צירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תנאי הסף כאמור בסעיף  8לעיל.
 .10.2את הטפסים המצורפים להזמנה זו ,כשהם מלאים וחתומים.
 .10.3בוטל.
תנאים נוספים:
 .10.4על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בנספח -1א' כשהוא
חתום ע"י המציע וע"י חב' ביטוח .אישור זה הוא אישור לפני מכרז ומטרתו הוכחת היכולת של
המציע להוציא אישור כזה ,כמופיע במסמכי המכרז ,במידה וזכה המציע במכרז.
המסמך צריך להיות חתום ע"י חברת הביטוח  /סוכן הביטוח המורשה חתימה ע"י חברת
הביטוח.
מספר הפוליסה לא חייב להיות ממולא ,בשלב זה.
 .10.5רישום המציע ,אם היה תאגיד מכל מן וסוג שהוא ,בכל מרשם המתנהל על פי דין .יש לצרף
תעודת התאגדות/רישום שותפות/עוסק מורשה ,על פי העניין.
 .10.6המציע הינו אזרח ישראלי ואם היה תאגיד אז כזה שהתאגד במדינת ישראל ועל פי דיני מדינת
ישראל;
 .10.7היעדר ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא מצד המציע כלפי איגוד ערים כינרת (יש למלא את טופס
מס' .)10
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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 לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת,
בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתנאי סף שפורטו לעיל
.11

הצעת מחיר -כתב הכמויות ופירוט/תיאור הצעת המציע
 .11.1כתב הכמויות
המציע ימלא את הצעתו במסמך ד' כתב הכמויות .
המציע ימלא בהצעתו את כל הנתונים הנדרשים בכתב הכמויות .הסכומים שימלא המציע הם
המציע ימלא בהצעתו את כל הנתונים הנדרשים בכתב הכמויות .הסכומים שימלא המציע הם
אלו שיחייבו את המציע אם וככל אשר יזכה במכרז.
כל אימת שנדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו .אין להותיר
סעיפים ללא מילוי.
מודגש כי הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הינן כמויות עבור היקף עבודה שנתי .
לכל הסעיפים בכתב הכמויות רשומות כמויות משוערות בלבד.
המזמין אינו מתחייב לממש את כתב הכמויות ,כולו או חלקו .הזמנות העבודה ,ככל שיהיו
במהלך תקופת ההתקשרות ,יקבעו על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם
לצרכיו ומקורותיו התקציביים.
התמורה לה יהיה זכאי הקבלן תחושב לפי ביצוע העבודה בפועל ,בהתאם למחירים בכתב
הכמויות.
לא כלל המציע מחיר בעד יחידה או עבודה ,או רשם ""( "0אפס") ,ייחשב הדבר כי ביצוע אותן
יחידות או עבודות נכלל 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 אינה סבירה
ו/או תכססנית או שהיא מונעת 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 שיצוינו בכתב הכמויות ע"י המציע ,ייווסף מע"מ כדין במקום המתאים לכך בכתב
הכמויות.
הצעתו של הקבלן הינה הצעתו הסופית והמוחלטת ולא ייווספו לה כל תוספות ו/או
התייקרויות כלשהן לאורך כל תקופת ההסכם.
 .11.2מוצר שווה ערך-
בכל מקום בו מוגדר דגם של מתקן (מק"ט /שם מתקן וכד') הקבלן רשאי להציע מוצר שווה
ערך ,כאשר הכוונה היא לדוגמת הדגם המצוין ו/או למתקן שווה ערך למתקן המוגדר מבחינת
טיבו ,איכותו ומפרטו הטכני המהווה.
בכל מקום במסמכי המכרז ,בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד ,מוצר וכו',
נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש וצורך תיאור המוצר .יש לראות את שם המוצר כאילו
נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.
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 11.4מטבע ההצעה
המטבע שישמש לצורך הצעה זו יהיה שקלים חדשים בלבד.
 11.5הצמדה ומע"מ
כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מ.
הצעת הקבלן לא תהיה צמודה למדד כלשהוא ,והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כל תוספת ו/או
התייקרות.
 11.6תנאי תשלום
תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.
.12

הבחירה בין ההצעות
 .12.1שקילת ההצעות
 .12.1.1במסגרת שיקוליה בבחירת הזוכה במכרז ,רשאית ועדת המכרזים להביא בחשבון ,בין
היתר ,את השיקולים שיפורטו להלן ,ולדרוש מהמציע ראיות לשביעות רצונה
להוכחתם ,וזאת ,גם לאחר פתיחת ההצעות:
 .12.1.2המחיר המוצע או המבוקש ,לפי העניין.
 .12.1.3ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר ,אמינותו ,כישוריו ,מומחיותו ותחומי
מומחיותו ,לרבות קיומו של צוות ניהולי מתאים;
 .12.1.4ניסיון החברה 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;
 .12.1.5איכות הטובין ,המקרקעין ,העבודה או השירותים המוצעים ,או נתונים מיוחדים
שלהם ,והתאמתם לחברה;
 .12.1.6המלצות אודות המציע כפי שצורפו להצעה;
 .12.1.7דרישות מיוחדות שנדרשו במכרז ,אם נדרשו כאלה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליה של הרשות ,והפירוט לא בא למעט ,אלא להרחיב
והרשות אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר.
לצורך בדיקת ההצעות ובדיקת התאמתן לדרישות ותנאי המכרז תהא רשאית ועדת המכרזים
להסתייע במומחים מטעמה .ועדת המכרזים תקבע ,לרבות באמצעות סיוע של מומחים
מטעמה ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,האם המתקנים אשר הוצעו ע"י המציע בהצעתו
במסמך ד' -1פירוט ותיאור הצעת המציע ,תואמים לדרישות המזמין בכתב הכמויות.
 .12.2תיקון טעויות
יו"ר ועדת המכרזים ,רשאי לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות .התיקון
יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה וירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון
תימסר למציע.
 .12.3פסילת הצעות
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ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות על הנחות בלתי
נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ,זולת אם החליטה הועדה אחרת .אין באמור כדי
לגרוע מזכותה של הרשות למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב.
 .12.4הזוכה במכרז
לאחר שועדת המכרזים תשקול את ההצעות אשר הוגשו לה ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם
המציעים ו/או קיימה הליך תחרותי נוסף ,כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהמציעים הבהרות,
תחליט הועדה על מסגרת ביצוע ההסכמים על בסיס ההצעה ו/או ההצעות בהן בחרה ,ותודיע
על זהות הזוכה או הזוכים במכרז ועל אופן ביצוע החוזה .מובהר כי חוזה ההתקשרות לא יחייב
את הרשות כל עוד לא נמסרה למציע הודעת זכיה וכל עוד החוזה לא נחתם על ידי מורשי
החתימה של הרשות ונמסר 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 היתרונות למזמין.
 .12.5פיצול המכרז ובחירת היקף העבודה וניהול מו"מ
ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור מספר הצעות מתאימות תוך
פיצול ההתקשרות ביניהן ,ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או לבחור הצעות שונות בהתאם
לפריטים השונים בכתב הכמויות.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה
שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות ניהול מו"מ.
כמו כן ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף
לדיני המכרזים.
וועדת המכרזים אף שומרת לעצמה את הזכות להציע למציע שהצעתו הינה ההצעה השנייה
במדרג או לכל המציעים גם יחד להשוות את הצעתם למחירי ההצעה הראשונה על מנת לזכות
בביצוע חלק מהיקף העבודות בפרויקט.
 .12.6התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות
מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע
השני במדרג ההצעות על מנת שיבצע את הפרוייקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על
זוכה אחר במכרז ,כל מקום שהזוכה הראשון אינו כשיר ו/או אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י
תנאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר.
למציע שידורג שני תהא שהות של  7יום להודיע לועדת המכרזים על קבלת הצעתה .לא עשה כן
המציע המדורג שני ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית ועדת המכרזים לחזור ולהציע את
הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך הלאה.
 .12.7סייגים
על אף האמור בסעיף  ,12.4ומבלי 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.
 .12.8ההסכם
למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי הרשות וקבלת צו התחלת עבודה
לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.
 .12.9זכות עיון בהצעה הזוכה
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המציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב( 1992-להלן" :חוק חובת
המכרזים") ,יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה .משכך,
מצהיר המציע ,כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו,
בכפוף לחוק חובת המכרזים.
מובהר כי כל מציע אשר יגיש הצעה במסגרת המכרז ,ייחשב באופן אוטומטי כמי שמסכים
לכך שהצעתו תיחשף במלואה ,על כל פרטיה ומסמכיה ,בפני מציעים אחרים ,ככל שיתבקש
מוועדת המכרזים העיון בהצעה הזוכה ע"י משתתפים אחרים .ועדת המכרזים תהא רשאית
להעביר את הצעתו המלאה של המציעה הזוכה ,ולמציע הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה
כנגד המזמין ו/או ועדת המכרזים .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לקבל
את ההחלטה הסופית בעניין ,אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים,
בכפוף להוראות כל דין.
.13

תנאים כלליים
 .13.1דין חל
הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל
דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת
ההצעות.
 .13.2תניית שיפוט ייחודית
כל עניין הנוגע לפרויקט יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.
 .13.3הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת הרשות בגין
הוצאות אלה.
 .13.4ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא ההזמנה להציע הצעות
 .13.4.1הרשות 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 /עירוני ,מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך ,מכל מין וסוג
שהוא.
 .13.4.2ביצוע העבודות במכרז ,כולו או חלקו ,זה מותנה בקבלת אישור תקציבי וכן בקבלת
אישורים ו/או היתרים מהרשויות השונות .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 טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בעניין זה
ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות ,בקשר עם ביטול
המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
 .13.4.3מובהר ,כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור תקציבי ,ומטעם זה
בלבד ,יהיו זכאים רוכשי מסמכי המכרז להחזר מחיר עלות מסמכי המכרז שרכשו,
אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו ,לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה
אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.
 .13.4.4בנוסף 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 הבנקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה נוספת ,לפי
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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
טענה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי
הרשות ,בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז,
לאחר חלוף תקופת הארכת הערבות כאמור.
 .13.4.5מבלי 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.
 .13.5הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע ,או הנשלט על ידו ,או הנשלט על ידי גורם שלישי
השולט גם בו .לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ 25%-מזכויות הצבעה
באסיפה הכללית ו/או הזכות למנות יותר מ 50%-מהדירקטורים.
 .13.6קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת 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 עדכני באשר לפעולות שכבר בוצעו על
ידו ,ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר ,ובכלל זה לקיים את הוראות
המנהל בדבר מועד העברת האחריות על אתר העבודה.
 .13.7סתירה בין מסמכים
במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין איזה מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות העתק הסכם
ההתקשרות המצורף אליו כמסמך ו' ,על נספחיו ,תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין (הרשות).
 .13.8אחריות המציע למידע
הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שנמסר או יימסר
לידיו על ידי הרשות ,ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז (לפניו ואחריו) הינה באחריות
ה מציע בלבד ,כך שהרשות ,ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל סוג שהוא של
נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב הסתמכות של מי
מהם על מידע כאמור.
 .13.9סמכות הרשות
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשנות או לגרוע או להגביל את
סמכויות הרשות ו/או האיגוד ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין.
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 .13.10כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות
כתובתה של הרשות היא כמפורט לעיל .כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה
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 נשלחה
בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום
בו נשלחה; ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.
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טופס מס' 1
אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה
תאריך __________

לכבוד
איגוד ערים כינרת
ד.נ.עמק הירדן
א.ג.נ,

הנדון :מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  05/2019לתכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות
הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת
 .1אנו הח"מ מאשרים ,כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות למכרז פומבי עם הליך
תחרותי נוסף מס'  – 05/2019לתכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי
הכינרת .למדנו והבנו את האמור בהם ,ובדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים
והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על
כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים,
העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
 .2אנו הח"מ ,מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ,על כל נספחיה.
 .3עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו ,יהוו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה ,חוזה מחייב
מבחינתנו.
 .4ידוע לנו כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום  - 1.4.20תקופת
התכנון והביצוע תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך חודשיים וחצי וכי עלינו
לסיימן לא יאוחר מיום .15.3.20
 .5ידוע לנו כי הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הינן כמויות עבור היקף עבודה שנתי ,כי לכל
הסעיפים בכתב הכמויות רשומות כמויות משוערות בלבד וכי המזמין אינו מתחייב לממש את כתב
הכמויות ,כולו או חלקו .הזמנות העבודה ,ככל שיהיו במהלך תקופת ההתקשרות ,יקבעו על ידי
המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו ומקורותיו התקציביים.
 .6למען הסר ספק ,אנו מצהירים ,כי ידוע לנו שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי
שיהא עליכם לנמק את החלטתכם .כמו כן ,אנו מצהירים ,כי ידוע לנו שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת
המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה
אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה עלינו בלבד במלואן ,ולא תהיה
לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .7אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם
המצורף ,את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
 .8הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד תאריך פקיעת ערבות (כולל הארכה).
 .9אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים
במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
 .10אנו מצהירים כי אין בהצעתנו זו ו/או בכל חלק ממנה משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני
של צד שלישי .אנו מתחייבים לשפות את המזמין מיד עם קבלת הדרישה בגין כל נזק ו/או הוצאות
שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני כאמור .כבטחון
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לקיום הצעתנו ,על כל פרטיה ונספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בנקאית ,ערוכה לפקודתכם בהתאם
לתנאים המפורטים בסעיף  9להזמנה להציע הצעות.
 .11הערבות הבנקאית להבטחת קיום ההצעה תוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,
הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
 .12במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים
בהסכם הנכלל תוך  7ימים קלנדאריים ,יראה הדבר כהפרה יסודית ,כמוגדר בחוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) תשל"א ,1970-ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות
הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך
המו"מ ,וכן להתקשר עם מציע אחר בהתאם לשיקול דעתכם.
 .13אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות ,על כל המשתמע מכך ,מותנה בחתימת החוזה על
ידי איגוד ערים כינרת וקבלת צו התחלת עבודה.
רצ"ב הצעת המחיר שלנו ע"ג כתב הכמויות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
בכבוד רב,
___________________
חתימה וחותמת המציע

_______________
תאריך
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טופס מס' 2

אישור זכויות חתימה – מכרז 05/2019
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כינרת
א.ג.נ.
הנדון :אישור זכויות חתימה
הנני ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על
ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ (להלן" :המציע") במסגרת ההזמנה להציע הצעות
למכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  – 05/2019עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה
ומתקני הצללה בחופי הכינרת מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
__________________
עו"ד (חתימה  +חותמת)
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טופס מס' 3
ערבות בנקאית  -מכרז 5/2019
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כינרת
א.ג.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום של ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף ( )₪להלן" :סכום הערבות"),
בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמנה להציע
הצעות למכרז  – 05/2019עבודות תכנון ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי
הכינרת.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
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.
 .4התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום  , 9.12.19ויעמוד בתוקפו עד ליום ( 8.3.20כולל).
 .7הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום___________.

בכבוד רב,
_______________
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טופס מס' 4
מכרז  – 05/19עבודות ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת  -נוסח
אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 .1תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן" :הגוף") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
איגוד ערים כינרת .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
(להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני
מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו 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  5/19לביצוע עבודות ייצור ,אספקה והתקנת
סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :
_______________
אישור
אני הח"מ ,________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 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 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין
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____________________
חתימת עוה"ד

 .2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות – מכרז 5/19
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם איגוד ערים כינרת
(להלן" :הגוף") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר
לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 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 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון
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____________________
חתימה

טופס מס' 5
תאריך_____________:
אישור רו"ח בגין מחזור כספי – מכרז 05/2019
בהתאם לדרישות סעיפים  8.1.3להזמנה להציע הצעות – מכרז 05/2019

לכבוד
איגוד ערים כינרת
הנדון :חברת ______________ בע"מ/ח.פ___________.
כרואי חשבון של חברת ______________________ (להלן" :החברה") ובמסגרת הגשת הצעתם למכרז
מס'  –05/2019עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת של
איגוד ערים כינרת ,אנו מתכבדים לדווח כדלקמן:
בשנים  2016-2018ביצעה החברה עבודות ייצור סככות הצללה ומתקני הצללה בהיקף כספי מצטבר של
לפחות  10מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) לפי התנאי המפורט בסעיף  8.1.3להזמנה להציע הצעות במכרז
 05/2019של איגוד ערים כינרת.

בכבוד רב,
________________ ,רו"ח
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טופס מס' 6
תצהיר המציע על ביצוע עבודות
בהתאם לדרישות סעיפים  8.1.2להזמנה להציע הצעות – מכרז 05/2019
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ ______________ .ומוסמך מטעמה
ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה של החברה (להלן" :המציע") במסגרת מכרז .05/2019
 .2הנני מצהיר ,כי המציע ביצע עבודות העונות לדרישות סעיף  8.1.2להזמנה להציע הצעות על פי הפירוט
שלהלן :
שם הפרויקט/
מהות העבודה

היקף כספי בש"ח של
העבודות שבוצעו
בשלוש השנים
האחרונות

שנת
תחילת
העבודה
וסיומה

פרטי המזמין
טלפון
שם איש
קשר

סה"כ
ללא
מע"מ
 .3אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
ולראיה באתי על החתום,
_________________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____________ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי
מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז .שמספרה ____________  /המוכרת/ת לי
באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
___________________
עו"ד (חתימה +חותמת)
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טופס מס' 7
הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" – מכרז 05/2019
 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו הח"מ
______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של איגוד
ערים כינרת (להלן – "הרשות") או נושא משרה ברשות ו/או עובד הרשות או של נושא משרה
ברשות ו/או עובד הרשות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל
חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברשות ו/או עובד הרשות
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות
ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברשותו/או עובד הרשות
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא
תחרותית.
 .1.4לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  1.3 - 1.1לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרשות ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.
 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי הרשות שומרת לעצמה
את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה
הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו
בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .3אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של הרשות ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה על החתום:
שם_____________________ :
חתימה___________________ :
חותמת (חברה)______________ :

טופס מס' 8

30

תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה – מכרז 5/2019
אני הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אני מנהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ( ______________ .להלן" :המציע")
ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה למכרז .05/2019
 .2הריני להצהיר ,כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי
המכרז ,המהווים תנאי לחתימת החוזה עמו.
 .3הריני להצהיר ,כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על פי
תצהיר זה ,יעמדו לאיגוד ערים כינרת כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות
חילוט ערבות ההצעה.
 .4אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת המצהיר/ה
אישור
אני הח"מ ,עו"ד _______ ______ מ.ר ,_________ .מאשר/ת בזה כי ביום _________ התייצב/ה בפניי
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 לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

___________________
עו"ד (חתימה +חותמת)

טופס מס' 9
מדיניות איכות והגנת הסביבה – קבלנים
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תאריך __________

לכבוד
איגוד ערים כינרת
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז  – 05/2019עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי
הכינרת אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה
 .1אני הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוני טופס מדיניות הגנת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה
(הרצ"ב) ,אשר הרשות קיבלה על עצמה (להלן" :המדיניות").
 .2הנני להצהיר ,כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת מכרז מס'  ,05/2019אפעל לסייע ביד הרשות ליישם
את המדיניות שקיבלה על עצמה ,ובכלל זה אפקח ואוודא כי:
 .2.1כל כלי העבודה המכאניים יעברו בדיקה וטיפול (ככל שיידרש למניעת זיהום אוויר על פי תקן
משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה).
 .2.2כל כלי צמ"ה (ציוד מכאני הנדסי) והרכבים ייבדקו פעמיים בשנה למניעת נזילות שמן ו/או
חומרים מזהמים אחרים.
 .2.3כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגני אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעודי
המטפל בפסולת מסוג זה.
 .2.4כל פסולת הניתנת למיחזור (פסולת בניין ,נייר ,מתכות למיניהן ,פלסטיק ,זכוכית וכדומה) יופנו
לאתרי מיחזור ייעודיים .
 .2.5כל פסולת אחרת שאינה ניתנת למיחזור תפונה לאתר הטמנה מאושר.
 .2.6פסולת מחומרים מסוכנים תטופל על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה ותוצא לאתר ייעודי על
פי הוראות כל דין.
 .2.7שאריות בטון ואספלט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר ,ייחשבו כפסולת בניין שתופנה
לאתר ייעודי.
 .2.8בכל אתר בנייה אשר מתנהל לאורך זמן הגדול מ 20 -יום ,יש להתקין שירותים ניידים לרווחת
הפועלים.
 .3מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדיניות ,יש
להיוועץ עם המנהל מטעם המזמין ,קודם לתחילת ביצוע העבודה ,בקשר עם שינוי תכנית העבודה ו/או
אופן ביצועה.
 .4במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף ,אני מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה
על חוקי הסביבה.
בכבוד רב,
_________________
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טופס מס' 10
הנדון :מכרז  – 05/2019עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת
סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת
הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

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

 .1אין ניגוד עניינים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז מס'
 05/2019לביצוע עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת
או חשש לניגוד עניינים כזה.
 .2בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים אודיע על כך מיידית לאיגוד ערים כינרת.
 .3אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש לניגוד עניינים או מצב של ניגוד עניינים בפועל,
אודיע על כך מייד לרשות ואפעל פי הנחיותיה.
 .4ידוע לי כי היעדר ניגוד עניינים הינו תנאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת המצהיר/ה

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

___________________
עו"ד (חתימה +חותמת)
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טופס מס' 11

הנדון :מכרז  – 05/2019עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי
הכינרת
בהתאם לדרישות סעיף  8.1.5להזמנה להציע הצעות

יש לצרף לפחות חמש המלצות מחמישה ממליצים שכל אחד
מהם מייצג גוף שונה
בנוסף ,נא למלא רשימת ממליצים
מס'

שם הממליץ

הרשות/הגורם/מוסד אותו
הוא מייצג

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10
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מס' טלפון של
הממליץ

כתובת דוא"ל של
הממליץ

מסמך ג' 1ו -ג'2
מוקדמות,
תנאים כלליים,
תנאים מיוחדים
ומפרט מיוחד
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תנאים כללים ,מיוחדים ומוקדמות – מסמך ג'1-
מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי ובחוזה מדף 3210
 .1תיאור העבודה
מכרז זה מתייחס לעבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה מסוגים
שונים ומגוונים בחופי הכינרת (להלן" :אתר הפרויקט") ,כמפורט במסמך זה להלן וביתר מסמכי
המכרז והחוזה כהגדרתם במסמך א' הזמנה לקבלת הצעות( .להלן" :מסמכי המכרז") .העבודות
יתבצעו בשטחי חופים קיימים ,בתוך שטחי נופש חופי וקמפינג קיימים ובסמוך לחופי רחצה בכינרת
(להלן" :העבודות" ו/או "הפרויקט").
העבודה כוללת תכנון וביצוע של כל מתקני הצללה מסוגים של ממברנות ,פגודות ומפרשי צל,
כמפורט במפרטים ובכתבי הכמויות :כולל תכנון ,ייצור ,הכנה ,הובלה ,הרכבה ,הפעלה ,והבאת כל
אישור הנדרש עפ"י החוק והתקנים הרלוונטיים לרבות :אישור מעבדה ,כיבוי אש ומת"י למצללות
וליריעות ההצללה.
לתשומת לב המציעים -למכרז/חוזה לא מצורפות תכניות  ,אלא כתב כמויות בלבד.
המזמין יעביר את הנחיותיו לקבלן ,והעבודות תבוצענה לאחר אישור המזמין לתכניות (הקבלן יתבקש
להציג תכנון במספר חלופות) ובלו"ז אשר יוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המזמין.
המזמין יוציא צווי התחלת עבודה ייעודיים עברו כל פרויקט ופרויקט שיבוצע בחופים.
משך תקופת ההסכם הינו  12חודשים החל ממועד חתימתו.
למזמין בלבד מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו של
חוזה זה למשך שלוש תקופות נוספות של  12חודשים (שנים עשר) כל תקופה ,בהודעה בכתב שתשלח
לקבלן לפחות ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת החוזה.
מודגש כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום  - 1.4.20תקופת
התכנון והביצוע בשטח תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך חודשיים וחצי.
תקופה זו תכלול את כל הדרוש לצורך הקמת המיצללות בחופים לרבות :תכנון ההצללות (כולל
העברת חלופות) ,אישור המזמין לתכנון לחלופה הנבחרת ,סימון בשטח בתיאום עם המזמין ועובדיו
בחופים ,ייצור המתקנים והתקנתם בשטח.
על הקבלן לסיים את כל האמור להלן בתקופה של עד חודשיים וחצי ולסיימם בתקופה זו ולא יאוחר
מיום .15.3.20
בהמשך ,לאחר פתיחת עונת הרחצה  2020ולאורך יתר תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן מתחייב
לבצע עבודות הצללה שונות על פי הודעות שימסרו לו מעת לעת על ידי המזמין בהתאם לצרכיו.
קבלן המצללות (להלן" :הקבלן הזוכה" או "הקבלן" ) יידרש להישמע להוראותיו של מהנדס אגף
מינהלת הכינרת ו/או נציגו (להלן" :המנהל") בדבר מועדי ביצוע עבודות התקנת המצללות בחופים,
כמו גם לעבוד בתיאום עם מנהל מחלקת ניהול ותפעול חופים באגף מינהלת הכינרת ומנהלי החופים
בהן תתבצענה העבודות.
דרכי הגישה ככל שיידרשו בשטח החוף יבוצעו בתאום עם המנהל .הקבלן יהיה חייב בביצוע תיקונים
בחוף במידה וייגרמו נזקים עקב עבודותיו.
הקבלן ייקח בחשבון שיתכן ויהיו אזורים עם גישה מוגבלת לרכב או שלא תתאפשר כלל גישה לרכב.
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לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא בגין עבודה באזורים מוגבלים או בהיקפים קטנים וכיו"ב.
הקבלן יהיה אחראי לעמידת היריעה בתקן הישראלי (ת"י) ,לטיב ,איכות וחוזק החומרים המסופקים
והמותקנים על-ידו.
קבלת אישור מת"י ליריעות ההצללה עבור פרויקט זה היא באחריות הקבלן נשוא מכרז זה.
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות לקבלת אישור מת"י ליריעה .כמו כן יבצע הקבלן
את כל הבדיקות הדרושות לפי קביעת המנהל לרבות בדיקות בטונים ,בדיקות קרקע ,הידוקים,
מצעים ,אספלטים וכל בדיקה אחרת שתידרש ליריעה נשוא מכרז זה.
על הקבלן לספק למנה"פ  /למזמין לפני תחילת ההקמות בשטח את המסמכים הבאים:
א .סקיצות העמדה וקבצי אוטוקד של חלופות תכנוניות למיצללות המתוכננות על גבי מפות מדידה
שיסופקו ע"י המזמין.
ב .תכנית ביסוס שהוכנו ,אושרו ונחתמו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן.
על הקבלן לספק למנה"פ את המסמכים הבאים לאחר גמר הביצוע:
א .אישור של מכון התקנים לכל היריעות אשר הותקנו .על הקבלן לתקן על חשבונו כל פגם שימצא
במתקן על ידי בודק ולבצע בדיקה חוזרת אשר תאשר את ביצוע תיקוני הפגמים.
ב .אישור שירותי הכבאות כי היריעות הנ"ל עומדות בתקן 5093
ג .הוראות ומפרט אחזקה.
ד .אישור קונסטרוקטור לאחר ביצוע לביסוס המתקנים.
ה .תעודת אחריות לכל ההצללות לתקופה של  5שנים לפחות.
ו .המסמכים הנ"ל יצורפו לחשבון כתנאי לאישור התשלום של חשבון סופי
כל עלויות הבדיקות ואישורי בודק מוסמך מטעם מכון התקנים חלות על הקבלן וכלולות במחירי
מתקני המשחק ולא תשלום עבורם תשלום נוסף.
העבודה כוללת הכנה ומסירה למזמין של ספר הוראות תחזוקה לכל המתקנים שבוצעו.
 .2אתר העבודה ותנאיו
א .מודגש בזאת כי אתרי החופים הינם אתרי נופש פעילים קולטי קהל .העבודה תתבצע תוך
הקפדה מירבית על נוהלי הבטיחות עפ"י חוק ועפ"י המוגדר במסמכי המכרז והחוזה.
ב .העבודה מתבצעת בסמוך לקו המים של הכנרת .על הקבלן חל איסור לחרוג אל מעבר לקו גובה
 -209לשם תנועה ,עבודה ,אחסון או כל שימוש שהוא .העבודה תתבצע תוך הקפדה מירבית על
מניעת זיהום מכל סוג שהוא העשוי לפגוע במים או בחוף על רכיביהם ובהתאם להנחיות הגורמים
המנהלים המעורבים .על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של עבודה בתנאי מי תהום גבוהים.
ג .למרות האמור בסעיף  1ייתכן וחלק מהעבודה יתבצע באזור אשר מתחת לקו הגובה  -209אזור
רצועת תנודות המפלס .את העבודות הנ"ל יש לתאם עם מנה"פ ולקבל את אישורו בכתב לפני
תחילת ביצוע כל פעולה ו/או עבודה.
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ד .העבודה מתבצעת בסמוך למבנים ומערכות קיימות בחוף .העבודה תתבצע תוך הקפדה מירבית
שלא לפגוע במבנים ובמערכות קיימות.
 .3היקף המפרט:
יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ולכתב הכמויות ,ועל כן העבודה המתוארת בתכניות  -אין זה
מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט.
 .4לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה:
א.

הפרויקט יבוצע בפרישה שנתית ועל פי דרישת המזמין ובהתאם לצרכיו כפי שימסרו למציע
הזוכה בכתב מעת לעת.

ב.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות ,מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע
העבודה ,בקצב הדרוש ,על מנת להשלימה.

ג.

מודגש כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום - 1.4.20
תקופת התכנון והביצוע בשטח תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך
חודשיים וחצי.

ד.

תקופה זו תכלול את כל הדרוש לצורך הקמת המיצללות בחופים לרבות :תכנון ההצללות
(כולל העברת חלופות) ,אישור המזמין לתכנון לחלופה הנבחרת ,סימון בשטח בתיאום עם
המזמין ועובדיו בחופים ,ייצור המתקנים והתקנתם בשטח.

ה.

על הקבלן לסיים את כל האמור להלן בתקופה של עד חודשיים וחצי ולסיימם בתקופה זו ולא
יאוחר מיום .15.3.20

ו.

בהמשך ,לאחר פתיחת עונת הרחצה  2020ולאורך יתר תקופת ההתקשרות כאמור ,הקבלן
מתחייב לבצע עבודות הצללה שונות על פי הודעות שימסרו לו מעת לעת על ידי המזמין
בהתאם לצרכיו.

 .5התחייבויות הקבלן:
א.

באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר .הקבלן מתחייב
להנחות את כל בעלי התפקידים והמתקינים באשר לחובותיהם על פי דין.

ב.

להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים
העוסקים בביצוע העבודה ,לרבות קבלני המשנה מטעמו .כמו כן ,מתחייב הקבלן ,כי במידה
שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם קבלנים אחרים המועסקים
באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות ועובדיהם.

ג.

לבדוק באופן שוטף מתקנים ,מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה
הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או פסילתם.

ד.

לחתום ,לפי דרישת המזמין ,על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן
לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

 .6הצהרת הקבלן:
מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-הקבלן ומי
מטעמו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
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א .לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על המזמין ו/או מי
מטעמו ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע
במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין או של נושא משרה במזמין
ו/או עובד של המזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל
חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או עובד במזמין
ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או
לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה במזמין ו/או עובד במזמין
ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

ד.

התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף א' לעיל ,המזמין שומר
לעצמו את הזכות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד ,כי
נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/א לא לקבל את
הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל
בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

ה .הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני משנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי מטעמו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם המזמין ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 .7מודד מוסמך:
מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע מודדים מוסמכים מטעם הקבלן יעמדו לרשות המנהל לכל
סוג מדידה ו/או עבודת מודד בין אם במשרד ובין אם בשטח האתר ,שתידרש לצורך הפרוייקט ללא כל
תשלום נוסף.
ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
 .8ישיבות אתר
לפי הצורך תתקיימנה ישיבות לצורך תאום העבודות ,בהשתתפות המנהל ,ומי מטעם המזמין שיקבע
המנהל .על הקבלן להזמין לישיבות אלה ,לפי הוראת המנהל ,את כל קבלני המשנה וספקי הציוד ו/או
המוצרים ,אשר לדעתו של המנהל נחוצים לתאום פעילויות הייצור ,האספקה והביצוע.
הקבלן ,קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומינהלי ,מחויבים
להשתתף בישיבות התאום השונות ,במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי המנהל.
 .9מבוטל
 .10קבלת השטח ע"י הקבלן
הקבלן יסייר בשטחי החופים ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הצעתו ברורים לו,
לרבות דרכי גישה ,מטרדים ,שטחי התארגנות ,גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.
חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.
הקבלן מצהיר כי בדק באופן יסודי את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ובכלל זה צינורות המים
והביוב ,קווי טלפון וחשמל (עיליים ותת קרקעיים) ,תוואי הניקוז ,האלמנטים לפירוק ,מקומות פיזור
הפסולת והאדמה העודפת ,סוגי הקרקע הקיימים באתר ,דרכי הגישה וכד' ,וכי למד ,הכיר והבין על
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בוריים את התנאים המפורטים ,התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים וביסס הצעתו בהתחשב בכך וכי
יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם.
 .11אתר ההתארגנות לרשות הקבלן
שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בשטח בתחילת ההתארגנות על
– ידי המנהל .הקבלן מתחייב שלא לחרוג מהשטחים שהוקצו לו.
 .12סילוק עודפים ופסולת
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
א .עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של הקבלן.
ב .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
ג .כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המנהל.
ד .כל חומר זר או פסולת אחרת.
ה .בולדרים (סלעים) הקיימים בשטח אשר אין להם שימוש במסגרת הפרויקט ו/או אשר המנהל יורה
בכתב לסלקם מן האתר.
כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאתר פינוי מורשה בהתאם
להוראות המשרד להגנת הסביבה .הפינוי יבוצע באמצעות קבלן מורשה להובלת פסולת בניין ,לאחר
קבלת אישור המנהל ו/או נציג המזמין.
המקום אליו תסולק הפסולת ,המוביל ,הדרכים המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום
ובדרכים הנ"ל ,כל אלה יתואמו ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו .הקבלן יברר לפני מתן הצעתו
את מיקום סילוק הפסולת שעליו לקחת בחשבון במחיריו.
בכל ישיבת אתר יעביר הקבלן למפקח תעודות הטמנת פסולת שסולקה לאתר מורשה .התעודות יכללו
פרטי זיהוי מדויקים של הקבלן ,האתר לפינוי הפסולת ,תעודה להיתר הבניה ,וילוו בהעתק חשבונית
המס ששולמה לאתר.
 .13הגנה מפני שיטפונות/גשמים
על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי גשמים ו/או במים
שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.
לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו את כל הנדרש כולל-סוללות חסימה ,בורות שאיבה ,תעלות ,מערכות
שאיבה ,וכיו"ב  -כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום
להצפות ונזקים לגורמים אחרים.
תכנון החפירה ותעלותיה ,ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות ופגיעה בדרכים
הקיימות ובשטחי העבודה ,ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ,ולא יימדד בנפרד לתשלום.
 .14סידורי ניקוז
במהלך העבודה על כל שלביה חייב הקבלן לדאוג לניקוז המיידי של כל השטחים המתנקזים אל שטח
העבודה וממנו.
הבטחת סידו רי הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות תבוצע על חשבון הקבלן בהתאם להנחיות
המנהל במקום .במידה וייגרם נזק עקב אי ביצוע יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו.
הסדרת הניקוז משטח העבודה תיעשה כך שהתשטיפים מהאתר לא יגיעו אל הכנרת אלא ינוקזו
לאגנים סגורים לשם חלחול אל הקרקע.
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 .15עבודה בקרבת תנועה קיימת
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים בהם קיימת
תנועה.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל
לרבות המבקרים באתר ,באתרים סמוכים ובחופים סמוכים ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך
ל תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל ,בכפוף להסדרי התנועה
המאושרים ע"י המשטרה.
על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו ,שלא יפגעו עקב מעשיו או
מחדליו ,וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.
להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל ,יציב הקבלן את כל אביזרי הבטיחות ,ואת כל הנדרש על מנת להבטיח
את נושא הבטיחות.
על הקבלן חובה להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו.
ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש
עקב מעשיו או מחדליו באזור הפרויקט ובשטחים המגודרים .תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת
לעת ,בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם לתוכניות הסדרי התנועה המאושרות שבכל אחד
מהשלבים.
על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.
על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות ,לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך תקופת הביצוע.
ביצוע כל האמור בסעיף זה ,לרבות הגידור ,הקמתו והעברתו ממקום למקום ,ופירוקו בתום הביצוע,
יהיה כלול בסעיפי היחידה ולא יימדד בנפרד לתשלום.
 .16עבודה 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 ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם
של הקווים הקיימים .בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל ,תהיה העבודה
בנוכחות המנהל ,ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה .הזמנת המנהל
המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
בכל מקרה שתפגע תשתית (צנרת ,שוחות ,פילרים ,כבלים) תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו
ו/או מחדליו של הקבלן ,ידאג הקבלן מיידית לידע את המנהל ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת
שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן מיידי .הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג
שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית.
מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד והסימון הוא
אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל
התשתיות הקיימות .בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות
השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת באמצעות תאום עם הגורמים השונים ,חפירות גישוש
וכיו"ב ,ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות .חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות המנהל ,ומפקח
מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלוונטית ,כאמור לעיל .חפירות הגישוש
יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.
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 .17טיפול במתקנים עיליים ותחתיים:
א .הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי
תוכניות ועל גבי קרקע ,ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים .בנוסף ,הקבלן יבצע מדידת
תשתיות קיימות שהתגלו באמצעות מודד מוסמך ויעביר מעת לעת קבצי מדידה של תשתיות אלו
למנהל ולמודדים של כלל הקבלנים.
ב .לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים ,ללא נוכחות מטעם בעל המתקן
התת קרקעי ,ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש מבעל
המתקן ובפיקוחו.
ג .הקבלן בלבד ,יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים ,לקבלת אישור
עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה .התשלום בעד השגחה יהיה על חשבון הקבלן.
ד .כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל ,כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות הנ"ל,
יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן.
ה .היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו ,מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו ,על
הקבלן להודיע מיד למנהל ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן.
 .18שמירה ואחזקת האתר
בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי במקרה הצורך ימציא ויקיים בהתאם
להנחיות המנהל ,בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו ,תאורה באתר העבודה ,לצורך הגנה על העבודות,
ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות ,לביטחון ולנוחיות הציבור.
 .19מדידה וסימון
בסמוך למתן צו התחלת עבודה יערוך המנהל סיור עם מודד הקבלן וימסור לו רשימת נקודות בסיס
הפלנימטרי ,רשימת נק' בסיס  .M.Bהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הפרויקט,
לנכונותם של הגבהים ,המימדים והכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב בנקודות הקבע.
על הקבלן לסמן את גבולות עבודתו ולמדוד את הגבהים הקיימים .הגבהים יוגשו למפקח לאישור לא
יאוחר משבוע ימים מקבלת צו התחלת עבודה .על-בסיס מדידה זו יבוצע חישוב הכמויות בפרויקט.
טענות שיובאו אחר כך לא יילקחו בחשבון.
למטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו מודד מוסמך ועובדים מנוסים ויספק על חשבונו את כל
המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך ,וזאת בתוך תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.
כל מכשירי המדידה ואביזרי העזר יהיו טעונים אישורו של המנהל ,וכל המדידות ,התוויות ,הסימון,
נקודות קבע חדשות וכיו"ב יבוצעו בכפוף להוראותיו .עם זאת יישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית
לדיוק במדידות ,בתוויות הסימון וכיו"ב ולשלמות נקודות הקבע האחרות.
על הקבלן לסמן ,לפרק ולחדש את הסימון כל עת שיידרש לעשות כן על ידי המנהל .עבודות המדידה
בכל שלב של העבודה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים .בסיום העבודה על הקבלן להגיש
תכנית מדידה של מצב סופי לאישור המנהל.
 .20מבוטל
 .21התאמת התכניות ,המפרט וכתב הכמויות
א .על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות ,הנתונים
והמידע המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות ,סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני,
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בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות ,עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל ולבקש הוראה
בכתב.
ב .ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המנהל.
 .22אספקת מים וחשמל
על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות ,על הקבלן יהיה
לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברויות אל הקווים הצבורים עם חב' החשמל לישראל ,חב'
"מי גולן" /הרשות המקומית/ספק המים המקומי ולקבל את אישורם בכתב ,תוך תאום עם המנהל.
כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים וכל
ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל כולל התשתיות -יחולו על הקבלן.
המונים (מים וחשמל) ייקראו ע"י המנהל וירשמו ביומן העבודה לפני תחילת העבודה .חל איסור
מוחלט להשתמש במים ללא קריאת מונה .על הקבלן לדאוג לפריסת מערכת מים וחשמל זמניות,
תקניות באתר כאמור כל העלויות במערכת זו יהיו כלולים במחירי היחידה שבסעיפים בחוזה.
 .23יומן עבודה -כמפורט בחוזה.
 .24בטיחות וגהות באתר העבודה:
א .למסמכי מכרז חוזה מצ"ב מסמך ז' -מסמך בטיחות הקבלן יחתום על מסמך זה ועבודתו באתר
העבודה תתנהל עפ"י הנוהל המפורט במסמך
ב .הקבלן יציב על חשבונו גדרות ושילוט אזהרה בהתאם לתכנית ההתארגנות באתר שתאושר ע"י
המנהל והמזמין.
ג .הקבלן יציב על חשבונו גדר פח טרפזי בגובה  2מ' לפחות לגידור כל מתחמי העבודות המופיע
בתכניות.
ד .הקבלן יציב שילוט אזהרה בהתאם לתכנית ההתארגנות באתר שתאושר ע"י המנהל והמזמין ,ועל
פי המפורט בכתב הכמויות.
ה .הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת
תאונות עבודה ,לרבות :תאונות עקב שימוש בכביש ע"י רכבים מסוגים שונים המשתמשים
בכבישים ובשטחים אחרים ,תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחה ,הובלת חומרים ,וכו'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע
העבודה ,ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
בעניינים אלו ,לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח – .1988
ו .על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות ,כגון :שלוט
הקשור לתפקי דו של הקבלן ,שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי
הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה ,קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני,
ציוד הרמה ,כלי עבודה מכאניים וחשמליים ,ציוד מגן אישי ,הגנה בפני מקומות וחומרים
מסוכנים .הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת ,משרד העבודה ,חברת
החשמל ,חברת בזק וכיו"ב .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי-ידיעת דרישה כלשהי של אחת
מהרשויות המוסמכות כמפורט .האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך
בנפרד.
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ז .הקבלן יתקין פגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פגומים ,ערמות חומרים
ומכשולים אחרים באתר .מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל
הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה
מהעבודה .כמו כן יהיה על הקבלן לסתום זמנית חפירות לתקופות הלילה באזורים אשר בהם לפי
דעת המנהל יש צורך בכך .הקבלן ישתמש באביזרי הבטיחות השונים אשר יהיו מסוגים
המאושרים על ידי הועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה ומותקנים
על פי הוראות היצרן ו"ההנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" (להלן
"ההנחיות") .יש לקבל את אישור מפקח הבטיחות לסוג האביזרים לפני הספקתם לאתר .הקבלן
אחראי להובלתם ,התקנתם באתר ,שינועם במהלך שלבי העבודה ,תחזוקתם השוטפת ותקינותם,
פירוקם והובלתם אל מחוץ לאתר .במקרה הצורך יעסיק גם סדרנים להכוונת התנועה השוטפת.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגרם לרכב או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי
זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו .לעומת זאת שומר
המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או
התובעים לבין הקבלן .את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי
דעות בהסכמת שני הצדדים.
ח .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן ,או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים
לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא
יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
ט .בנוסף לאמור ביתר מסמכי המכרז על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה
יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר הפרויקט ובדרכי הגישה אליו ,לוודא כי
כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם ,לרבות "הקבלנים
האחרים" ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,וכן לדאוג שכל אורח ו/או צד שלישי כלשהו המזדמן לאתר
הפרויקט יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה
זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.
י .הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של כללי הבטיחות
אשר נקבעו בכל דין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יגרום המזמין ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם
בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות והגהות באתר.
יא .הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר המשתנים בכל
שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה ,אמצעי זהירות ובטיחות ,כנדרש
לפי החוק ,לפי הצורך וכפי שיורה המנהל.
יב .על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות ,נעלים ,כובעי מגן תקניים אשר ישמשו את מבקרי
האתר ,כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.
 .25אתר שפיכה
כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד לאיכות
הסביבה.
על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות אגרה) ,בחישוב הוצאותיו
ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות  -מודגש בזאת כי לא
תשולם כל תמורה נוספת לכך.
 .26טיב החומרים ובדיקתם
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כל סטייה בטיב החומר מין הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר
הפסול מהמקום על חשבון הקבלן ,וזאת גם לאחר השימוש בו.
הפסקת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים ו/או מוצרים מטיב
מאושר ובכמות מקובלת על דעת המנהל.
הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת שתקבע על ידי המנהל ,ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את
שני הצדדים .התשלום עבור הבדיקות והמדגמים חל על הקבלן .העתקי תעודות של תוצאות הבדיקות
יש להעביר בדחיפות אל המנהל.
 .27דיוק וטיב העבודה והחומרים
כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה ובהתאם לגבהים המתוכננים ,פרט למקרים בהם מותרת סטייה
בגבולות מסוימים .בהידוק בשכבות במשטחי מצעים -בשום פנים לא תהיה סטייה כזו מצטברת
משכבה לשכבה .סטיות המותרות לגבי כל שכבה ושכבה תהיינה כמפורט בסעיפים המתאימים
במפרטים הכללים .עובי שכבות יהיה בהתאם למסומן בתכניות ולנדרש במפרט .בכל מקרה של עובי
מתחת למסומן ולנדרש ,תפורק השכבה ותוחלף באחרת .העובי המסומן בתוכניות הוא העובי לאחר
כבישה ו/או הידוק ,אלא אם צוין אחרת.
בכל מקרה שתכונות החומרים או המוצרים נמוכים מהנדרש בתכניות ו/או במפרט ,יפרקם הקבלן
וישלים ויספק במקומם חומרים או יבצע מחדש בהתאם לדרישות התכניות ו/או המפרט .כל ההוצאות
הקשורות בכך תחולנה על הקבלן.
דרישות ההסכם ביחס לטיב החומרים והעבודות הן מינימאליות .לא תינתן כל תוספת תשלום עבור טיב
העולה על המינימום הדרוש.
לא יובא בחשבון טיב העולה על המינימום הדרוש כתמורה כלשהי עבור מימדים שמתחת לדרוש.
לא תשולם כל תוספת עבור מימדים העולים על הנדרש בתכניות ו/או במפרט .המנהל יקבע את הזמן,
המקום ומספר הבדיקות לצרכי קביעת עובי השכבות וטיב החומרים .זמן ההמתנה לתוצאות הבדיקה
לא יהיה סיבה לתביעות כלשהן מצד הקבלן.
הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים הנושאים תו תקן או סימן השגחה ,במידה וקיימים.
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט גם אם אלו גבוהות מהדרישות של תו תקן או
של סימן ההשגחה המתאימים.
בכל מקום בו מצוינת תוצרת של אלמנט ,אבזר או חומר ,הכוונה היא לאלמנט מתוצרת זו או שווה ערך
מאושר על ידי המתכנן והמזמין.
במידה והקבלן מעוניין לספק אלמנט מתוצרת אחרת עליו לספק תעודת בדיקה מגורם מוסמך המעידה
על כך שהאלמנט מהתוצרת האחרת אכן שווה ערך למוזמן מבחינת חוזקו ,החומר ממנו הוא מיוצר,
שיטת החיבורים במידה וקיימים ,חומרי הגימור ,מידות האלמנט ,והאפקטים המתקבלים ממנו.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ,לפרטים ולמפרט ,תוך איסור מוחלט לשינויים ללא אישור
בכתב מאת המנהל ,באופן מקצועי נכון ,בין אם הדבר נזכר במסמכי ההסכם או לאו .המנהל יהיה
הקובע היחידי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה ,ושאר
הוראותיו במשך תקופה העבודה תשלמנה כל תיאור אשר לא פורט במסמכים .דרישתו של המנהל
תהווה המשך הגיוני והכרחי לביצוע כל עבודה הנזכרת המפרט זה או בכתב הכמויות.
העבודה תיבדק באופן שוטף ע"י המנהל אולם אותה בדיקה לא תפטור בשום פנים את הקבלן מלתקן
כל חסרון או פגם שיתגלו תוך התקדמות העבודה או לאחר סיומה .עבודות אשר לגביהן קיימות
דרישות ,תקנות וכו' של רשות מוסמכת (כגון מנהלת הכנרת וכו')  -תבוצענה בהתאם לאותן דרישות,
תקנות וכו' .המנהל רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות,
תקנות וכו' של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא למפקח אישור זה.
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 .28איזור חריגה מקווי דיקור
לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חפירה ומילוי ,התוויית דרכים זמניות ,דרכי גישה,
אתר גריסה ,שפיכת עודפי חפירה וכיו"ב.
עבודות החציבה ,החפירה והמילוי יבוצעו בזהירות מירבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת
העפה או דרדור של סלעים או עפר ושפיכת חומר אל מעבר לקווי הדיקור.
היה ולמרות האמור בסעיף  1ו 2 -לעיל ,גרם הקבלן לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור ,יהיו
רשאים המנהל והאדריכל לדרוש סילוק ידני או מכאני של החומר או ריסוקו בשטח וקבירתו על מנת
להחזיר את השטח לקדמותו .כל העבודות לפי סעיף זה יבוצעו על חשבון הקבלן.
 .29שימוש בחומרי נפץ
לא יאושר שימוש בחומרי נפץ ,בפרויקט.
 .30בקרת איכות
תבוצע בקרת איכות עצמית של הקבלן.
 .31עבודות יומיות (רג'י) -
א.

כללי
פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה
בתוך סעיפי החוזה ואשר המנהל החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא
לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלים וכו'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת
עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י המנהל אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת
אחריות לפי חוזה זה.
התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה (בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין) לפי סוג כפי שמפורט
במחירון המזמין כפי שיפורסם מזמן לזמן .כל עוד לא פורסם המחירון ,יהא המחיר בהתאם
למחירון "דקל" בהנחה כמפרט בחוזה ,על כל פריט ופריט .בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י
לא תינתן תוספת לקבלן ראשי בגין קבלן משנה למרות שסעיף זה מופיע במחירון "דקל".
המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של
העבודה ע"י אותו פועל או כלי ,זולת אם המחירון הרלוונטי מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה.
אם נראה למנהל ,כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים בהתאם לנדרש,
לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו ,וכל
ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 .32כתב הכמויות והמחירים
כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  -אינו בהכרח מתאר את העבודה בשלמותה.
התי אור המלא כולל את כל הרשום בתוכניות ,במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין ,המתכנן
והמנהל .כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.
מחירי היחידות בכתב הכמויות כפופים לאופני המדידה המפורטים במפרט המיוחד והינם מחירים
שלמים וכוללים את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה ,כל הנדרש במפרטים ,בתוכניות ,בתקנים
ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת (האוגדן הכחול).
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א .מובהר בזאת שכל סעיף המופיע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות הכלולות בדבר ,כולל :ייצור
א ספקה ,הובלה ,עבודה ,התקנה ,וביצוע כנדרש ,עד לגמר מושלם של ביצוע העבודה (אלא אם
נאמר אחרת)
 .33ניקיון השטח במשך העבודה ובגמר העבודה ,תיקון נזקים
א .על הקבלן לשמור כל זמן העבודה על ניקיון וסדר במקום העבודה ובסביבתה ,לבל יפריע לתנועה
הסמוכה ולמבקרים בסמוך לאתר ולבל תצטבר כל פסולת ואשפה באתר ובהיקפו לרבות
המדרכות והכבישים הסמוכים ,בכל משך זמן ביצוע העבודה .עליו להתקין את כל הסידורים
הסניטריים והאחרים הדרושים לפי דרישת המנהל .ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים,
כל פסולת בנין מצטברת ,כל פסולת ,שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של
קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים .הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות.
המנהל רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.
ב .בגמר כל יום עבודה ,על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים ויתר חומרים
שהשתמש בהם לעבודתו ,או שנשארו כתוצאה מעבודותיו ,לשביעות רצונו המלאה של המנהל.
פסולת בניין יש לשפוך אך ורק במקומות המיועדים לכך באתרי שפך מאושרים ע"י הרשויות
מחוץ לשטח האתר ועל אחריות הקבלן בלבד.
ג.

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת ,העודפים והשיירים ,חלה על
הקבלן ועל חשבונו.

ד .עם גמר העבודה ,יסלק הקבלן ממקום העבודה את כל הפסולת ,עודפי העפר ,שיירי החומרים,
המכשירים ,המבנים והמתקנים הזמניים שהוקמו ,וימסור את המקום וסביבתו פנויים ,נקיים
ומסודרים בהחלט ,לשביעות רצון המנהל.
ה .לא פינה הקבלן את האתר כאמור לעיל ,כאשר נדרש לעשות על ידי המנהל ,אזי יבצע המזמין את
הפינוי או ידאג לפינוי ע"י אחרים ויחייב את הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו לו בשל כך.
ו.

ה פינוי האתר לפי סעיף זה הינו תנאי מוקדם לכל הוצאת תעודת גמר של העבודות או של כל חלק
מהן.

ז.

כמו-כן ,יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים ,המשרדים ,המחסנים
והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות ,ויישר את כל קפלי הקרקע שנעשו
בזמן ביצוע העבודה.

ח .במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתן לו
המזמין באמצעות המנהל או בדרך אחרת ,רשאי המזמין לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות
אחרים ,והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן בהתאם לחוזה .לא יראו סעיף זה כחוזה טובת
אדם שלישי.
ט .הקבלן יתקן את כל הנזקים שנגרמו על-ידו או ע"י עובדיו ,ציודו ,כליו וכו' לכבישים ,תשתיות,
משטחי מצע ,דשא ומתקנים קיימים או כאלה שבוצעו על-ידו במהלך תקופת הביצוע של
הפרויקט.
 .34תכניות "עדות לאחר ביצוע"
 .1על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "עדות לאחר ביצוע" ( ,)AS MADEבתום כל שלב ביצוע ובתום
השלב הסופי.
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 .2התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים ובסימבולים
אחידים ,על פי הנחיות המזמין.
 .3ע"ג התוכנית תצוין האינפורמציה הבאה:
-

תחום התוכנית

-

מועד המדידה

-

שם ,טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך

-

פרטי הקבלן המבצע

-

חתימות המודד והקבלן המבצע

 .35ביקורת המזמין  /משרדי הממשלה
הקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר הפנימי של המזמין ,או למי שמונה על ידו ,וכן למי שמונה לעניין זה
על ידי המזמין ,על ידי משרד התיירות ,על ידי משרד הפנים או על ידי משרד האוצר ,לקיים אצלו
ובחצריו ביקורת מקצועית.
 .36מפרטים
המפרט הכללי לפיו יש לבצע את העבודות השונות ,הינו "המפרט הכללי לעבודות בניין" בהוצאת
הוועדה הבינמשרדית ,בהשתתפות משהב"ט ,מ.ע.צ ומשרד השיכון .כל פרק במפרט הכללי ,כפי שהוא
מופיע במהדורתו האחרונה והמעודכנת.
מפרט טכני מיוחד  -מפרט זה בא לצורך הסברים והשלמות למפרט הכללי הנ"ל .כל סעיף במפרט
המיוחד יש לקרוא עם הסעיפים המתאימים במפרט הכללי ,ובמקרה של סתירה יקבע המפרט המיוחד.
 .37התאמת התכניות ,מפרטים וכתב הכמויות
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות והמסמכים של המכרז את כל המידות ,הנתונים
והאינפורמציה המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות ו/או סתירה ו/או דו משמעות ו/או פירוש
שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ,אשר יחליט לפי
איזה נתון תבוצע העבודה .החלטת המנהל בנדון תהיה סופית .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על
סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,ייחשב סדר העדיפויות בין המסמכים לפי הסדר הבא :תקנים ,מפרט
מיוחד ,כתב כמויות ,תכניות ,מפרט כללי( ,המוקדם עדיף על המאוחר).
עדיפות בין המסמכים בקביעת אופני המדידה והתשלום:
כתב כמויות ,מפרט מיוחד ,מפרט כללי ,המוקדם עדיף על המאוחר.
 .38מניעת הפרעה למהלך העבודה באתר
לקבלן ידוע שהעבודה מתבצעת באזור נופש חופי ועליו לתאם פעולותיו עם המנהל על מנת למנוע רעש
ואבק מיותרים ולא להפריע למהלך החיים התקין של הנופשים באזור .בחתימתו ,מצהיר הקבלן כי
ידוע לו שבמקביל אליו יעבדו במבנה עוד קבלנים כאשר הוא מהווה להם קבלן ראשי במשמעות החוק.
וכי התחשב בכך במחיריו .לא ישולם לקבלן כל סכום עקב שיתוף הפעולה עם קבלנים אחרים.
 .39אחריות למבנה
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הקבלן מתחייב לדאוג לשלמות המתקנים המדרכות השבילים ,המתקנים ,ריהוט הרחוב ,וריהוט הגן
מתקני משחק ושעשועים ,עמודי תאורה  ,מתקני חשמל ,והכבישים בתחום המגרש ובסמוך לו ויתקן
על חשבונו כל נזק אם ייגרם להם על ידו בעת ביצוע העבודה.
 .40הפסקות ו/או עיכובים בעת ביצוע העבודה
בכל מקרה בו יאשר המנהל למזמין כי חלה הפסקת עבודה ו/או עיכוב בביצוע העבודה (אישור בכתב),
ייחשב הדבר כהפרת הסכם ע"י הקבלן ,והמזמין יהיה זכאי להפסיק את התשלומים.
א .כל הפסקה של  4ימים רצופים בביצוע העבודה באתר תחשב כהפסקת עבודה.
ב .אי עמידה בלוח זמנים בביצוע העבודה באתר ,תחשב כעיכוב בביצוע.
 .41תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות
הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו ע"י השלטונות
בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים.
לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת
זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילואן של הוראות התקנות הנ"ל.
 .42שינויים בתכניות
א .אין הקבלן רשאי לבצע שינויים בתוכניות ו/או במפרט כל שהוא ללא קבלת אישורו בכתב של
האדריכל ו/או שאר היועצים והמנהל.
ב .על הקבלן להודיע לאדריכל ו/או למנהל על כל טעות ,סתירה ו/או סטייה בתכנון ולקבל את
אישורם לביצוע העבודה.
ג .הקבלן מתחייב לבצע שינויים שיידרשו על ידי האדריכל/המנהל  -בעת ביצוע העבודות באתר.

 .43מוצר שווה ערך
בכל מקום בו מוגדר דגם של מתקן (מק"ט /שם מתקן וכד') הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך,
כאשר הכוונה היא לדוגמת הדגם המצוין ו/או למתקן שווה ערך למתקן המוגדר מבחינת טיבו ,איכותו
ומפרטו הטכני.
בכל מקום במסמכי המכרז ,בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד ,מוצר וכו ',
נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש וצורך תיאור המוצר .יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב
לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.
קבלנים נוספים
לא ישולם בעבודה זו כל תשלום ו/או פיצוי נפרד לקבלן בגין עבודתם של קבלנים אחרים ונוספים
באתר ,אם יהיו ,וזאת גם אם עבודות הקבלנים הנוספים חייבות להיות מתואמות ,משולבות
ומבוצעות בו זמנית או במקביל ,לעבודות נשוא חוזה זה.
הקבלן מצהיר בזת כי לקח בחשבון בעת הצעתו פיצוי או תמורה כספית תמורת התאומים והשירותים
שינתנו על ידו לקבלנים הנוספים ,ובכל מקרה תראה התמורה ככלולה במחירי היחידה של הסעיפים
האחרים (לא תימדד ולא תשולם בנפרד).

חתימת הקבלן וחותמת:
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מסמך ג' - 2-מפרט טכני מיוחד
פרק  - 42ריהוט רחוב
מפרט זה הוא השלמה לפרק  19במפרט הכללי
מסגרות  -כללי
הקבלן יציג את פרטי בית המלאכה בו הוא מתכוון לבצע את מוצרי המסגרות ,לאישור המנהל .כל עבודות
המסגרות טעונות אישורים – אישור המתכננת והמנהל בבית המלאכה לפני ההרכבה ואישור המתכננת
והמנהל באתר הבנייה ,לאחר הרכבת דוגמא .לפני תחילת הביצוע יבדוק המבצע את המידות הנדרשות
ויוודא כי מצויים בידיו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק של העבודה.
כל המידות בתכנית מחייבות .סטייה או שינוי ייעשו רק באישור המנהל והמתכננת.
עבודות מסגרות
המתכת תהיה חסרת פגמים ,חופשיה מקליפה וחלודה .כל חלקי המתכת ,אביזרי החיבור ,ברגים ,אומים,
שייבות ,כבלים ומחברים יהיו מפלדה .הפלדה תהיה אחידה ומסוג מתאים לגילוון .אין לרתך לאחר
הגילוון .ריתוכים שיבוצעו בשטח ייעשו אך ורק באישור ממפקח באתר ,הריתוכים יהיו ריתוכים מלאים
בהתאם לתקנים הבינלאומיים המקובלים .הריתוכים ישויפו לאחר מכן וייצבעו בצבע עשיר באבץ .כל
הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל ושקועים.
גילוון
כל אלמנטי המתכת יהיו מגולוונים ,הגילוון יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן  ISO 9002הגילוון יהיה גילוון
חם בטבילה בהתאם לת"י  918האבץ לציפוי יהיה באיכות  G.O.B.ויכיל לפחות  98.5%אבץ .הרכיבים
לגילוון יעברו הסרת שומנים ,ניקוי בחומצה טבילה בפלקס וטבילה באבץ בטמפ' . 450°עובי הציפוי לא
יפחת מהנדרש בת"י  918תיקון  .2005לפני הצביעה יש לשייף בליטות ללא פגיעה בגילוון.
צביעה
כל האלמנטים ייצבעו בצביעה אלקטרוסטאטית באבקה על בסיס פוליאסטר טהור בתנור לעובי מינימאלי
של  80-100מיקרון .לפני הצביעה ינוקו רכיבי המתכת בהתזת חול להסרת חמצון ושומנים וכן בלחץ אוויר
להסרת אבק .הצביעה תיעשה בתוך שעתיים מהניקוי .לאחר הצביעה תבוצע בבית המלאכה בדיקה לעובי
הצבע על פי ת"י  .785גוון הצבע יהיה בהתאם למצוין בפרטי הביצוע ,שינוי בגוון ייעשה רק באישור המנהל
והאדריכלית.
דוגמא צבועה תובא לאישור המנהל והמתכננת.
ריתוך
הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י  .127שטחי הריתוך
ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך.
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חיבורים
את כל החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים .מקומות השיוף והפיצור יכוסו לאחר
מכן חזרה במיניום אפוקסי .כל הכיפופים ,הפינות והעיגולים יהיו בעלי צורה גיאומטרית מדויקת ורציפים
עם המשכם .כל החיבורים הניצבים של הפרופילים יהיו ב 45-מעלות ("גרונג").
מערכות הצללה
מערכות ההצללה והשמשיות יבוצעו בהתאם לפרטים ולמפרט המיוחד של היצרן וע"י קבלן בעל ניסיון
מוכח בהקמת מערכות הצללה מהסוג הנדרש .העבודה כוללת הכנת תכניות עבודה כולל תכניות
קונסטרוקטיביות ואחרות במידת הצורך ,לאישור המזמין ,המתכננת והקונסטרוקטור.
כמו כן כוללת העבודה אספקת כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ,חפירה לביסוס ,יציקת חלקי
הביסוס ,עיגון והצבת העמודים ,כולל הזיון על פי תכניות קונסטרוקציה מאושרות ,לרבות הכנת הפרזול
הדרוש ,התקנת מערכת כבלי דריכה ואביזרי תליה ומתיחה ,התקנת הסיכוך ממפרשי הצל הדרושים על פי
הוראות היצרן וכן כל עבודות הגימור והצביעה הנדרשות.
מפרשי הצל והיריעות לשמשיות יהיו מפוליאתילן בדחיסות גבוהה  ,HDPEמיוצבים כנגד קרינת ,UV
תואמים לת"י  5093ולתקן האמריקאי  , NFPA 701-99לפי היתר ממכון התקנים למוצר ועומדים
בדרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה .תפירת המפרשים תהיה בחוטים בעלי חוזק לכל הפחות כמו
חוזק חוטי אריגת המפרש ,החוטים לתפירה יטופלו אף הם כנגד קרינת  .UVלאורך שרוולים לכבלים
תבוצע תפירה כפולה ובפינות חיבורים עם עמודים תבוצע תפירה משולשת.
האחריות על מפרשי הצל תהיה לכל הפחות  10שנים .כל חלקי המתכת יהיו מוצרים מתועשים ,בעלי חוזק
המתאים למתיחה הנדרשת .כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים גילוון חם וצבועים בצביעה בתנור בצבע
פוליאוריתני ללא רעילות.
כל הכבלים יהיו מאושרים בהתאם לת"י 565
על הקבלן לבצע הדגמה לפרישת המפרשים ומתיחתם ולקיפולם וקשירתם לקראת אחסון בחורף בפני
האחראי על כך מטעם המזמין.
אופן המדידה – מ"ר
תשתיות
העמוד המרכזי בכל מצללה או פגודה או שמשיה יבוצע עם הכנה ו/או הכנות (זרועות) להתקנת גוף או
גופי תאורה .יבוצעו כל הרכיבים הנדרשים להתקנת גוף/גופי תאורה על גבי העמוד ולחיבור לשוחת
תשתיות סמוכה כולל הכנה למגש אביזרים ,הארקת יסוד וכל התשתיות התת קרקעיות.
העבודות ייעשו בהתאמה לפרק  8במפרט הבינמשרדי ובהתאם להוראות המנהל באתר.
כל העבודות ייעשו באישור מתכנן חשמל מוסמך.
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מסמך ד'
כתב כמויות
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:

תאריך17/11/2019 :

מסמך ד' -כתב כמויות
כתב כמויות למכרז

אתר :חופי הכינרת
מזמין :בנארית בע"מ

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4

53

רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:

מסמך ד' -כתב כמויות

17/11/2019
דף מס'002 :

כתב כמויות למכרז
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  42ריהוט רחוב
תת פרק  42.1הצללה
שטח המצללות יחושב לפי הפוליגון שנוצר בין
עמודי המצללה .לא יבוצעו הפחתות בשל שינוי
גיאומטריית המצללה לאחר מתיחה ולא יחושבו
תוספות בגין חפיפה בין מפרשי הצללה.
לא יותר ביצוע מיתרי מתיחה לעיגון עמודי
המצללה או כל אלמנט אחר העשוי ליצור מפגע
בטיחות בשטח המצללה ובהיקפה
כל המצללות יבוצעו בגובה מינימאלי של לפחות 3
מ'
מודגש כי הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הינן
כמויות עבור היקף עבודה שנתי .
לכל הסעיפים בכתב הכמויות רשומות כמויות
משוערות בלבד.
המזמין אינו מתחייב לממש את כתב הכמויות ,כולו
או חלקו .הזמנות העבודה ,ככל שיהיו במהלך
תקופת ההתקשרות ,יקבעו על ידי המזמין בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו ומקורותיו
התקציביים.התמורה לה יהיה זכאי הקבלן תחושב
לפי ביצוע העבודה בפועל ,בהתאם למחירים
בכתב הכמויות.
 42.1.050הצללה ממפרשים העשויים מאריג פוליאתילן
בדחיסות גבוהה  HDPEמוגן מ  ,U.Vעובי מינימלי
 1.5מ"מ %90-98 ,הצללה .מותקן באמצעות כבלי
ורכיבי פירזול מפלב"ם ועמודי פלדה מגולוונים
וצבועים בתנור .המחיר כולל העמודים ואת
קונסטרוקציית המתכת לתמיכת המצללה ,הביסוס
וכל העבודות הנדרשות .בכל מצללה תבוצע הכנה
להתקנת גופי תאורה על גבי כל אחד מהעמודים
כולל השחלת צינור שרשורי אל מחוץ ליסוד וכל
שאר התשתיות והעבודות הנדרשות בהתאם
למפרט המיוחד .הסעיף בשיטת "תכנון ביצוע" .גוון
המצללות ורכיבי המתכת ייקבע על ידי המזמין.
גובה המצללות המינימלי יהיה  5מ'.

מ "ר

200.00

להעברה בתת פרק 42.1
קובץ :מכרז 003/... 05-19

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
17/11/2019
דף מס'003 :

כתב כמויות למכרז
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 42.1.060הצללה מסוג כדוגמת "פגודה" ממפרשים העשויים
מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה  HDPEמוגן מ
 ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ %90-98 ,הצללה.
מותקן באמצעות כבלי ורכיבי פירזול מפלב"ם
ועמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור .המחיר
כולל העמודים ואת קונסטרוקציית המתכת
לתמיכת המצללה ,הביסוס וכל העבודות
הנדרשות .בכל פגודה תבוצע הכנה להתקנת גופי
תאורה על גבי אחד העמודים כולל כל התשתיות
והעבודות הנדרשות בהתאם למפרט המיוחד.
הסעיף בשיטת "תכנון ביצוע" .גוון המצללות ורכיבי
המתכת ייקבע על ידי המתכננת והמזמין.
המצללות יותקנו ביחידה אחת מרובעת עם
עמודים פינתיים וללא עמוד מרכזי ששטח כל אחת
מהן  64מ"ר )דהיינו מידות  . (8x8גובה המצללות
המינימלי יהיה  3.5מ'.

מ "ר

 42.1.070הצללה בשיטת ממברנה ממפרשים העשויים
מאריג פוליאתילן בדחיסות גבוהה  HDPEמוגן מ
 ,U.Vעובי מינימלי  1.5מ"מ %90-98 ,הצללה.
מותקן באמצעות כבלי ורכיבי פירזול מפלב"ם
ועמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור .המחיר
כולל העמודים ואת קונסטרוקציית המתכת
לתמיכת המצללה ,הביסוס וכל העבודות
הנדרשות .בכל מצללה תבוצע הכנה להתקנת גופי
תאורה על גבי כל אחד מהעמודים המרכזיים כולל
השחלת צינור שרשורי )קוטר  (50ביסוד וכל
התשתיות והעבודות הנדרשות בהתאם למפרט
המיוחד .הסעיף בשיטת "תכנון ביצוע" .גוון
המצללות ורכיבי המתכת ייקבע על ידי המזמין.
גובה המצללה יהיה  7-10מ' בהתאמה למתקני
המשחקים ,הגיאומטריה של המצללה ומיקום
עמודי המצללה ייקבע לפי הגיאומטריה הנוכחית
של החוף ומתקניו.

מ "ר

 42.1.080החלפת אריג בחדש בסככה מכל סוג .האריג
המותקן יעמוד בדרישות כמפורט במפרט הטכני.

מ "ר

1,000.00

 42.1.090פירוק יריעות בד בסככה  10X10כולל הובלה
ואחסנה במחסני המזמין.

יח'

13.00

 42.1.100פירוק יריעות בד בסככת ממברנה במידות
 350-650מ"ר כולל הובלה ואחסנה במחסני
המזמין.

יח'

6.00

 42.1.110הרכבת יריעות בד בסככה  10X10כולל הובלה
ממחסני המזמין והתקנה בשטח.

יח'

13.00

1,500.00

1,000.00

להעברה בתת פרק 42.1
קובץ :מכרז 004/... 05-19

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
17/11/2019
דף מס'004 :

כתב כמויות למכרז
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 42.1.120הרכבת יריעות בד בסככת ממברנה 350-650
מ"ר כולל הובלה ממחסני המהזמין והתקנה בשטח

יח'

6.00

סה"כ  42.1הצללה
סה"כ  42ריהוט רחוב

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

____________
תאריך

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן

קובץ :מכרז 05-19

הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.4
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מסמך ו'
החוזה על נספחיו

57

הסכם
אשר נערך ונחתם ב_____ ביום ____ לחודש _______ שנת ________
בין :

איגוד ערים כינרת
בית מכבי אש ,צמח ,עמק הירדן
טלפון 04-8591910 :פקס04-6752220 :
(להלן" :המזמין")

לבין:

___________________________

מצד אחד

כתובת_____________________ :
טלפון_____________________ :
פקס______________________ :
(להלן" :הקבלן")
מצד שני

הואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והואיל
והואיל

והואיל

והמזמין מעונין לבצע עבודות של :תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנה של מצללות בחופי הכינרת
וכל הקשור והכרוך בכך כמפורט בחוזה זה להלן על נספחיו ובכל יתר מסמכי מכרז פומבי (עם
הליך תחרותי נוסף) מס'  05/2019לעבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה
ומתקני הצללה בחופי הכינרת הרצ"ב (להלן" :הפרויקט") ,המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה
זה הימנו (להלן" :מסמכי המכרז");
וברצון המזמין שהפרויקט יבוצע ברמת בצוע גבוהה ביותר;
וברצון הקבלן לבצע את כל העבודות הכרוכות בפרויקט והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז
(להלן " -העבודות");
והקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום על פי דין ולפי הסיווג הנדרש ובעל הכישורים ,המיומנות,
הידע המקצועי ,הטכני הארגוני והפיננסי וברשותו כח האדם והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
התחייבויותיו ,על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר;
וועדת המכרזים של המזמין בחרה את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז לביצוע העבודות
כמפורט להלן בהסכם זה;
ותוקפו וביצועו של הסכם זה מותנה בתנאי מתלה/מפסיק שהוא קיומם של תקציבים קיימים
ו/או קבלת מימון ותקצוב מהמדינה ו/או מטעמה עבור הפרוייקט והעבודות כולן ו/או כל חלק
מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממנו ,לא יועברו למזמין ,אזי לא תהיה
לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ,בגין כך.
והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם אהדדי;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:
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כללי
.1
א .המבוא והנספחים להסכם זה וכן התנאי המתלה/מפסיק כמפורט במבוא הינם חלק בלתי נפרד
הימנו ובחזקת תנאיו.
ב .בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצידם ,אלא אם כן משתמעת בברור כוונה אחרת.
"המזמין"  -איגוד ערים כנרת ,לרבות נציגו /מי מטעמו.
"האתר" – חופי הכינרת של איגוד ערים כינרת ו/או השטחים הסמוכים להם ו/או על שטח אחר
עפ"י דרישת המזמין.
"מנהל הפרויקט"  -מהנדס המזמין ו/או מי שימונה במקומו על ידי המזמין מעת לעת ,למנהל.
מנהל הפרויקט הינו בא-כוחו המקצועי של המזמין בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את
כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות.
"קבלני משנה"  -לרבות כל קבלן משנה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או עבורו
בביצוע העבודות או חלק מהן ,אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלני משנה כאמור,
או שהעסקת קבלני משנה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז.
 .2המזמין מוסר בזה לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות במלואן
ובמועדן בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.
מסמכי המכרז
 .3המסמכים דלהלן ,בין שצורפו ובין שלא צורפו  ,חתומים ע"י הצדדים ,מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד
מן ההסכם:
ההזמנה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:
מסמך א' הצעתו של הקבלן ,לרבות מסמך ההזמנה להציע הצעות על כל נספחיו:
טופס מס'  - 1אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס ההצעה
טופס מס' - 2אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה.
טופס מס'  - 3נוסח ערבות בנקאית.
טופס מס'  - 4תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.
טופס מס'  – 5אישור רואה חשבון לעניין סעיף מס'  8.1.3לחוברת המכרז
טופס מס'  -6תצהיר פירוט עבודות לעניין סעיף מס'  8.1.2לחוברת המכרז
טופס מס'  - 7הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.
טופס מס'  - 8תצהיר המציע לעמידתו בתנאים לחתימת חוזה.
טופס מס'  – 9אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדיניות איכות הסביבה
טופס מס'  -10הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
טופס מס'  -11רשימת ממליצים לעניין סעיף  8.1.5לחוברת המכרז
מסמך ב'

החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן מדף 3210
(התשס"ה אפריל  – )2005אינו מצורף.
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מסמך ג'

מסמך ג'1-
מסמך ג'2-
מסמך ד'
מסמך ו'

מסמך ז'

המפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית (אוגדן כחול) על כל פרקיו
הרלוונטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם
העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – אינו
מצורף.
מוקדמות ותנאים כלליים.
מפרט טכני מיוחד
כתב הכמויות
חוזה
נספח 1א' – 1ב'  -נספחי ביטוח.
נספח  - 2ערבות הביצוע.
נספח  - 3ערבות הבדק.
נספח  - 4העסקת קבלני משנה.
בטיחות

הצהרות והתחייבויות הקבלן
 .4הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
(א) כי הוא עיין בהסכם על נספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות
רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם ,לעבודות והמשתמע מהן ומביצוען.
(ב) כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,לרבות ביצוע העבודות בפרוייקט
במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות.
(ג) כי בטרם תחילת העבודה הוא יבקר באתר הפרוייקט ובסביבתו ויבצע את כל הבדיקות המקדמיות
הדרושות לשם ביצוע העבודות ,לרבות ביצוע מדידות וכד'.
(ד) כי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תפריע לעבודת העובדים ו/או הפועלים האחרים הנמצאים
והעובדים בפרוייקט.
(ה) כי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תגרום שום פגיעה ו/או נזק לפרוייקט ו/או למבנים ו/או
לבניין אחרים ו/או לתחולתם ו/או לכל צד שלישי.
(ו) כי הוא יבצע את העבודות תחת פיקוחו ובהתאם להנחיותיו וללוחות הזמנים של המנהל ו/או מי
מטעמו ,ובתיאום עם כל גורם חיוני אחר באתר בו מבוצעות העבודות.
(ז) כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המנהל ו/או מי מטעמו בין שהן
כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.
(ח) כי הוא יעסיק על חשבונו בביצוע העבודות פועלים מיומנים ובעלי ניסיון.
(ט) כי העבודות כוללות גם את כל עבודות הביטון ,החפירה ,הסיתות ,החציבה והקמת
הקונסטרוקציות הנדרשות לבצוע העבודות.
(י) כמו כן מובהר בזאת כי העבודות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על כל נספחיו ,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 ,אספקה והתקנה של כל המוצרים ,החומרים ,כח האדם הציוד וכו' הנדרשים
לביצוע העבודות כאמור ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס ,על חשבונו
ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.
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(יא) כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצענה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
כל סמכויות המזמין ו/או מי מטעמו הנזכרות בחוזה זה ,לא ישחררו את הקבלן מאחריותו
ומהתחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע העבודות .כמו כן ,ובאם יפסול
המנהל כל עבודה שנעשתה על ידי הקבלן בשל אי התאמה לתכניות נספח ה' ,מתחייב הקבלן לתקן
את העבודה האמורה בתוך  48שעות ממועד קבלת הוראה על כך ו/או לבצע על חשבונו את
העבודות הנדרשות לשם תיקון ,וכי אם לא יעשה כן רשאי המנהל לבצע את העבודות במקומו וכל
ההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן.
(יב) כי יריעות ההצללה אשר יותקנו באתר זה יהיו בעלי ת"י כנדרש.
(יג) כי אחת לשבוע ישתתף בישיבה אשר תיערך באתר הפרוייקט.
(יד) הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב לכל קבלן משנה אשר בכוונתו להעסיק
בפרוייקט וכי יעסיק את קבלן המשנה עפ"י תנאי חוזה זה לרבות ובמיוחד עפ"י המפורט בנספח 4
לחוזה – העסקת קבלני משנה .אין בהעסקת קבלני משנה ,ככל ויאושרו ע"י המזמין ,כדי לפגוע
ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין.
(טו) הקבלן מצהיר כי אין בעבודה שתבוצע על ידו בהתאם לאמור בהסכם זה משום הפרה של זכויות
יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי .הקבלן מתחייב לשפות את המזמין מיד עם קבלת הדרישה
בגין כל נזק ו/או הוצאות שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב הפרה של זכויות יוצרים ו/או
קניין רוחני כאמור בסעיף זה.
סעיף  4לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
טיב ,איכות ועמידה בדרישות החוק
 .5בביצוע העבודות מתחייב הקבלן:
א .לבצע את העבודות ברמה מעולה ,בזהירות ,במיומנות ,בחריצות ובשקידה ,לפי הוראות המזמין
ו/או היועצים ו/או המנהל ולשביעות רצונו המלאה של המזמין ו/או המנהל ,ולדאוג כי עובדיו ו/או
כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע אף הוא את העבודות כאמור.
ב .להודיע בכתב למפקח מיד עם פתיחתן של תעלות או חפירות הדרושות על פי החוזה ,או אם תופיע
בהמשך החוזה סיבה כלשהיא הטעונה תשומת לב ו/או קבלת הוראות מיידית .לאחר שהודיע
הקבלן על כך למפקח ,עליו לחכות להוראות המנהל תוך  7ימים מתאריך קבלת ההודעה.
ג.

להשתמש בחומרים ובמוצרים מעולים אשר יתאימו להסכם ולדרישות התקן הישראלי ויהיו בעלי
תו תקן או סימן השגחה ,ובהעדר תקן ישראלי חומרים ומוצרים המתאימים לתקן האירופאי
בדרגה הטובה ביותר.

ד .להשיג על חשבונו כל אישור ו/או כל היתר ולעמוד בדרישת כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן ,לרבות
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל ,1970-החלים על העבודות ועל סוג השירותים
הניתנים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה.
סעיף  5לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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סמכויות נוספות של המזמין
 .6מבלי לגרוע מסמכויות המזמין הנתונות לו לפי חוק ,אלא במטרה להוסיף עליהן מובהר בזאת כי
המזמין רשאי  ,עפ"י שיקול דעתו ,לבחור קבלנים אחרים ,כהגדרתם בחוזה לצורך ביצוע עבודות
אחרות באתר העבודה.
המזמין בלבד יהיה אחראי להתקשר עם כל אחד מהקבלנים האחרים לביצוע העבודות האחרות ,ע"פ
שיקול דעתו הבלעדי ואין ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
( .7בוטל).
הזמנת שינויים ע"י המזמין

.8

א .בכל עת במהלך ביצוע העבודות יהא המזמין רשאי לבצע שינויים בתכנון המקורי של העבודות
(להלן " -השינויים") ובלבד שהודיע על כך לקבלן בכתב.
ב .הקבלן מתחייב לבצע את השינויים ,ובלבד שקיבל על כך הוראה בכתב מאת המנהל.
ג.

שינויים בלתי מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות או שינויים הנובעים
מעבודה לקויה או מחומרים ומוצרים לקויים או מתנאים שהתגלו לקבלן בפרוייקט או מדרישות
נוספות של כל רשות מוסמכת או שינויים הדרושים לדעת המנהל או מי מטעמו כדי לשמר או ליעל
את ביצוע העבודות או שינויים שלא דורשים השקעה של עבודה או חומרים נוספים ,יבוצעו ע"י
הקבלן ללא כל תמורה נוספת.

ד .למען הסר ספק מובהר ,כי רק בגין שינויים אשר אינם נכללים בהוראות ס"ק (ג) לעיל ואשר
מצריכים לדעת המנהל ,השקעה של עבודה ו/או חומרים נוספים יהיה הקבלן זכאי לקבל עבור
אלה תמורה נוספת ,אשר תקבע על ידי המנהל על פי מכפלת כמויות ומחירים כמפורט בכתב
הכמויות ובסעיף  11להלן.
ה .ראה הקבלן כי כתוצאה מביצוע שינויים כאמור לא יסיים את עבודתו תוך תקופת הביצוע
כהגדרתה להלן ,יהא הוא רשאי לפנות למנהל ולבקש אורכה לתקופת הביצוע .כל בקשה של
הקבלן להארכת תקופת הביצוע תהא בכתב ותימסר למנהל או למי מטעמו תוך שבועיים מהמועד
בו נדרש לבצע את השינויים .המנהל יכריע בכל בקשה כאמור ובמקרה ויקבע כי הקבלן יהיה זכאי
להארכת תקופת הביצוע יקבע גם את תקופת ההארכה לה יהיה זכאי הקבלן.
ו.

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 ,הן העבודות
הכרוכות בשלב א' והן העבודות הכרוכות בשלב ב' (כולן או חלקן)  ,אשר הקבלן התחייב לבצע על
פי הוראות ההסכם על נספחיו או מוסיף עליהם .בגין כל שינוי כאמור בהיקף העבודות אשר
כתוצאה הימנו 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 המנהל ,על פי מכפלת כמויות ומחירים כמפורט בכתב הכמויות  -נספח ד' ובסעיף 14
להלן.

ז.

הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב ו/או לחדול מביצוע העבודות ו/או השינויים ו/או כל חלק
מהם מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי הסכמתו לערך
השינויים כפי שנקבעו על ידי המנהל ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת המנהל בקשר לבקשתו
להארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת חילוקי דעות בינו לבין המזמין לגבי שיעור השינוי בתמורה
כתוצאה משינויים כאמור לעיל .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו
על פי הוראות ההסכם על נספחיו ברציפות ובהתמדה ולהעלות את התנגדויותיו ו/או חילוקי
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הדעות מכל מין וסוג שהתעוררו בינו לבין המזמין בפני המנהל או בפני הבורר הנזכר להלן וזאת
רק לאחר השלמת ביצוע העבודות.
סעיף  9לעיל על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .9תקופת ההסכם
משך תקופת ההסכם הינו  12חודשים החל ממועד חתימתו __________ (להלן" :תקופת
ההסכם") .הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות על פי הודעות שימסרו לו מעת לעת על ידי
המזמין בהתאם לצרכיו ולהתקדם בביצוע העבודות עפ"י דרישת המזמין וע"פ הגדרת המזמין ועל
פי לוחות הזמנים אשר יקבעו על ידי המזמין.
למזמין בלבד מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו
של חוזה זה למשך שלוש תקופות נוספות של  12חודשים (שנים עשר) כל תקופה ,בהודעה בכתב
שתשלח לקבלן לפחות ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת החוזה .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול
בשינויים המחויבים ,כל הוראות חוזה זה .
מסר המזמין הודעה כאמור ,ימציא הקבלן למזמין תוך  15יום מיום הודעת המזמין ,את כל
המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה בהתאמה.
במשך כל אחת מכל  3תקופות האופציה הנ"ל ,יהא המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,
להפסיק את תקופת האופציה בכל עת ומכל סיבה שהיא ,ובלבד שנתן המזמין לקבלן הודעה על
כך  30יום מראש ובכתב.
הקבלן מתחייב כי בקשר עם עבודות לקראת פתיחת עונת הרחצה  2020אשר תתחיל ביום
 -1.4.20תקופת התכנון והביצוע בשטח תחל מרגע מתן צו התחלת עבודה ע"י המזמין ותימשך
חודשיים וחצי.
תקופה זו תכלול את כל הדרוש לצורך הקמת המיצללות בחופים לרבות :תכנון ההצללות (כולל
העברת חלופות) ,אישור המזמין לתכנון לחלופה הנבחרת ,סימון בשטח בתיאום עם המזמין
ועובדיו בחופים ,ייצור המתקנים והתקנתם בשטח.
הקבלן מתחייב לסיים את כל האמור להלן בתקופה של עד חודשיים וחצי ולסיימם בתקופה זו
ולא יאוחר מיום .15.3.20
.10

אחריות ונזיקין
א .הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות כל נזק 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 קבלני
המשנה ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו ,לרבות נזק שיגרם ע"י קבלן ביצוע העבודות הנוספות
כהגדרתן במסמכי המכרז ,או כתוצאה מכל רשלנות או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני
המשנה שלו ו/או מי מטעמו.
ב .הקבלן אחראי לשלומם ובטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו
ומתחייב לשלם כל נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר
הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כלשהם במהלך ביצוע
העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק.
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ג.

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש ,דרך ,שביל ,רשת
מים ,ערוץ ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב תוך כדי בצוע העבודות ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי ורצוי מראש לביצוע העבודות ,ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל
ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש
שנזוק כאמור לעיל .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל
הקווים התת -קרקעיים העוברים באתר העבודות.

ד .הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל.
ה .הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה
כנגד המזמין ו/או בכל סכום אשר ייפסק לחובתו בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה מהנזקים דלעיל.
בכפוף לאמור בסעיף משנה זה לעיל ,שילם המזמין תשלום כלשהו על פי פסק דין סופי של בית
משפט בין בעילת נזיקין 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.
ו.

.11

אין באמור בהוראות ס"ק (א)( -ו) לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין ו/או על פי
הסכם של קבלני המישנה אשר יועסקו על ידי הקבלן לבצוע העבודות ו/או כל חלק מהן לנזק
האמור דלעיל ו/או מחובתם לשפות את המזמין על כל נזק כזה.
סעיף  10לעיל כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו,
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,בחברת ביטוח
מורשית כדין ,החל מיום חתימת החוזה או תחילת העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת
ההתקשרות ועד סיום העבודות (לפי המאוחר) ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי
הקבלן המצורף כנספח  '...ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ("אישור קיום הביטוחים" ויחד עם
הביטוחים המפורטים בסעיף  2להלן" :ביטוחי הקבלן" ,בהתאמה) בהתייחס לביטוח חבות המוצר
לתקופה נוספת של  7שנים וכל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין.
א.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ,בעצמו
ו/או לדרוש מקבלני משנה מטעמו לערוך ,בגין כל אחד מכלי הרכב (כולל ציוד מכני הנדסי
החייב בביטוח חובה) אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ,את
הביטוחים כמפורט להלן:
 .iביטוח חובה כנדרש על-פי דין ,בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן ו/או
קבלני משנה ו/או מי מטעמם בכל שלבי העבודות.
 .iiביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו ,עקב השימוש בכלי רכב ע"י
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם ,בכל שלבי העבודות ,בגבול אחריות
בסך של  ₪ 500,000למקרה .
 .iiiביטוח מקיף ,לכיסוי נזק מכל סוג שהוא ,לרכבי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמם .
למרות האמור בסעיף זה ,הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף כמפורט לעיל
אולם במקרה כזה הקבלן מוותר על זכותו להגיש תביעה כלשהי כלפי המזמין ו/או
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מי מטעמו ו/או מנהל הפרויקט וכן כלפי הקבלנים האחרים כמוגדר בהסכם זה
בכפוף להדדיות ,בקשר לנזק כלשהו שיגרם לרכבים הנ"ל וכן הוא מתחייב לשפותן
בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם להם במקרה שיידרשו או יתבעו לפצות ו/או לשפות
בגין נזק רכוש לרכב/ים כאמור אשר יכול היה להיות מכוסה תחת ביטוח מקיף
כאמור.
 .ivביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות של
 .₪ 600,000על אף האמור בסעיף זה ,רשאי הקבלן לא לערוך ביטוח צמ"ה אך
הוא מתחייב הקבלן מתחייב להמציא את כתב הוויתור מסומן כנספח  1 '...חתום
על ידו טרם תחילת ביצוע העבודות.
ב.

הביטוחים המפורטים בסעיף א' לעיל (למעט ביטוח חובה) יכללו סעיף מפורש ,בדבר ויתור
המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מנהל הפרויקט וכן כלפי
הקבלנים האחרים בכפוף להדדיות ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר
כלפיו על תביעת תחלוף ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש כמפורט
בסעיף  1לאישור הביטוח במלואו ו/או בחלקו ו/או ביטוח מקיף כמפורט לעיל (למעט
ביטוח חובה ואחריות כלפי צד שלישי לכלי הרכב מכל סוג) ,במקרה זה יחול סעיף הפטור
כאמור בסעיף יד להלן כאילו נערכו הביטוחים במלואם.

ד.

על הקבלן להמציא לידי המזמין ,במועד החתימה על חוזה זה ,ובכל מקרה  14יום טרם
כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן.

ה.

לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד
בידי המזמין ,אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן
למשך כל תקופת ההתקשרות על פי החוזה.

ו.

מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת
הביטוח הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן
ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי
המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת
בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי הקבלן.

ז.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין
ו/או מי מטעמו ו/או מנהל הפרויקט וכן כלפי הקבלנים האחרים בכפוף להדדיות ו/או
כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר כלפיו על תביעת תחלוף ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

ח.

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זה .סכומים אלה יהיו נתונים
לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

ט.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כשלהי על המזמין או לצמצם את
אחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין .במקרה של אי התאמה בין האמור
באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום
לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
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י.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים
נוספים או משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור ,על חשבון
הקבלן .בכל ביטוח נוסף או משלים שייערך ,יחולו ההוראות המפורטות בסעיף זה.

יא .הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות
וביטוח ולקבל בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם ולקיים את הוראות
סעיף זה "גב אל גב" .על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו
הן את הוראות ודרישות חוזה זה ,לרבות הדרישות עפ"י כל דין ,לרבות אלה של ביטוחי
הקבלן.
יב .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין בגין העבודות
נשוא חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני משנה ,והוא יהיה אחראי לשפות
ו/או לפצות אותו בגין כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם להן ,במישרין ו/או בעקיפין,
עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד
כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
יג.

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת
תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.

יד .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הקבלן ומתחייב ,בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו ,כי
לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מנהל
הפרויקט וכן כלפי הקבלנים האחרים בכפוף להדדיות בגין כל נזק ו/אובדן שייגרמו לרכוש
בבעלותם ו/או באחריותם ,בין אם נערך ביטוח ביו אם לאו ,לרבות כל אבדן ו/או נזק אשר
עלול להיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי
רכב ,כלים ,ציוד) לאתר העבודות ,והם פוטרים את מי מהגורמים הנ"ל לעיל מכל אחריות
לנזק כאמור ומתחייבים לפעול למיצוי זכויותיהם על פי הפוליסות.
טו .מוסכם ומותנה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור ביטוחי
הקבלן ו/או בבדיקתו ו/או באישורו ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מי
מטעמו ו/או בכדי להוות צמצום אחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה או על-פי כל דין.
הקבלן מצהיר ומאשר ,כי לא תהיה לו כל תביעה או דרישה או טענה כלשהי מכל מין וסוג
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו באשר לתוכן או להיקף ביטוחי הקבלן המפורטים לעיל ,ו/או
בגין הכיסוי שיינתן על ידם ,וכי הוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה כנ"ל ,והקבלן
מאשר בזה ,כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי נגד המזמין ו/או מטעמו בכל
הקשור לכך.
טז .מוסכם בזאת ,כי לאור הרגולציה הצפויה להיכנס לתוקף בקשר לאישורי הביטוח ,לרבות
נוסח ותכולת אישורי הביטוח והמועדים להנפקת ו/או חידוש אישורי הביטוח ,מובהר
בפני הקבלן כי ככל והוראות הרגולציה בעניין זה ייכנסו לתוקף כפי הנוסח שפורסם ,אזי
הוראות הביטוח יעברו התאמה ובמידת הצורך הקבלן ימציא תוספת לפוליסות בהתאם
להנחיות המזמין ו/או מי מטעמו .הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה נגד המזמין בהקשר זה.
יז.

נספח זה על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
על ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

66

 .12יומן עבודה
א .הקבלן יכין בשלושה העתקים לפחות ,יומן עבודה אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל
הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב שכל הפרטים שיירשמו על-ידו ביומן
העבודה יהיו נכונים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.
היומן ישמש ,לפי הצורך ,בנוסף לרישום פרטי העבודות ,גם למתן הוראות בכתב לקבלן .היומן
יוחזק באתר העבודות ,במשרד המנהל ,במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה
המקובלות וכל הוראה שתכתב ביומן על-ידי המנהל או המנהל ,בין בנוכחות הקבלן ובין שלא
בנוכחותו ,תחייב את הקבלן .היומן ייחתם מדי יום ביומו על-ידי הקבלן או מיופה כוחו או מנהל
העבודות מטעמו ,ומקור היומן והעתק אחד ממנו יימסרו בשעת החתימה למפקח.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ירשום הקבלן ביומן מדי יום ביומו פרטים כדלקמן:
מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על-ידי הקבלן בביצוע העבודות.
)1
כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודות והכמויות שהושקעו בביצוע
)2
העבודות או המוצאים ממנו.
הציוד הנמצא באתר העבודות.
)3
השימוש בציוד בביצוע העבודות.
)4
תנאי מזג אויר השוררים באתר העבודות.
)5
תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום.
)6
ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
)7
הוראות שניתנו לקבלן על-ידי המנהל ,המהנדס או המנהל לרבות הוראות לעבודות
)8
נוספות ו/או לביצוע שינויים בביצוע העבודות.
הערות והנחיות המנהל ,המהנדס או המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודות.
)9
)10

כל דבר אחר אשר לדעת המנהל ,המהנדס או המנהל יש בו כדי לשקף את המצב
העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

)11

רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן ,תוך ציון מספריהם הסידוריים
ומספר או סימון השינוי.

)12

כל פרט אחר שהמנהל או המנהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסויים
ובין באורח שוטף.

 .13לוח זמנים
א .הקבלן מתחייב כי את הזמנת העבודה הראשונה אשר תימסר לו לתכנון ולביצוע של
הצללות בחופי הכינרת ,יסיים בפרק זמן של חודשיים וחצי מממתן צו התחלת עבודה
ובכל מקרה לא יאוחר מיום .15.3.20
הקבלן מתחייב כי לגבי הזמנות עבודה במשך המשך תקופת ההתקשרות ,יגיש למפקח
בתוך  7ימים מהמועד שתימסר לו הודעה על כוונת המזמין לבצע עבודות הצללה כלשהן
בחופים ,לוח זמנים מפורט וממוחשב לביצוע העבודות  .לוח הזמנים יאושר ע"י המנהל
ובהמשך לאישורו יינתן צו התחלת עבודה נפרד לגבי כל עבודה ועבודה אשר תוזמן
מהקבלן במשך תקופת ההתקשרות.
ב( .בוטל).
ג .עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה
שליטה עליהן והוא לא יכול היה למנען לא יחשבו להפרת הסכם זה ע"י הקבלן .אולם
מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב המצטבר כתוצאה מכח עליון כאמור לעיל יאריך את
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תקופת ביצוע העבודות ב 30 -יום או יותר ,יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם ולשום
צד לא תעמוד תביעה כלשהי כלפי משנהו בהקשר זה.
ד .למען הסר כל ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי ההתפתחויות והשינויים באזור יהודה,
שומרון ועזה ובסמוך אליהם וכל הקשור לגורמים אלה ,בין אם הם תולדה של הסכם
ו/או הסכמה כלשהי בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלשתינית ו/או כל גוף אחר שיבוא
במקומה ו/או כל גורם אחר בתוך אותם איזורים או מחוץ להם ,ובין אם הם תולדה של
אירועים אחרים הקשורים לאותם איזורים ולגורמים הפועלים בהם ,לרבות
התפרעויות ,התקוממויות ,הפגנות ,סגרים ,בחירות ושיבושים כלשהם אחרים ,ובכללם
ההתקוממות המכונה "אינתיפדה" ,כל אלה כולם ו/או חלקם בין אם הם מתרחשים
כיום ובין אם יתרחשו בעתיד ו/או יחריפו בעתיד  -אין בהם ולא יהיה בהם כדי לשמש
כח עליון ו/או כל עילה אחרת להארכת תקופת הביצוע .הקבלן מצהיר כי הינו מודע
היטב לגורמים אלה ולאפשרות התמדתם ו/או אף החמרתם והוא נערך עוד בטרם
תחילת ביצוע העבודות כך שיהיו בידיו כל הדרוש לו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל האמצעים ,הציוד ,הכלים ,החומרים וכח האדם הדרושים לו לצורך עמידה
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואם ובמועדם.
כמו כן מוצהר ומוסכם בזאת כי שינויים כלשהם באפשרות העסקתם של עובדים זרים
ו/או בהבאתם לארץ לרבות שינוי ,קיצוץ ,התליה או ביטול של מכסות להבאת ו/או
העסקת עובדים זרים בארץ ,בין אם הם מתייחסים לקבלן עצמו ובין אם הם ביטוי
למדיניות כללית  -אין בהם ולא יהיה בהם כדי לשמש כח עליון ו/או כל עילה אחרת
להארכת תקופת הביצוע .הקבלן מצהיר כי הינו מודע היטב לאפשרות התרחשותם של
שינויים אלו והוא נערך 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 לעיל.
ה .למרות כל האמור בהסכם זה מוסכם בזה במפורש כי המזמין יהא רשאי ,בכל עת ומכל
סיבה שהיא מבלי צורך לנמק ומבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם זה ,להביא הסכם זה
כולו או מקצתו לידי גמר בהודעה מראש של  21יום ,ובמקרה זה יהא הקבלן זכאי אך
ורק לתמורה המגיעה לו בגין העבודות שביצע בפועל עד לאותו מועד ,בהתאם לכתב
הכמויות ,כמפורט בסעיף (14ו) להלן והכל בלא שיהא זכאי לפיצוי נוסף.
 .14התמורה
בכפוף לתנאי המתלה/המפסיק כמפורט במבוא לחוזה זה מוסכם כי :
א.

עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במועדן ולשביעות
רצונו 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 נפרד מהסכם זה .מובהר למען הסר ספק כי התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין
ביצוע העבודות תחושב לפי ביצוע העבודה בפועל ,בהתאם למחירים בכתב הכמויות .המזמין
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אינו מתחייב לממש את כתב הכמויות ,כולו או חלקו ,וכי הזמנות העבודה ,ככל שיהיו במהלך
תקופת ההתקשרות ,יקבעו על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו.
מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה הינ ה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום
שהוא מעבר לתמורה ,אלא כפי שנקבע בהסכם זה להלן ,והקבלן מתחייב שלא לדרוש כל
תשלום נוסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע עבודות נוספות ,שאינן
כלולות בהסכם זה ו/או בנספחיו.
()2

()3

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 שונה של יחידות המחירים הנקובים ,מכל
סיבה ,השונים ממספר היחידות ו/או העבודות המנויות ו/או היחידות שסופקו בפועל
במסמך ד'  -כי אז תשתנה 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.
הצדדים מתחייבים בזאת כי ביחד ובנפרד ,יעשו כל מאמץ ויפעלו בכל דרך ,להוזלת
המערכת והעבודות וזאת מבלי שתפגענה איכותן וטיבן ,ומבלי שידחה המועד
להשלמת העבודות.
מוסכם ומובהר בזאת מפורשות כי המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לספק
בעצמו כלים ,חומרים או מוצרים אחרים הקשורים בעבודות (להלן בסעיף זה:
"המוצרים") ובמקרה כזה יופחת מן התמורה מחיר המוצרים שסופקו על ידי
המזמין ,והקבלן יתקין אותם בפרוייקט במחיר התקנה אשר יוסכם בין הצדדים
ובהעדר הסכמה על פי מחיר התקנה של יחידה או מוצר דומה אשר נכלל בכתב
הכמויות  -נספח ד'.
מדי חודש עד ל 5-בחודש יגיש הקבלן למנהל חשבון ביניים ובו יפרט מהן העבודות

שביצע בפועל באתר בחודש שהסתיים בסמוך לפני הגשת החשבון .מובהר כי עבודה
שבוצעה בפועל לעניין סעיף זה -הינה פריט בכתב הכמויות שביצועו הושלם באופן
מלא ע"י הקבלן ,ובכפוף לאמור להלן לעניין בדיקת העבודה ע"י מנהל הפרויקט
מטעם המזמין .המנהל יבדוק את החשבון ויאשר אותו לאחר שהוכח להנחת דעתו כי
אכן ביצע הקבלן את כל העבודות אשר פירט הקבלן בחשבון הביניים ולשביעות רצון
המנהל ,יעביר המנהל את החשבון למזמין ,וזאת עד ל  25 -בחודש בו הוגש חשבון
הביניים .באישורו של המנהל המזמין ישלם לקבלן תשלום ביניים על חשבון
התמורה ,בשיעור של  90%מהיקף החשבון המאושר ,על פי חישוב ערך העבודות
שבוצעו כאמור ,וזאת לא יאוחר מ  90 -יום מתום החודש בו הוגשה חשבונית המס .
תשלום יתרת חשבון הביניים יבוצע עם סילוק החשבון הסופי ,כמפורט בסעיף 15
להלן .מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף זה הינו באישור המנהל הכללי של
המזמין ,כמפורט בסעיף (3ה)( )1לחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז( 2017-בסעיף
זה להלן" :החוק")
אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות סעיף (3ז) לחוק.
על אף האמור בסעיף (3ח)( )2לחוק ,מובהר כי "תקופת הבדיקה" לצורך הסכם זה תהיה 60
ימים ממועד המצאת החשבון ע"י הקבלן למזמין.
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יעלה שיעור חשבונות הביניים ,המאושרים ע"י המזמין ,על
 80%מהיקף העבודות שביצע הקבלן.
ב.

מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ,לרבות הפרשי הצמדה,
לגבי התקופה מיום הגשת כל אחד מחשבונות הביניים 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 הזמנים ו/או בתקופת הביצוע.

ג.

ביצוע של תשלומי הביניים אין בו משום הסכמה או אישור של המזמין לטיב המלאכה
שנעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים.

ד.

הודיע המזמין לקבלן על הפסקת ביצוע העבודות כמפורט בסעיף (13ה) 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 גמר ,כפי
שאותו חלק יקבע על ידי המנהל 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 נוספים מכל מין ו/או
סוג שהוא.

ה.

ביצוע עבודות על ידי הקבלן אשר אינן מפורטות בכתבי הכמויות (מסמך ד') להסכם זה (להלן:
"עבודות חריגות") יעשה אך ורק באישור בכתב של מנהל המזמין או באישור בכתב ביומני
העבודה כמפורט בסעיף  12לעיל .תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות חריגות ,בכפוף לאישורן
בכתב של מנהל המזמין כאמור ,יעשה על בסיס המחירים המפורטים בכתב הכמויות מסמך ד'
להסכם זה .במקרה שמחירי העבודה ו/או היחידות שסופקו אינן נקובות בכתב הכמויות
מסמך ד' תחושב התמורה על בסיס קטלוג מחירים "דקל" ,המקובל בענף הבנייה ,בהפחתה
של  20%מהמחירים הנקובים בקטלוג ,לא ישולם רווח קבלני.
בעבודות חריגות לא תינתן תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי על המחירים הנקובים במחירון
דקל.
האמור לעיל מבטל את האמור בסעיף הנחיות כלליות לקביעת אחוזי קבלן ראשי במחירון
דקל.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הזמנת שינויים ע"י המזמין כהגדרתם לעיל אינם
מהווים עבודות חריגות על פי סעיף זה.
סעיף  14לעיל על כל סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .15לא יאוחר מ 45-יום מהתאריך בו ימסור הקבלן למנהל ו/או למי שימונה על ידי המנהל הודעה על סיום
העבודות ,יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן בצירוף כל המסמכים הקשורים בו ,לרבות מפות
ונתוני ” .“AS MADEיתרת התמורה המגיעה לקבלן בגין החשבון הסופי תיקבע על ידי המנהל ו/או מי
שימונה על ידי המנהל ותסולק לקבלן לא יאוחר מ 90 -יום מתום החודש בו הוגשה חשבונית המס,
בכפוף להוראות הסכם זה.
מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף זה הינו באישור המנהל הכללי של המזמין ,כמפורט בסעיף
(3ה)( )1לחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז( 2017-בסעיף זה להלן" :החוק")
אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מהוראות סעיף (3ז) לחוק.
על אף האמור בסעיף (3ח)( )2לחוק ,מובהר כי "תקופת הבדיקה" לצורך הסכם זה תהיה  60ימים
ממועד המצאת החשבון ע"י הקבלן למזמין.
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מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המנהל ו/או מי שמונה על ידו כאמור ,יופחתו כל תשלומי
הביניים ששולמו לקבלן בהתאם לסעיף  ,14וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד אותה עת
על חשבון התמורה ,אם שולם ,והיתרה בניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה ו/או על
פי כל דין ,תשולם לקבלן ע"י המזמין כאמור לעיל ,בתוספת דמי הניכוי דלעיל.
סילוקו של החשבון הסופי כאמור ,יעשה רק לאחר שהקבלן ישלים את כל התחייבויותיו נשוא הסכם
זה וימציא למזמין:
( )1ערבות בנקאית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף (17ב) להסכם זה.
( )2הצהרה בדבר חיסול כל תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין בקשר לעבודות ,בנוסח שיקבע על
ידי המזמין.
סעיף  15לעיל הינו מעיקרי הסכם זה והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
 .16גמר ביצוע העבודות
א.

עם סיום ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה על נספחיו יודיע על כך הקבלן למנהל ו/או למי
שיקבע על ידו.

ב.

הצדדים מתחייבים לתאם מועד על מנת לבדוק את העבודות ואת טיב ביצוען (להלן " -מועד
הבדיקה").

ג.

במועד הבדיקה יערוך המנהל ו/או מי שימונה על ידו בנוכחות הקבלן פרוטוקול בו יפרט את
התיקונים ,השינויים וההשלמות הדרושים בעבודות ,והקבלן מתחייב לבצע תיקונים ,שינויים
והשלמות אלה מיד .רק לאחר ביצוע התיקונים ,השינויים וההשלמות כאמור להנחת דעת המנהל
או מי מטעמו ,יחשבו העבודות כמושלמות לצרכי הסכם זה.

ד.

פגמים ,ליקויים וקלקולים אשר יתגלו בעבודות או בגינן במשך תקופה של  14חודשים ממועד
השלמת העבודות ,יתוקנו על ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק תוך עשרה ימים לכל היותר,
מדרישת המנהל ועל חשבונו של הקבלן .במקרים דחופים יבוצעו התיקונים על ידי הקבלן ועל
חשבונו לאלתר .אך לא פחות מתקופות הבדק והאחריות הקבועות לענין ליקויים ואי התאמות
דומות בחוק המכר (דירות) תשל"ג( 1973 -להלן" :תקופת הבדק").
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובאם לא ימלא הקבלן אחר דרישה כזאת רשאי המזמין להעסיק
אנשים אחרים בתיקונה והשלמתה של כל מגרעת ,התכווצות ,שקיעה ,או ליקוי אחר וכן כל נזק,
הפסד והוצאות הנובעים מפעולה כזאת או כרוכים בה ,ולשם כך רשאי המזמין לנכות את
הסכומים המתאימים מסכומים המגיעים לקבלן ,וכן רשאי המזמין במקום לעשות את התיקונים
וההחלפות ,לנכות מהקבלן כל סכום שייקבע על ידי המנהל על דעת עצמו ,השווה לערך התיקונים
האמורים.

ה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל האמור בסעיף זה אין בו כדי לגרוע דבר מכל התחייבויותיו של
הקבלן בהסכם זה.

ו.

סעיפים (ג) ו(-ד) לעיל הינם מעיקרי הסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .17בטחונות
א.

ערבות לתקופת הביצוע
( )1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן ,ימציא
הקבלן לפקודת המזמין ,במעמד חתימת ההסכם על ידי המזמין ,ערבות בנקאית ,אוטונומית
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ובלתי מותנית בנוסח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו והמסומן נספח ( 2להלן:
"הערבות").
( )2סכום הערבות יהא ע"ס ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ( )₪להלן" :סכום הערבות").
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הסכם זה הינו הסכם על פי כתב כמויות ותאור
טכני ,וכי שיעור הערבות הנקוב לעיל הינו לצרכי נוחיות גרידא ,וכי המזמין רשאי להוסיף
ו/או לוותר על סעיפים בכתב הכמויות ,הכל כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.
( )3הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן לפי המדד הבסיסי הידוע במועד חתימת
ההסכם .הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות ,עד למועד השלמת העבודות,
ובכפוף לכך שעד לאותו מועד ,ימציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק כהגדרתה להלן.
( )4במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם ,כתבי הארכה של הערבות כך שזו
תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות.
( )5כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה לפי
הענין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
( )6אין במתן הערבות הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן 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.
( )7במקרה של מימוש הערבות הנ"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות
חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.
( )8המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן ,על ידי
מימוש הערבות.
ב.

ערבות לתקופת הבדק (אחריות)
( )1תקופת האחריות לכל הרכיבים הינה  5שנים שמניינן יתחיל במועד קבלתה של כל העבודה
שבוצעה.
( )2פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו בתוך תקופת האחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב
לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם על הכל עפ"י דרישת המזמין ובתוך הזמן שנקבע לכך על-
ידו ,על חשבונו של הקבלן ללא קבלת תמורה כלשהי ולשביעות רצונו המלאה של המזמין
(לרבות הוצאות בגין ציוד ,ש"ע ,נסיעות וכו')
( )3לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל ,רשאית הרשות לבצע את העבודות ע"י קבלן אחר או בכל
דרך אחרת ולחייב את הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות
אחרים העומדים לרשות הרשות בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות
( )4להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן ,במשך תקופת הבדק ,ימציא
הקבלן למזמין ולפקודתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של ₪ 25,000
בנוסח המצורף להסכם זה כחלק כחלק בלתי נפרד הימנו והמסומן נספח ( 3להלן" :ערבות
הבדק" או "ערבות טיב ביצוע").
ערבות הבדק תהיה לתקופה של חמש שנים.
( )5במעמד המצאת ערבות הבדק ,יהא הקבלן רשאי לדרוש מהמזמין את הסכמתו לביטול
הערבות כהגדרתה בסעיף  17לעיל ,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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( )6ערבות הבדק תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה לעיל ותוקפה לא יפקע לפני
שישלים הקבלן את כל התחייבויותיו בגין תקופת הבדק.
( )7הוראות ( 17א) ( )8( - )3לעיל יחולו גם לענין ערבות הבדק בשינויים המחוייבים.
ג.

מוסכם בזאת כי סעיף  17לעיל ,הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת כל הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

העדר יחסי עובד-מעביד ,שליח-שלוח או שותפות בין הצדדים
 .18מוצהר בזה על ידי הצדדים כי לא ישררו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד ,שליח-שלוח ו/או שותפות וכי
הקבלן יבצע את כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר וענין.
.19
א.

הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי לכל דבר וענין וכי הוא בלבד מעבידם ומעסיקם של המועסקים
על ידו והבאים מטעמו והוא הנושא באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על פי כל דין ו/או
חיקוק בכל הקשור לעבודות.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכנסה ,ביטוח לאומי,
קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להעסקת עובדיו או מי מטעמו.

ג.

הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות
בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970-וכי הוא מקבל על עצמו
לנהוג על פיהם.

ד.

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

 .20יחסי הקבלן וקבלנים אחרים
א.

קבלנים אחרים ,ככל שיעבדו באתר העבודות יבחרו על ידי המזמין.

ב.

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת הקבלנים האחרים והגורמים האחרים אשר
יבצעו עבודות באתר העבודות ו/או מחו צה לו ,לא לפגוע בציוד ,בח ו מרים וב דרכי הגישה
של הקבלנים האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגיעה כאמור.

ג.

הקבלן מתחייב לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלנים האחרים ועם כל צד שלישי אשר
יבצע לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו עבודות בפרוייקט ,ולהישמע לכל הורא ות ה מנהל
גם ביחס לתאום הפעולו ת והעבוד ות כ אמור.

ד.

מבל י לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי המנהל הינו הגורם האחראי על
תיאום בין פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלנים האחרים או כל גורם שלישי,
והקבלן מתחייב לה י שמע לכל הוראות המנהל באשר לתאום הפעולות כאמו ר וא ף לפנות
למנהל מיוזמתו קוד ם לביצוע כל פעולה המצ ריכה עריכת תיאום עם הקבלנים האחרים
או עם גורם שלישי כלשהו ,על מנת לקבל ממנו את הוראותיו.

ה.

המנהל יהיה רשאי לעכב תשלומים ו/או שחרור ערבויות לקבלן אם אינו ממלא את
התחייבויותיו לעניין איכות ו/או טיב ו/או קצב התק דמות העבודות.
לפני קבלת החלט ה בענין עיכו ב התשלומי ם כאמור לעיל יאפשר המנהל לקבלן להשמיע
את טענותיו .הכרעתו של המנהל תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
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ו.

סעיף זה לעיל על סעיפי המשנה שבו הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 .21העברה והסבה
א.

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.

ב.

המזמין יהא רשאי בכל עת להעביר את זכויותיו וחובותיו ,כולן או חלקן ,על פי הסכם זה לאחר
ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור ,ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי הקבלן על פי
הסכם זה.

 .22תרופות
א.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"ג 1973-יחול על הוראות הסכם זה ,אלא אם הוסכם
אחרת על פי הוראות הסכם זה.

ב.

אם הקבלן לא יבצע את העבודות ו/או חלק מהן ו/או לא ישלימן בתקופת הבצוע כהגדרתה לעיל,
ישלם הקבלן למזמין סכום של  15,000שקלים חדשים כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל
שבוע של איחור בהשלמת העבודות ו/או בגין חלק מהשבוע באופן יחסי ,וזאת בנוסף לכל זכות
ו/או סעד אחר של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
לסכום הנקוב לעיל יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החיוב ועד למועד תשלום הפיצוי בפועל.

ג.

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנזכרים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן
וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית.

ד.

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  13ה' לעיל
יהיה המזמין רשאי לאלתר ,לסלק את ידו של הקבלן מהפרוייקט ומאזור הפרוייקט ולהשלים את
העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,הכלים והמתקנים
של הקבלן המצויים במקום העבודות ,ואלה המקרים:
( )1כשניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים או צו פירוק ,והצו לא בוטל תוך  30יום מיום הנתנו.
( )2כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם.
( )3בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך תקופה של
שבעה ימים מהמועד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין.
המזמ ין יהא רשאי לצורך סילוק ידו של הקבלן מהפרוייקט ומאזור הפרוייקט כאמור ,להשתמש
בכוח סביר ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק 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 ,אכסונם ,הטיפול בהם או הנזקים שייגרמו להם,
אם ייגרמו ,יחולו במלואן על הקבלן.

ה.

משעת סילוק ידו של הקבלן מהנכס כמפורט לעיל לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום
כלשהו בקשר להסכם זה למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל עד לפינויו
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ולאחר קיזוז ו/או ניכוי כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לנכות על פי הוראות הסכם זה ו/או על
פי כל דין .היתרה תועבר לקבלן תוך  30יום לאחר סילוק ידו של הקבלן מהפרוייקט.
ו.

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

ז.

בכל מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו
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 אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.

 .23שונות
מוסכם כי העבודות נשוא הסכם זה נמסרות לקבלן לביצוע על בסיס של כתב כמויות כמפורט בין
השאר בכתב הכמויות ,במפרט ובתכניות המצורפים להסכם זה ועל הקבלן לבצען לפי כל האמור בהם
אולם אם חסר פרט כלשהו בכתב הכמויות ,במפרט או בתכניות שעל הקבלן היה לקחתו בחשבון כחלק
אינטגרלי של העבודה יחשב פרט זה בהגדרת העבודות כאילו נכלל בכתב הכמויות ,במפרט ובתכניות.
בכל מקרה של סתירה ,הבדל ,אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הנספחים והסכם זה ,יהיה
סדר העדיפות בין המסמכים השונים ,אלא אם בהסכם עצמו נקבע לענין מסוים סדר עדיפות שונה,
סדר העדיפויות שיקבע המזמין עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
היה וגילה הקבלן סתירה ,הבדל אי התאמה ו/או דו משמעות כאמור בין הוראה אחת מהוראות
ההסכם או נספחיו לבין הוראה אחרת בהם או שהתעורר בו ספק בפירוש הנכון של מסמך מהמסמכים
הנ"ל יפנה הקבלן למנהל והמנהל יתן לקבלן הוראות בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ופירוש זה יחייב
את הקבלן לכל ענין .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 המנהל הוא שיכריע בכל פירוש הנוגע לסתירה ,אי התאמה ,הבדל ו/או
דו משמעות של הוראות ההסכם על כל נספחיו.
 .24מוסכם כי בכפוף להוראות הסכם זה יחולו על העבודות הוראות החוזה לביצוע עבודות קבלניות של
מדינת ישראל ,נוסח תשמ"ז .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות החוזה לביצוע
עבודות קבלניות של מדינת ישראל ,נוסח תשמ"ז ,יגבר האמור בהסכם זה.
 .25כותרות השוליים מובאות בהסכם זה לצרכי נוחיות בלבד ולא יובאו בחשבון לצרכי פרשנותו.
 .26מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרוייקט ובכלל זה כל המסמכים,
התוכניות ,השרטוטים וכדומה שיוכנו על ידי הקבלן או שהקבלן ישתמש בהם בקשר לפרוייקט 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 להכניס ו/או לבצע כל שינוי שהוא בעבודות ובפרוייקט
בכלל והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין שינויים
כאמור ,ובכלל זה צו מניעה ,צו עשה ,צו הריסה וכיו"ב ,למעט התמורה אשר תגיע לו ,אם תגיע,
בהתאם לאמור בהסכם זה
( .27בוטל).
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 .28פרסום  -המזמין רשאי להשתמש בשמו של הקבלן או מי מעובדיו או מי מטעמו כקבלן בפרוייקט לשם
פרסום הפרוייקט.
 .29מבוטל
סודיות
.30
א.

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 לפרוייקט ,וכל נתון או כל חומר הקשור בתכנון או הקמת הפרוייקט או הפיקוח
על תכנונו או הקמתו ,והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר.

ב.

הסודיות דלעיל לא תחול על הצורך להעביר מידע ומסמכים לרשויות התכנון ,לשלטונות או
לאנשים הקשורים בפרוייקט או בביצועו והכל למען ביצוע העבודות או הפרוייקט.

 .31ויתור
שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה של
הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש מי מהצדדים של אחת או יותר
מזכויותיו ,לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי ,ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן אישר
זאת לצד השני בכתב.
 .32הודעות
(א)

(ב)

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
המזמין :בית מכבי האש ,צמח עמה"י מיקוד 15132
הקבלן___________________________ :
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובות דלעיל תחשב שנתקבלה מיד עם
מסירתה האישית או תוך  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום,

__________________________
המזמין

__________________________
הקבלן

נבדק ואושר ע"י דני גבאי ,גזבר איגוד ערים כנרת
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_________________
חתימה

נספח 1א

אישור קיום ביטוחים -מכרז 5/19
תאריך__________________ :
לכבוד
איגוד ערים כנרת
(להלן" :המזמין")
צמח ד.נ  15132עמק הירדן
א.ג.נ,
הנדון :מבוטחינו( _________________ :להלן" :הקבלן")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת הקבלן את הפוליסות
שלהלן בין היתר בגין ביצוע עבודות תכנון ו/או ייצור ו/או אספקה ו/או התקנה של מצללות בחופי הכינרת ו/או
כל העבודות הנלוות לכך ו/או אשר יתווספו בהתאם להנחיות המזמין (להלן בהתאמה" :העבודות" ו/או
"המוצרים"" ,האתר") הכול בכפוף ובהתאם לחוזה מס'  .........שנחתם בין הצדדים ביום ( ....................להלן:
"החוזה") ע"ש הקבלן ו/או המזמין ו/או כמפורט להלן:
.1

פוליסה מס'.....................לביטוח "אש מורחב"  -המכסה במלוא ערך כינון את הרכוש ו/או ציוד ו/או הכלים
אשר בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או המובא על ידי מי מטעמו לאתר ,מפני כל נזק ו/או פגם ו/או אובדן ו/או
קלקול ו/או הוצאה כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות ,אש ,ברק ,עשן ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,נזקי מים ,פגיעה על ידי כלי טייס ,התנגשות ,פריצה ,שוד ,גניבה ,פרעות ,שביתות,
נזק תאונתי ונזק בזדון.

 .2פוליסה מס' .....................לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  :המבטחת את חבות הקבלן על-פי דין בגין פגיעה
גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בגין ,בקשר ו/או עקב ביצוע
העבודות ,בגבול אחריות על סך  ₪ 5,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כפוף לכל
הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים
פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ,וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין ו/או מנהל הפרויקט עקב אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .רכוש המזמין ייחשב כצד שלישי לעניין
ביטוח זה.
 .3פוליסה מס'...........................לביטוח חבות מעבידים  :המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדיו במתן
השירותים  .בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית כלשהי אשר עלולים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב
עבודתם בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית .הביטוח אינו כפוף
לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער ,הביטוח אינו
כולל כל חריג בקשר עם קבלני משנה .הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין ו/או מנהל הפרויקט במידה וייחשב
כמעביד של מי מעובדי הקבלן.
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 .4פוליסה מס' ..............לתקופה מיום........................עד ליום......................
ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות ע"ס  ₪ 2,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית ,המבטח חבות
הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק
לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או המוצרים .הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או מנהל הפרויקט
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב
העבודות כאמור ו/או בקשר עם המוצרים שיצר ו/או הקים ו/או סיפק ו/או טיפל בכל צורה אחרת ,וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ומבלי לגרוע מביטוח
חבות הקבלן כלפי המזמין .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של
הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם .הביטוח
כולל תקופת גילוי בת  12חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי
כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

דרישות כלליות ביחס לכל הפוליסות:
)1

)2

)3

)4
)5

)6

הכיסוי בפוליסות נחשב ביטוח ראשוני ( (Primaryוהינו קודם לכל ביטוח דומה אשר נערך על ידי
המזמין ו/או מנהל הפרויקט ו/או לטובתם .אנו מוותרים על כל זכות להשתתפות מבטחי המזמין
בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקנית לנו מכוח סעיף 59של חוק חוזה
הביטוח התשמ"א  ,1981או אחרת.
הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו מטעמו ו/או מנהל הפרויקט
וכן כלפי הקבלנים האחרים בכפוף להדדיות ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב
לשפותו ,או הקשור לעבודות .הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
רק הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,ולמילוי החובות
המוטלות על המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה .חובה זו לא תחול על המזמין ו/או מנהל הפרויקט
בשום מקרה או סיבה שהיא.
חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת ,ככל שקיים.
היה וקיים סעיף בפוליסות ,המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או
ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה ,הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי המזמין ו/או הבאים
מטעמן ו/או מנהל הפרויקט וזכויותיהם דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך.
הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,
אלא בהודעה מראש של  30יום למזמין בכתב ,בדואר רשום.

נוסח כל הפוליסות באישור זה תנאי ביט _____________ על כל ההרחבות הרלבנטיות.
בכל מקום בו מצוין "המזמין" הכוונה היא לרבות מנהלים ו/או עובדים.
אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית ,עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור
זה.
______________

______________

______________

______________

(חותמת המבטח)

(חתימת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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נספח1-ב'

לכבוד:
איגוד ערים כינרת (להלן" :המזמין")
כתובת____________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ויתור
הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל הפועלים
מטעמכם בגין כל אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל
ציוד מכני הנדסי (להלן" :הציוד") כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בחוזה מיום ...............וכמפורט
להלן:
לכלים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכונות ,מתקנים 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
מנופים ,עגורנים ,מתקני הרמה ,מעליות משא ,מעמיסים ,טרקטורים ,מערבלים וכל ציוד הנדסי אחר
ואשר אינו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.
שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי חוזה ו/או על פי דין ,לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא חוזה זה,
על ידנו ו/או ע"י קבלני משנה ו/או אחרים מטעמנו ו/או עבורנו.

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר (לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני
משנה) נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק ,ביטוח בגין נזקי "צד שלישי"
גוף ורכוש כמתחייב בנספח "הביטוח" לחוזה ,וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי יחול
עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף
ביטוחיכם.

______________________

______________________________

חתימה אישית של מנהל הקבלן

חתימת הקבלן – חתימה כולל חותמת
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נספח 2
ערבות בנקאית
להבטחת ביצוע ההסכם
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כינרת
א.ג.נ.

הנדון :ערבות בנקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ( )₪להלן" :סכום הערבות") ,בקשר
להסכם מס'  - 5/2019לביצוע עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה
בחופי הכינרת ולעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה.
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,
באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי
כתובתנו 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.
 .4התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,לנמק,
לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום _________  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום ___________.
 .7הערבות תהיה צמודה למדד עבודות עפר שפורסם ביום ____________.

בכבוד רב,
_______________
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נספח 3
ערבות בנקאית-
להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כינרת
א.ג.נ.
הנדון :ערבות בנקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ (להלן" :המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ( ₪ 25,000במילים :עשרים וחמישה אלף ( )₪להלן" :סכום
הערבות") ,בקשר להבטחת אחריותו של הקבלן בתקופת הבדק ע"פ הסכם מס'  – 5/2019לביצוע
עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ( )7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו ,לפי כתובתנו
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.
 .4התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,לנמק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו ביום _______  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום _______.
 .7הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום:__________.

בכבוד רב,
______________
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נספח 4

העסקת קבלני משנה
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והחוזה לביצוע עבודות ייצור אספקה והתקנת מתקני
משחק (להלן" :העבודות" או "הפרויקט") בחופי הכינרת (להלן" :החוזה") .מכרז מס'  5/2019מטעם
איגוד ערים כינרת.
"הקבלן" – כהגדרתו בחוזה.
"קבלני המשנה" – כהגדרתם בחוזה.
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז יחולו בנוסף ההוראות והתנאים להלן:
 .1הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן משנה אשר בכוונתו להעסיק בפרוייקט .מבלי
לגרוע מהאמור בחוזה ,כל העסקת קבלן משנה שתבוצע שלא על פי האמור במסמך זה לא תחייב
את המזמין.
 .2הקבלן מתחייב לקבל את קבלן המשנה כקבלן משנה מטעמו לביצוע העבודות והוא מתחייב
להעסיק את קבלן המשנה כקבלן משנה שלו ,לכל דבר וענין בביצוע העבודות וזאת כל עוד לא
הורה לו המזמין אחרת ובכפוף לתנאים המפורטים בחוזה על נספחיו.
 .3יודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין ,גם בגין אותם חלקים
בעבודה המבוצעים על-ידי קבלני המשנה .נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משנה מטעם
הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו של העבודות ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן
מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של
קבלן המשנה ו/או הגורם האחר האמורים.
 .4קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה (לרבות אצל רשם
הקבלנים) בסיווג ובהיקף המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עליהם
בביצוע הפרויקט.
 .5הקבלן מתחייב כי בחוזים שיערוך עם קבלני המשנה יבואו לידי ביטוי הוראות החוזה בשינויים
המחויבים והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו וכי לא ייקבעו בהם הוראות שאינן עולות בקנה
אחד עם החוזה או עם ביצועו .למען הסר ספק ,קבלני המשנה ייחשבו לכל דבר וענין כעובדים של
הקבלן.
 .6למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה שלו בגין
תמורת עבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משנה כאמור ,הסכם לטובת צד שלישי ביחס
לקבלני-המשנה.
 .7מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלני המשנה שלו את כל הנתונים הרלבנטיים ,כך שלוח
הזמנים של הפרויקט יכלול גם את לוח הזמנים של קבלני המשנה .לוח הזמנים המפורט ייקבע על-
ידי מנהל המזמין ועל הקבלן וקבלני המשנה לעבוד על פיו .מובהר כי אם עד למועד הכנת לוח
הזמנים לא ייבחרו כל קבלני המשנה שיועסקו בפרוייקט ,יקבעו המנהל והקבלן את לוח הזמנים
עבור קבלני המשנה במקצועות עבורם טרם נבחרו קבלני משנה כאמור ולוח הזמנים שייקבע
כאמור יחייב את הקבלן ואת קבלני המשנה לכל דבר וענין.
 .8מבלי לגרוע מהוראות החוזה על נספחיו ,יהיה המזמין רשאי ,בכל עת בו סבור הוא על פי שיקול
דעתו המוחלט כי אין הוא שבע רצון מאיכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות עבודת קבלני המשנה
ו/או מכל דבר אחר הקשור בעבודתם ,להורות לקבלן להפסיק את התקשרותו עם קבלן המשנה
באופן מיידי על ידי מתן הודעה שתינתן ע"י המזמין בכתב לקבלן ,והקבלן מתחייב להפסיק את
ההתקשרות עם קבלן המשנה לאלתר .במקרה זה מחויב הקבלן להעסיק קבלן משנה אחר אשר
ימלא את מקומו של קבלן המשנה אשר הופסקה ההתקשרות עימו כאמור ,ויחולו על קבלן משנה
זה כל הוראות נספח זה וההסכם
נספח זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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מסמך ז'
בטיחות
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מסמך ז' -נספח בטיחות
.1

כללי
 1.1איגוד ערים כינרת (לרבות המתחמים והחצרים המוחזקים על ידה) מועסקים קבלנים ונותני
שירותים חיצוניים ,שפעילותם חושפת אותם ,את המזמין ,עובדיה וסביבתה ,לסיכונים
הנובעים מעצם ביצוע הפעילות.
 1.2נספח זה נועד להנחות קבלנים ונותני שירותים חיצוניים אחרים ,לגבי דרישות הבטיחות
ואיכות סביבה של איגוד ערים כינרת מקבלן העובד בחצרי המזמין ו/או מטעם המזמין.
 1.3יודגש ,כי אין באמור בנספח זה ,כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה ,לרבות נהלים
ספציפיים הרלוונטיים לעבודתו ו/או מאחריותו על פי דין ,לבטיחות בעבודות הנעשות 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 ,בניסיון להוסיף על דרישות הבטיחות בדיני 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 תינתנה
הוראות כנ"ל על ידי המזמין תטיל על המזמין ו/או נציג המזמין ו/או מי מטעמו חבות כלשהי.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפירוש שונה וכדומה ,בין הוראות
הנוהל להסכם עם הקבלן ו/או הדין ,תכריע ההוראה המחמירה מבניהן לטובת איגוד ערים
כינרת .
 1.4נספח זה יצורף כהנחיות בטיחות לחוזה התקשרות עם הקבלן ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה
ההתקשרות.
 1.5הוראות הנספח יחולו בשינויים הנדרשים ,גם על עובדיו המבצעים עבודות מהסוגים
המפורטים בנוהל זה.
 1.6מסמכים ישימים
 1.6.1פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש ,תש"ל – ;1970
 1.6.2חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ;1954
 1.6.3תקנות ארגון פיקוח על העבודה ,מסירת מידע והדרכת עובדים ,התשנ"ט ;1999
 1.6.4תקנות הבטיחות בעבודה – עבודות בניה הנדסית;1961 -
 1.6.5תקנות הבטיחות בעבודה – חשמל התש"ן;1990 -
 1.6.6תקנות הבטיחות עבודה (עבודה בגובה) ,התשמ"ז;2007 -
 1.6.7תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח;1998 -
 1.6.8תקנות הבטיחות בעבודה – עבודה על גגות שבירים או תלולים התשמ"ו;1986 -
 1.6.9תקנות בטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז;1997 -
 1.6.10תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות העבודה) ,התשמ"ח .1988

.2

המטרה
לפרט הנחיות בטיחות לעבודות קבלנים המתבצעות במתקני המזמין ,חצרותיה והמתחמים
המוחזקים  /מופעלים על ידה.
הגדרות
" 3.1הרשות" או "המזמין"  -איגוד ערים כנרת לפי העניין ועל פי כל דין.
" 3.2הקבלן"-מי שהצעתו לבי צוע הפרויקט תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה
הזוכה ואשר נמסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין ,ושהינו יחיד או חברה שאינם עובדי
המזמין ,הבאים לבצע עבודה (על עובדיהם וציודם) ברשות או בחצריה.
" 3.3קבלן עבודות מיוחדות " -ספק משנה (אחד מבין שלושה שהוגדרו מראש על ידי המזמין)
עימו מתחייב להתקשר המציע הזוכה לצורך ביצוע עבודות המיוחדות של ביצוע בריכות
המים אשר יבוצעו באתר הפרויקט ,כמפורט בפרק מבנה מס'  15בכתב הכמויות.
" 3.4קבלנים אחרים"  -קבלנים לביצוע עבודות פיתוח אחרות כגון :חשמל תאורה ותקשורת,
מצללות ,מים וביוב ,סלילה ,גינון והשקייה ,מתקני משחק שעשועים וספורט ,ריהוט רחוב
וכד' שעימם יחתום המזמין חוזה נפרד לביצוע העבודות.
" 3.5קבלני בניין"  :קבלנים לביצוע עבודות הקמת מבנים כוללות הקמה של מבנים חדשים ,כגון
מבנה מסעדה ,מבני מלתחות ,וכן שיפוץ מבני מלתחות ושירותים קיימים ,שעימם יחתום
המזמין חוזה בהמשך.

.3
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" 3.6קבלני משנה"  -לרבות כל קבלן משנה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או
עבורו בביצוע העבודות או חלק מהן ,אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלני
משנה כאמור ,או שהעסקת קבלני משנה כאמור נדרשה מראש במסמכי המכרז.
.4

חובות הקבלן
 4.1הקבלן מחויב לקיים את דרישות התקנים ולפעול לפי מדיניות הבטיחות ואיכה"ס של
המזמין.
 4.2מחובת קבלן ,המועסק ע"י איגוד ערים כינרת ,ושעבודתו מתבצעת בתחומי המזמין ו/או
מתקניה ,לפעול על פי כלל הדרישות ועל פי דין .מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל ,על הקבלן לפעול
בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל 1970-ובתקנות על פיה חוק
ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1954והתקנות על פיו ,לרבות ובין היתר ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,בכל ההוראות והתקנות המוזכרות במסמכים הישימים המפורטים
בסעיף ( 1.5מסמכים ישימים) לעיל.
 4.3על הקבלן לקיים ,בנוסף להוראות הדין ונספח זה ,את כל הנחיית בטיחות ואיכה"ס שתינתן,
ע"י ממונה בטיחות של המזמין ,ו/או כל נציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא
מחייבת.
 4.4במידה והקבלן יעסיק ו/או יתקשר עם קבלני משנה מטעמו לביצוע העבודות מטעם המזמין,
יהא הקבלן האחראי הבלעדי על עבודתם של קבלני המשנה ועובדיהם.
 4.5הקבלן יהא האחראי על עבודתם של הקבלנים האחרים וקבלני הבניין.
 4.6הקבלן יתחייב להעסיק בעבודות ,שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית ,או בעבודות
אשר בהן נדרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקנות (כגון :עבודות
חפירה ,עבודות הריסה ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו') ,אך ורק ,אנשים מורשים
ומוסמכים העומדים בכל דרישות הדין .הקבלן נדרש לדווח מראש על שמות והסמכות עובדיו
ו/או שמות קבלני משנה ועובדיהם.
 4.7הקבלן יתחייב שכל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון
גמר מאת הרשויות המוסמכות ו/או המהנדס ו/או הממונה על הבטיחות (הכל לפי המאוחר
מביניהם) ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע,
לבטיחות העובדים הנמצאים בו ,בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם
אחר העשוי להימצא באזור ,שבו בוצעה העבודה.

.5

תדרוך
5.1
5.2
5.3
5.4

לפני תחילת ביצוע העבודה ,על הקבלן לקיים מפגש ראשוני עם ממונה הבטיחות מטעם
המזמין לקבלת תדרוך בנושא בטיחות ואיכה"ס ולתת את אישורו בכתב בדבר ביצוע
התדרוך.
הדרכת בטיחות לקבלן תכלול את הכרת האתר.
ממונ ה הבטיחות ,יבדוק את תקפות אישורי ציוד וכשרות של הקבלן ועובדיו ,וזאת מבלי
לפגוע במחויבותם ואחריותם עפ"י דין.
בנוגע לכך ,ידריכם על הסיכונים והכרת המתקן ,מיגון אישי ,בטיחות ובהתאם לאופי
העבודה ,יתמקד בסיכונים ומניעתם .בכל שאלה או בעיה המתעוררת בקשר עם יישום
הוראות הבטיחות מטעם המזמין ,יש לפנות אל הממונה על הבטיחות בחברה.

.6

הדרכות עובדים
חובה על הקבלן לבצע הדרכה ולמסור מידע לכל העובדים המועסקים באמצעותו ,על הסיכונים
ודגשי הבטיחות ואיכה"ס ולפקח על ציות להוראות ונהלי הבטיחות של המזמין ,כנדרש בתקנות
ארגון פיקוח על העבודה ,מסירת מידע והדרכת עובדים ,התשנ"ט.1999 -

.7

תאונות – חובת דיווח
 7.1הקבלן יתחייב ,במקרה של תאונה או "כמעט תאונה" בשטחי המזמין ,להעביר דיווח ראשוני
בטלפון ולאחר מכן בכתב ,לממונה הבטיחות/מזמין העבודה.
הדיווח יכלול בין היתר ,את פרטי האירוע ופרטי המעורבים ,בהתאם לנוהלי המזמין.
 7.2כאמור ,אין בהודעה זו ,מלשחרר את הקבלן או בא כוחו מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכוח
החוק ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאונה זו.
 7.3בכל מקרה בו ייגרם נזק לציוד של המזמין ,יש לדווח על כך למזמין העבודה.
 7.4על הקבלן להתחייב שבמקרה הצורך כשיש לפנות עובד קבלן שייפגע בתאונה ,יעשה הדבר
באמצעות אמבולנס או ברכב הקבלן.
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.8

עזרה ראשונה וציוד כיבוי
הקבלן יתחייב להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה 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
 9.3בשלב בחירת הקבלן וההתקשרות עמו ,ייבדק ע"י המזמין בין היתר ,צירופו של נספח זה
להצעת הקבלן/המציע ,כשהוא חתום על ידי הקבלן
 9.4חתימת החוזה
 9.4.1על המזמין לוודא צירוף נוהל זה כנספח לחוזה.
 9.4.2הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג' ומעבידים תקפה.
 9.4.3במעמד חתימת החוזה ,יחתום הקבלן על נספח הבטיחות לעבודה (נספח א').
 9.5התארגנות לפני תחילת העבודה ( 72שעות לפחות)
 9.5.1לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למזמין ו/או למנהל הפרויקט את רשימת
העובדים מטעמו .הרשימה תכלול :שם פרטי ,שם משפחה ,מס' תעודת זהות וכתובת.
 9.5.2במידת הצורך ,יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה.
 9.6התחלת עבודה
 9.6.1קבלת תדרוך
א .מזמין העבודה יעביר לממונה הבטיחות את רשימת עובדי הקבלן ומועדי
הגעתם הצפוי.
ב .באחריות המזמין או נציג מטעמו ,להודיע לממונה הבטיחות על הגעת
הקבלן ועובדיו לשטח המזמין ולדאוג כי ממונה הבטיחות ידריכם בנושא
בטיחות ,על פי נספח א' הרצ"ב.
ג .בתום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה.
ד .העתק מהטופס יועבר לממונה הבטיחות של המזמין וישמר ע"י מזמין
העבודה.
9.6.2

בדיקת ציוד וכלים
א .הקבלן יספק למזמין ,לפני תחילת העבודה ,תסקיר בודק מוסמך לאביזרי
ומתקני הרמה ולמתקני לחץ ,בהתאם לפקודת הבטיחות ותקנותיה
(פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש התש"ל .)1970
ב .הקבלן יתחייב על תקינות ציוד נוסף המשמש אותו לביצוע העבודה ,כגון:
סולמות ,ציוד חשמלי וכד'.
ג .המזמין או נציג מטעמו ,ו/או ממונה הבטיחות של המזמין ייבדקו מידי
פעם ,במהלך העבודה ובאופן אקראי ,את תקינות הציוד של הקבלן.
ד .במקרה של תקלה בציוד ,יש לדרוש מהקבלן להפסיק את העבודה עד
לתיקון הליקויים שנתגלו.

9.6.3

היתר עבודה
א .המזמין/נציג המזמין /ממונה הבטיחות ימלא טופס הרשאת עבודה ,על פי
נספח ב' ,לאחר ביצוע סיור בשטח עם הקבלן .ההיתר יינתן לתקופת
העבודה מוגדרת מראש ע"י המזמין.
ב .היתרי הבטיחות יינתנו ע"י המזמין/ממונה הבטיחות על פי סוג העבודה,
כמפורט להלן:
• עבודה חמה (ריתוך  ,חיתוך בדיסק ,וכל עבודה באש חיה)  -נספח ג'.
• עבודה בגובה -נספח ד'.
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 . 10מהלך העבודה
 10.1פיקוח שוטף
מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבודת
10.1.1
הקבלן ,קבלני המשנה ,הקבלנים האחרים וקבלני הבניין ,וידווח על הפרות
הוראות הבטיחות למנהל הפרויקט מטעם המזמין.
במקרה של חריגות בטיחות חמורות שבהן קיים סיכון לפגיעה בנפש או
10.1.2
ברכוש ,יורה מנהל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן
במקום ,ולדווח על פרטי האירוע לממונה הבטיחות מטעם המזמין.
 10.2סיום יום עבודה
עם סיום העבודה ,יערוך הקבלן סריקה לוודא שלא נותרו ציוד ו/או סיכוני
10.2.1
בטיחות באתר.
הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח נקי.
10.2.2
בעבודות ח מות שהסתיימו לקראת סוף היום ,באחריות הקבלן לבצע סיור
10.2.3
לגילוי התפתחות אש ,שיערך לאחר תום העבודה.
המזמין יגדיר את זמן יציאת הקבלן ועובדיו משטח המזמין במקרה של עבודה
10.2.4
מעבר לשעות הרגילות.
 . 11גמר עבודה  /פרויקט
 11.1ניקוי השטח
על הקבלן לאסוף את כל כלי העבודה ופרטי הציוד השייכים לו.
11.1.1
הקבלן יוודא סילוק כל עודפי החומרים ,ויוודא ניקוי שטח העבודה תוך
11.1.2
סילוק הפסולת למקום מאושר.
 . 12תסקירים (תסקרי בטיחות) ,מסירה ועמידה בתנאי המפרט
 12.1בגמר עבודה שחייבה התקנה/בנייה/שינוי הנדסי של מבנים ,כלים או ציוד הדורשים
תסקירים ,ימסור הקבלן תסקיר מקור למזמין.
התסקיר שיימסר יתבצע עפ"י:
פקודות הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  1970של משרד העבודה.
12.1.1
הנחיות העבודה של המזמין איגוד ערים כינרת .
12.1.2
 12.2כמו כן ,יימסרו כל המסמכים הבטיחותיים שנדרשו במפרט הטכני.
 12.3עם גמר העבודה/הפרויקט כמתואר בסעיפים לעיל ,יוודא נציג המזמין עמידה הקבלן
בתנאי המפרט ויאשר קבלת המתקן/המבנה והשטח.
 . 13שמירת איכות הסביבה
 13.1על הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה המאשר רישומו והסמכתו לעסוק
בתחומי עבודתו (עפ"י העניין).
 13.2על הקבלן לשמור על איכות הסביבה .לעניין זה:
חל איסור על שריפת פסולת באתר העבודה ,בסביבתו או בכל מקום אחר.
13.2.1
יש למנוע חדירה לקרקע למקורות מים או ביוב של כימיקלים ,שמנים,
13.2.2
ממיסים ,מדללים או כל חומר אחר.
פסולת חומרים מסוכנים ואסבסט תסולק לאתרים מורשים לטיפול בחומרים
13.2.3
אלה בלבד ,כשהיא ארוזה ומשונעת באופן שימנע פיזורה ועפ"י ההוראות
הנוגעות לעניין זה עפ"י החוק.
חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי בניין במקומות של א יועדו לכך.
13.2.4
יש להעביר את הפסולת לאתר פסולת מורשה בלבד.
 13.3על הקבלן להציג לחברה העתק מאישור קבלת הפסולת ע"י המורשה.
 . 14אחריות
14.1
14.2
 . 15נספחים
15.1

האחריות ליישום הנוהל ועדכונו חלה על המזמין.
הקבלן אחראי לקיים כל סעיפי נוהל בטיחות זה ,בנוסף לאחריותו וחובתו הבלעדית
לעמידה בכל ההוראות עפ"י כל דין.
נספח א'  -דף הנחיות לקבלן הנכנס לשטח המזמין איגוד ערים כינרת .
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נספח א'
הנחיות לקבלן הנכנס לאתרי העבודה באיגוד ערים כינרת
.1

כניסה לשטח המזמין
אין להיכנס לשטח המזמין או להתחיל עבודה כלשהיא ,ללא אישור מאת מזמין
1.1
העבודה/מפקח העבודה/ממונה הבטיחות וללא שבוצעה הדרכה בטיחות לקבלן ועובדיו.
לפני הכניסה לאתר ,יש לדאוג להעביר למזמין העבודה רשימת ציוד הנכנס עד לרמת
1.2
הפריט הבודד.
במידת הצורך ולפי החלטת המזמין -הכניסה והיציאה משטח האתר תיעשה בהתאם
1.3
להנחיות 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
1.4
לב לנושא תאורה ובטיחות.

.2

התנהגות בשטח המזמין
במקרה של התנהגות לא בטיחותית ,יש לדווח לגורם האחראי על ביצוע העבודה.
2.1
יש לתקן את המצב או ההתנהגות (הבלתי בטיחותיים) לפני המשך העבודה .אם אין
2.2
אפשרות לבצע את העבודה בבטחה ,אין לבצעה כלל.
אין לשתות אלכוהול או לצרוך סמים לפני העבודה או במהלכה.
2.3
כל עבודה תבוצע בצוות של  2אנשים לפחות (אלא אם נתקבל אישור בכתב מטעם ממונה
2.4
הבטיחות ,לעבוד לבד).
אין להתחיל עבודה כל שהיא (ביום העבודה)ללא אישור של מזמין ובידיעת מנהל/אחראי
2.5
רלוונטי ,המתייחסת לאותו יום.
אין לבצע עבודות בסיכון מיוחד כגון :עבודה בגובה ,כניסה למכלים ובורות ,קירבה
2.6
חדירה לקווים של גזים/וקורוזיביים/רעלים ,ממיסים ,ניקוזים וצנרת כיבוי אש ,ללא
תיאום ואישור.
אין לבצע עבודות המייצרות אש או חום בשטח המזמין ללא אישור בכתב (נספח ג')
2.7
מהמזמין .
בכל עבודות המייצרות אש או חום ,חובה להציב צופה אש אשר יפקח עד חצי שעה לאחר
2.8
סיום העבודה.
השהייה בשטח המזמין תהיה באזורים שהוגדרו לצורך העבודה בלבד.
2.9
 2.10אין להיכנס לחדרי חשמל ללא אישור מראש.
 2.11אין לבצע כל עבודה שאינה מופיעה בהיתר הבטיחות.
 2.12ציוד הריתוך הנמצא 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 תאונות
על קבלן ועובדיו לדווח על כל תאונה או כמעט תאונה שאירעה בשטח המזמין ובמתקנים
3.1
בהם מעורבים הקבלן או עובדיו ,לממונה על העבודה מטעם המזמין ולממונה הבטיחות.
ההודעה כנ"ל אינה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק.
על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פינוי עובדיו במקרה הצורך.
3.2
במידה ועובד קבלן נפגע בתאונת עבודה ,על הקבלן לדאוג ולציידו בטופס ב.ל 250.של
3.3
הבטוח 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
4.2
הבטיחות בעבודה ותקנותיה או כל חוק אחר ,יישא תעודה שכזאת בתוקף .סימון הציוד
הנ"ל ייעשה כנדרש על פי חוק.
אין להניף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה.
4.3
אין להשתמש ולנהוג בכלי רכב של המזמין.
4.4
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.5

כשירות הקבלן ועובדיו
כל עבודה הדורשת הסמכה ,רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל ,תתבצע אך ורק ,ע"י
5.1
איש מקצוע מנוסה שהוסמך לכך והנושא תעודה או היתר תקף לעבודה זו.
על הקבלן לוודא כי הוא וכל עובדיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית וכי עברו את
5.2
הבדיקות הרפואיות הנדרשות כקבוע בתקנות ועל פי הדין.

.6

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

.7

עבודות חשמל
כל ציוד חשמלי או כבל מאריך ,חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו ודרישות של
7.1
המזמין/המזמין .בין היתר יש לבדוק ש:
 7.1.1הציוד עבר בדיקת חשמלאי מוסמך ונושא תג שמישות רבעוני ,חתום ע"י חשמלאי
מוסמך בלבד.
 7.1.2בעל בידוד כפול.
 7.1.3ציוד חשמלי מטלטל הכולל כבל מאריך ,ייבדק לבחינת תקינותו 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 מנת 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 למניעת פגיעות מכניות .הכבל יאובטח על פי כללי כבל
מאריך
תאורה זמנית תוצב בגובה  2מטר לפחות.
7.4
אין להתחבר לנקודות חשמל ללא אישור מפורש מחשמלאי המזמין.
7.5
עבודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ,בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
7.6

.8

עבודה בגובה  -סולמות ,פיגומים ובמות הידראוליות
עבודה המתבצעת בגובה שמעל  2מטר מחייבת הסמכה וכתב מינוי ע"י מדריך מוסמך,
8.1
שימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור (נספח ד').
רתמת הבטיחות המאושרת לעבודה הנה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם נפילה תיקני.
8.2
סולמות  -מאושר השימוש בסולמות תקינים ותקניים בלבד .חשמלאים ישתמשו בסולם
8.3
מבודד.
פיגומים  -כל פיגום חייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקנות
8.4
הבטיחות בעבודה .במקרים מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך.
במקרה של כוונה להשתמש בפיגום ,יש לוודא עם ממונה של המזמין שהפיגום מותר
לשימוש לפני תחילת העבודה.
הקבלן יקים גדר מתאימה מתחת לפיגום או לידו ,כך שתימנע כל עליה או התקרבות
8.5
לפיגום ע"י זרים.
במת הרמה ממונעת  -בכל מקרה שבו יש צורך לעבוד עם במת הרמה או להשתמש
8.6
במלגזות ומנופים ,יש לוודא לפני תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הנדרשים (בודק
מוסמך ,רישיון למנופאי ,רישיון לנהיגת מלגזה וכד').
אין להרים אנשים במלגזה על גבי משטח ,אלא בסל הרמה תקני בלבד.
8.7
עובדים על הבמות וסלי הרמה ,חייבים להיות מוסמכים לעבוד זו והיות מצוידים בציוד
8.8
מגן אישי.

.9

ציוד מגן אישי
יש להגיע לעבודה עם כל ציוד המגן האישי הנדרש ובגדי עבודה.
9.1
על הציוד לעמוד בתקנים ולכלול בין היתר :כובע מגן ,נעלי בטיחות ,משקפי מגן ואטמי
9.2
אוזניים.
בעבודה שבה יש סיכון חיתוך/פגיעה בידיים ,יש להצטייד בכפפות מתאימות.
9.3
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9.4
9.5

שימוש בציוד מגן נוסף (כפפות ,מסכה לריתוך ,רתמה לעבודה בגובה וכד') ,יידרש בהתאם
לסוג העבודה.
יש לזכור  -בעבודה עם מכונת מסתובבות ,אסור לעבוד עם כפפה (דוגמא :אבן משחזת).

. 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 ייכנס לתחום העבודה.
 10.2יש להציב שילוט הזהרתי באזור העבודה ,כך שייראה מכל צדדיו.
 10.3כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מפיגומים ,יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות
עץ מלאים או מפחי איסכורית במרחק  3מטר לפחות מהפיגום.

. 11

עבודות קידוח וחפירות
 11.1לפני ביצוע עבודות קידוח ,יש לקבל אישור ממנהל בינוי של המזמין.
 11.2יש לבצע הערכת סיכונים לפני תחילת העבודה ויש לתת דגשים על תווי החפירה (אפשרות
שחוצים אותו קווי חשמל ,מים וכד') פינוי עודפים וגידור אזורי עבודה.
 11.3עבודת החפירה תתבצע תחת השגחה מנהל 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 מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים.

. 12

עבודות הריסה
 12.1כל עבודת הריסה תתבצע תחת השגחה ישירה של מנהל עבודה עם ניסיון של שנה אחת
בהריסות.
 12.2הקבלן יאבטח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני ,בזמן
ואחרי ביצוע ההריסה.
 12.3הקבלן יציג שלטי הזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים.

. 13

תעבורה וציוד מכני הנדסי
 13.1כל כלי הרכב הכבדים (משאיות ,טרקטורים ,מנופים ,וכד') יציגו רישיונות בני תוקף
ואישור בודק מוסמך בכניסה לאתר על פי דרישה.
 13.2נסיעה לאחור בכלי הרכב הכבדים מחייבת אמצעי התרעה קולי בנסיעה לאחור ומכוון.
 13.3יש לציית לשלטים ותמרורים המצויים בשטח.
 13.4הקבלן יבטיח את נעילת הכלים הכבדים וכלי ההרמה ,כך שתימנע הפעלתם ע"י אדם
שאינו מוסמך לכך.
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הצהרת הקבלן
תאריכי עבודה :מתאריך_________________ :

עד תאריך_____________ :

•

אני החתום מטה מתחייב בזאת לפעול על פי פקודות הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכל דין או חוק
בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.

•

אני החתום מטה המועסק בשטח המזמין ,איגוד ערים כינרת (להלן :המזמין) מצהיר בזאת כי הובאו
לידיעתי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגים בחברה .כמו כן ,נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי
המזמין וחצריו.

•

הנני מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות ,סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים
בחברה ולנהוג בהתאם לכל הוראות מטעמה.

•

ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות ,יינקטו נגדי צעדים שונים כגון :הפסקת עבודה
זמנית ועד להרחקתי ממקום העבודה .במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי.

•

יש לראות בי אחראי לכל תאונת 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

