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הערה:
בכל מקרה בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכווה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה מיוחדת
הבין משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הביוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד
הביטחון ולצה"ל וכן הועדה הבין חילית לקביעת סטדרטים במבי צבא .המפרטים הכלליים המצויים
לעיל ,שלא צורפו למכרז ואים ברשותו של הקבלן ,יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח'
הח שמו אי ם  9 3תל א ב י ב .
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מצאים כל מסמכי המכרז ,לרבות אלו שלא צורפו ,כי קראם והבין את
תכם ,קיבל מאת מזמין העבודות – איגוד ערים כרת את כל המידע ו/או החומרים ו/או ההסברים ו/או
ההחיות בקשר עם המכרז לרבות ביצוע העבודות שוא המכרז ,כמפורט במסמכי המכרז.
הצהרה זו מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז.
תאריך___________:
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חתימת וחותמת הקבלן_______________:

לפי שיקול דעת ועדת המכרזים כמפורט בסעיף .7.8
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מסמך א' -הזמה להציע הצעות למכרז מס' 04/2020
.1

מבוא
 .1.1הזמה להציע הצעות
איגוד ערים כרת )להלן" :המזמין" או "המזמיה"( מתכבד בזאת להזמיכם להציע הצעתכם
למכרז פומבי לביצוע :עבודות ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת:
סוסיתא ,כיר וצמח )להלן" :אתר הפרויקט"( כמפורט במסמכי המכרז להלן )להלן:
"הפרויקט" ו/או "העבודות"(.
העבודה כוללת :ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות ,מעקות כבלים ,מאחזי יד ושערים
למהלכי מדרגות ,לרבות ביצוע בשטח של השלמות ותיקוים מקומיים של ראשי קירות ו/או
מסלעות ועוד ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותית בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים והשגת
מימון.
חתימת חוזה ו/או הוצאת צו התחלת עבודה בקשר עם העבודות כולן או חלקן מותית בשיקול
דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון.
משך תקופת ביצוע העבודות לכל חוף )כיר ,סוסיתא או צמח ,כל אחד בפרד( היו חודשיים
ימים מהמועד הקוב בצו התחלת עבודה.
במסמכי המכרז מפורטים שלבי ביצוע העבודות ,התאים להגשת הצעה במסגרת המכרז ואופן
הגשת ההצעה .על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמה זו
לרבות החוזה על כל צרופותיו כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולרבות
ערבות בקאית בתוקף להבטחת הצעתו.
הזוכה עפ"י מכרז זה )להלן" :הזוכה"( מתחייב לספק את השירותים והעבודות כמפורט במסמכי
המכרז.
המזמיה לא תהיה חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,והיא תהא
רשאית להל מו"מ עם המציעים במכרז ו/או לפצל את הפרוייקט בין מספר מציעים ,בהתאם
להוראות המפורטות בגוף המכרז ובכפוף לכל דין.
.1.1.1ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות שוא ההזמה להציע הצעות
המזמיה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך מכרזי זה .במקרה
זה רשאית המזמיה לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות תאגיד סטטוטורי/
ממשלתי /עירוי או לפרסם מכרז חדש ,מבלי שתהא למציעים כל טעה או תביעה בקשר
לכך ,מכל מין וסוג שהוא.
ביצוע העבודות במכרז זה ,כולו או חלקו ,מותה בקבלת אישור תקציבי ,וכן השלמת
אישורים ו/או היתרים דרשים 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 הדרשים .בעצם הגשת ההצעות למכרז,
יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טעה,
דרישה ו/או תביעה כגד המזמיה בעיין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טעה ,דרישה
ו/או תביעה כגד המזמיה ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או כל חלק הימו ו/או דחיית מועד
תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.
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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 וסף כלשהו ,לרבות בגין הוצאות הכת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו
בקשר עם המכרז.
בוסף לאמור לעיל ,בעצם הגשת הצעה למכרז ,מתחייב כל מציע ,כי במקרה שתיבחר
הצעתו כהצעה הזוכה במכרז ,ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז,
יאריך המציע הזוכה את תוקף הערבות הבקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,על חשבוו
וללא כל תמורה וספת ,לפי דרישת המזמיה ,ובלבד שהארכת הערבות כאמור ,לא תארך
על ששה ) (6חודשים ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז .המציע
מוותר מראש על כל טעה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טעה ,דרישה
ו/או תביעה כלפי המזמיה ,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 ,המזמיה
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 ממו ,אזור מסוים ,או חלק ממו ,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 טעה ו/או דרישה /או תביעה בקשר לכך.
המזמין יהיה רשאי בכל תקופת מתן השירותים ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי זוכה
זה או אחר ,יעיק את כל השירותים ו/או העבודות ,או חלק מהם ,במתחם מסוים או
בחלק ממו ,באזור מסוים או בחלק ממו ,פרקים מסוימים בכתב הכמויות או חלק מהם,
בכל עת ,ובכל פרק זמן ,וכל זוכה ו/או מציע במכרז מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהיה לו
כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
ביטול ו/או 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 טעה ו/או
דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
המזמין רואה את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,מוותרים על כל טעה,
דרישה ו/או תביעה כגד המזמיה בעיין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או
תביעה כגד המזמין/המזמיה ,בקשר עם ביצוען של עבודות שוות באתר ע"י קבלים אחרים.
.2

הגדרות
מוחים ומושגים בהזמה זו יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות שיש להן בחוזה על ספחיו.
"החוזה" או "חוזה ההתקשרות"  -החוזה המצורף להזמה זו על ספחיו ,לרבות הספחים כמפורט
בסעיף מסמכי ההסכם בחוזה.
6

"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 מסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין.
"המזמיה" או "המזמין"  -איגוד ערים כרת או ועדת המכרזים מטעמו לפי העיין ועל פי כל דין.
מהל הפרויקט -מי שיגדיר המזמין להל את הפרויקט ולפקח על ביצוע העבודות.
.3

קבלים אחרים
 .3.1מודגש כי יתכן ובשטח האתר פועלים ו/או יפעלו קבלים אחרים והעבודות שוא המכרז
תתבצעה במקביל ובתיאום עם עבודות אשר יבוצעו על-ידי קבלים אחרים באתר.
 .3.2המציע אשר הצעתו תזכה במכרז זה מצהיר כי ידוע לו כי קבלים אלה כאמור יעבדו באתר
הפרויקט בצמוד ובמקביל לו ,וכי ישתף הוא פעולה עם מהל הפרויקט מטעם המזמין בכל ושא
וזאת באמצעות מהל העבודה אשר יוצב מטעם הקבלן בפרויקט זה ואשר תחומי אחריותו
ותפקידיו מוגדרים במסמכי המכרז ובחוק.
כל האמור בזכר  -גם בלשון קבה במשמע וכן להפך.

.4

תכולת הפרויקט ולוחות זמים
 .4.1.1מבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז הפרויקט כולל :ביצוע עבודות הפרויקט ,ובכלל זה
ההכות הדרושות וההסדרים הזמיים הדרושים ,אספקת כוח האדם ,הכלים ,הציוד,
המכוות וכל משאב אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,החוץ לשם ביצוע הפרויקט וכן השיקומים
והשחזורים הדרשים בתום הביצוע.
 .4.1.2ביצוע בהתאם למסמכי המכרז
הפרויקט יבוצע בהתאם להזמה להציע הצעות זו ,המפרט הכללי לעבודות ביין של הועדה
הבין-משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו הרלווטיים )אשר אים מצורפים( ושאר
המסמכים המפורטים בסעיף  6.1.1להלן בהזמה זו ואשר מהווים חלק בלתי פרד ממה
)להלן" :מסמכי המכרז"(.

 .4.1.3לוח זמים לבצוע הפרויקט
משך תקופת ביצוע העבודות במלואן )בשלושת החופים יחדיו( היו שלושה חודשים ,החל
מיום מתן צו התחלת העבודה ,כאשר העבודות בשלושת חופים יבוצעו במקביל.
ככל הדרש ,יפעיל הקבלן צוותי עבודה במקביל על מת לעמוד בלוחות הזמים כאמור.
על אף האמור לעיל ,יובהר כי המזמין רשאי להוציא צו התחלת עבודה בקשר עם כל חוף
בפרד )בשוה מצו עבודה עבור שלושת החופים יחדיו( ,ובמקרה כזה משך תקופת ביצוע
העבודות ,עבור כל חוף בפרד ,היו חודשיים מיום מתן צו התחלת עבודה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרג את ביצוע העבודות בחופים.
)להלן יחדיו" :תקופת הביצוע"(
מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותית בשיקול דעת המזמין ,וכן בהשלמת אישורים
והשגת מימון.
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הוצאת צו התחלת עבודה בקשר עם העבודות כולן או חלקן מותית בשיקול דעת המזמין,
וכן בהשלמת אישורים והשגת מימון.
 .4.1.4המציע
בהזמה זו מוזמים להשתתף מציעים אשר עומדים בתאי הסף המפורטים להלן בסעיף .8
 .4.1.5הצהרה על עמידה בתאים לחתימת חוזה
במועד הגשת ההצעה יחתום המציע על תצהירים ואישורים המעידים על עמידתו בתאים
לחתימת החוזה המפורטים לעיל ,בוסח טפסים  1-11המצ"ב ,וכן יצרף להצעתו את
האישורים והאסמכתאות הדרשות לצורך הוכחת עמידת המציע בתאי הסף ובתאים
האחרים במכרז זה.
 .4.1.6אישור המזמין להתקיימות התאים
לא הגיש המציע מסמכים להוכחת מי מהתאים המויים לעיל תוך התקופה הקובה  -יהא
המזמין רשאי למסור את ביצוע העבודה לכל מציע אחר ,ולא תהיה לאותו המציע/לקבלן
הזוכה כל טעה ו/או תביעה בשל כך.
.5

שלבי ההזמה להציע הצעות
 .5.1לוחות זמים
לוחות הזמים המתוכים להליך הם כדלקמן:
 .5.1.1את מסמכי המכרז יתן לרכוש במשרדי אגף מיהלת הכירת שבאיגוד ערים כירת,
צומת צמח ביין מכבי אש ) (04-8591910תמורת עלותם בסך  ₪ 250שלא יוחזרו ,החל
מיום שי  7.9.2020בימים א'  -ה' בין השעות .08:00-16:00
בוסף יתן למצוא ולהוריד את מסמכי המכרז ,החל מהמועד הזכר לעיל ,גם באתר
האיטרט של איגוד ערים כירת בכתובת  www.kineret.org.ilתחת לשוית
"מכרזים" .ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים ה"ל.
 .5.1.2מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי  8.9.2020בשעה  10:00במשרדי איגוד ערים
כירת ,צומת צמח )בין מכבי האש( )להלן" :מפגש המציעים"( .השתתפות במפגש
המציעים חיוית אך איה חובה ואיה מהווה תאי להגשת הצעה למכרז.
 .5.1.3במפגש המציעים ,המזמיה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להציג עייים
שוים הקשורים בהליך .לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמיה למסמכי המכרז
במהלך המפגש או הסיור ,אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב.
 .5.1.4המציעים רשאים לפות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז
או חלק מהם .לשאלות הבהרה יש לפות לשלום רד ,מהדס אגף מיהלת הכירת
במייל  info@lakekinneret.co.il :או באמצעות פקס מס') 04-6752220 :יש
לוודא קבלת הפקס בטלפון מס'  .( 04-8591910מועד אחרון להגשת שאלות בכתב
היו יום חמישי  17.9.2020עד השעה  .12:00המזמין יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לבקשות ההבהרה .תשובת המזמיה לבקשות
תופץ כהודעה לפי סעיף  6.2להלן )שיוי תאי המכרז( .למען הסר ספק מובהר ,כי לא
יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין אלא אם יתה בהודעה בכתב כאמור.
 .5.1.5ההצעות למכרז תוגשה ,במסירה ידית בלבד ,לא יאוחר מיום חמישי  24.9.2020עד
השעה  12:00בצהריים ,לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא במשרדי המזמין
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)להלן" :מועד הגשת ההצעות"( .הצעות שתתקבלה לאחר מועד זה לא תיבדקה
ותוחזרה למציע כמות שהן.
 .5.1.6המזמין רשאי ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,לשות את לוחות הזמים להליך,
בהודעה שתיתן בהתאם לסעיף  6.2להלן.
.6

הוראות כלליות
 .6.1להלן הוראות כלליות שתחולה על ההזמה להציע הצעות
 .6.1.1תכולת ההזמה
ההזמה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:
מסמך א'  -חוברת הזמה להציע הצעות על ספחיה
טופס מס'  - 1אישור הבת תאי ההזמה וטופס הצעה.
טופס מס'  - 2אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה.
טופס מס'  - 3וסח ערבות בקאית.
טופס מס'  - 4תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.
טופס מס'  - 5מבוטל
טופס מס'  - 6מבוטל
טופס מס'  - 7הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.
טופס מס'  - 8תצהיר המציע לעמידתו בתאים לחתימת חוזה.
טופס מס'  - 9אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדייות איכות הסביבה
טופס מס'  - 10הצהרה בדבר יגוד עייים
טופס מס'  - 11רשימת ממליצים לעיין סעיף 10.8
מסמך ב'  -החוזה הסטדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבה ע"י קבלן מדף 3210
)התשס"ה אפריל  – (2005איו מצורף.
מסמך ג'  -המפרט הכללי לעבודות ביין של הועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל
פרקיו הרלווטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם העדכית
כולל אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – איו מצורף.
מסמך ג' - 1-מוקדמות ותאים כלליים.
מפרט טכי מיוחד.
מסמך ג'- 2-
כתב הכמויות והצעת מחיר
מסמך ד' -
התוכיות ורשימת התוכיות.
מסמך ה' -
החוזה
מסמך ו' -
ספח  - 1ספח ביטוח
ספח  - 2ערבות הביצוע.
ספח  - 3ערבות הבדק.
ספח  – 4העסקת קבלי משה.
בטיחות
מסמך ז'-
 .6.1.2בוטל.
 .6.1.3בוטל.
 .6.1.4קיין המזמיה במסמכים
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מסמכי המכרז הם רכושה של המזמיה והם מסרים למציע לשם השתתפותו בלבד .אין
לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא למטרה זו.
למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה הם רכושה של המזמיה גם לאחר שמולאו על ידי
המציע ,וכי המזמיה תוכל לעשות בהם ובתוים שמולאו בהצעות המציעים כל שימוש ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע בחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו ,מבלי
שלמציע תהא כל טעה או תביעה בקשר לכך .
 .6.1.5אישור הבת תאים
כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התאים והסיבות העשויים להשפיע על הצעתו
ועל ביצוע הפרויקט.
המציע יאשר ,כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז ,קראם והבים ,וכי הוא מקבל על עצמו את
תאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם .וסח האישור מצורף להזמה זו כטופס מס'
.1
לא תישמע כל טעה של המציע באשר לאי הבת תאי המכרז והמציע לא יהיה רשאי לחזור
בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה .חזר המציע מהצעתו מכל סיבה
שהיא  -יעמדו לרשות כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי המכרז לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור חילוט הערבות הבקאית.
 .6.2שיוי תאי המכרז
 .6.2.1כל עוד לא פתחה תיבת המכרזים ,המזמיה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשות,
לעדכן ,או לסייג כל תאי מתאי ההזמה ,בהתייחס לאחד או יותר מהמציעים במידה
שהיא סבורה כי שיוי ,עדכון או סייג כאמור דרשים לצרכי המזמיה.
 .6.2.2שיוי תאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתפורסם באתר האיטרט של איגוד ערים
כירת בכתובת  www.kineret.org.ilתחת לשוית "מכרזים" .באחריות המציעים
להתעדכן באופן שוטף באתר האיטרט אחר הודעות שיפרסם המזמין בקשר עם
המכרז .הודעות אלה תהווה חלק בלתי פרד מתאי המכרז .למען הסר ספק מובהר,
כי לא יהיה כל תוקף לשיוי אלא אם יתה על כך הודעה בכתב מטעם המזמיה.
המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה שלו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק
ממסמכי המכרז.
.7

כללי הגשת ההצעות
 .7.1התאמה לתאי המכרז
.7.1.1

ההצעות תהייה ערוכות ומוגשות לפי תאי המכרז .על המציע להתייחס בהצעתו לכל
הפרטים הדרשים בתאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הדרשים .בכלל זאת,
כל אימת שדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו .אין
להותיר סעיפים ללא מילוי.
המזמיה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התיה,
הסתייגות ,שיוי ,תוספת או השמטה ביחס לתאי המכרז .ההחלטה בכל מקרה
מהמקרים ה"ל תוה לשיקול דעתה הבלעדי של המזמיה.

 .7.1.2המציע רשאי לצרף להצעתו פרטים ומסמכים רלווטיים וספים ,לצורך הבהרה,
אימות התוים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע דרשים על מת
להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
10

 .7.1.3המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור
יהיה מאושר כאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח .המזמיה 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 שאיו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .7.1.5המציע מסכים ,כי במידה שפלו בהצעתו טעויות חשבויות ו/או טעויות סופר ,תהא
המזמיה רשאית לתקן הטעויות ,תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא ,וההצעה
תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי המזמיה.
 .7.2סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן
מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר ,כי המציע איו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל
ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קויה ו/או תכסיסות.
המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת כטופס  7להזמה זו ויגישה כחלק
ממסמכי ההצעה.
 .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.
וסח האישור מצורף להזמה 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 בתאי הסף.
 .7.4.2כל מסמך המכיל את הצעתו הכספית של המציע ,יוגש בשי עותקים :עותק אחד )(1
אשר יסומן כמקור ,ועותק וסף 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.
המזמיה ,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.
המזמיה תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה
וספת ,אחת או יותר בהתאם לשיקול דעתה של המזמיה .והמציעים מתחייבים להיעתר
לבקשה .במקרה זה המציעים מתחייבים להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופת זמן מקבילה
להארכת תוקף הצעותיהם.
במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור לעיל ,המציע ו/או כל מי מטעמו ,לא יהא רשאי לחזור
בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא ,ובכלל זה לא יהיה רשאי להימע מלקיים כל
דרישה או תאי אשר הוא מחויב על פי תאי המכרז.
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 .7.6בדיקת ההצעות
ההצעה תיבדק על ידי המזמיה ,אשר תיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לכון.
 .7.7בקשת הבהרות להצעות שהוגשו
המזמיה רשאית לפות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בוגע להצעות או
בבקשה לקבלת תוים ומסמכים וספים ,כדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או
אישורים דקלרטיביים בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת,
בין היתר ,לצורך בחית עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתאי סף המפורטים
בהזמה זו.
המציעים יעבירו לרשות את כל התוים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה המזמיה
בפייתה ,לפי כתובת המזמיה .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי פרד
הימה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרשים כמפורט
בחוברת המכרז.
 .7.8משא ומתן והליך תחרותי וסף
 .7.8.1המזמיה ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,שומרת על זכותה להל משא ומתן עם
המתמודדים במכרז ,שהצעותיהם מצאו מתאימות ,לרבות פיצול הפרויקט בין מספר
מציעים בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעיין זה.
 .7.8.2כמו כן ,המזמיה ,באמצעות ועדת המכרזים שלה ,תהא רשאית )אך לא חייבת( להודיע
למציעים אשר עמדו בתאי הסף והצעתם לא פסלה )להלן" :המציעים הכשרים"( על
קיום הליך תחרותי וסף ,בהתקיים אחד או יותר מהתאים הבאים:
א .במקרה שבו כל הצעות המחיר שהוגשו במסגרת המכרז חורגות מאומדן ועדת
המכרזים.
ב .במקרה שבו הוגשה יותר מהצעה אחת ,וההפרש בין ההצעה הכספית המוכה /
הזולה ביותר לבין ההצעה הכספית המוכה/הזולה שלאחריה ,איו עולה על 10%
)עשרה אחוזים(.
 .7.8.3מובהר כי ההחלטה האם לקיים הליך תחרותי וסף או לא ,תוה לשיקול דעתה המוחלט
והבלעדי של ועדת המכרזים ,וזאת גם אם התקיים התאי/ם לכך כאמור לעיל.
 .7.8.4החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי וסף בהתקיים אחד או יותר מהתאים
שלעיל ,תפה ועדת המכרזים בכתב למציעים הכשרים ותודיע להם כי הם רשאים להגיש,
במועד שיקבע ,הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם המקורית ,בתאים המיטיבים עם
המזמין לעומת הצעתם המקורית וזאת על גבי טופס מיוחד שיישלח למציעים הכשרים
יחד עם הודעת ועדת המכרזים כאמור )להלן" :ההליך התחרותי הוסף"( .הצעת המחיר
הסופית תוגש לתיבת ועדת המכרזים ,כאשר על המעטפה יופיע הכיתוב:
"מכרז מס'  - 04 / 2020הליך תחרותי וסף".
 .7.8.5במקרה שבו תחליט ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי וסף ,מובהר כי לא יפורסמו
הצעות המחיר שהתקבלו מהמציעים טרם קיומו וסיומו של ההליך התחרותי הוסף.
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 .7.8.6הצעת המחיר המשופרת תיחשב להצעת המחיר הסופית והקובעת של אותו מציע במכרז,
ותחליף את הצעת המחיר המקורית שהגיש .במקרה בו לא עה מציע מהמציעים כאמור
להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעת מחיר משופרת במסגרת ההליך התחרותי הוסף
בהתאם לדרך ובמועד שוועדת המכרזים קבעה או שהגיש הצעת מחיר שאיה משופרת,
יראו את הצעת המחיר המקורית שהגיש -כהצעה הסופית והקובעת במכרז מטעם אותו
מציע.
 .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
המוכה/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 הזמת חלק מהעבודות וכיוצ"ב.
 .7.8.9ככל שסברה הוועדה ,כי יתה הצעה במסגרת ההליך התחרותי ,שלא בתום לב ו/או
בטעות ו/או בהיסח דעת ו/או שלא עפ"י תאי ההליך התחרותי ו/או באופן שאיו מיטיב
עם המזמין ,רשאית היא ,בכל עת ,ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיתה
במסגרת ההליך התחרותי .למציע או המציעים ,אשר הצעתו/ם בוטלה בגין סעיף זה ,לא
תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם פסילת ההצעה ,כמפורט בסעיף זה.
במקרה זה ,הצעתו/ם המקורית הראשוית של המציע/ים שפסל/ו ,תהיה הצעתו/ם
הסופית ,היחידה והמוחלטת.
 .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 טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול
ההליך התחרותי ,כמפורט בסעיף זה .ככל ובוטל ההליך התחרותי כמפורט בסעיף זה,
הצעתם המקורית הראשוית של המציעים ,אשר השתתפו בהליך התחרותי ,תהא ההצעה
הסופית היחידה והמוחלטת.
 .7.8.11למען הסר ספק ,זכיית המציע ,כמפורט בסעיף זה ,כפופה לעמידתו בתאי המכרז לרבות
תאי הסף שלו .מקום בו לא עמד המציע בתאים אלו ,רשאית ועדת המכרזים לבחור
כזוכה ,את המציע שהגיש את ההצעה השייה בטיבה.
.8

תאי סף
 .8.1תאי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העוים על כל התאים הבאים במצטבר:
 .8.1.1קבלן רשום בפקס הקבלים בסיווג קבלי של  200ג' ) ,(1או  100ג' ) ,(1או  111א').(1
 .8.1.2מציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו :1976 -
) (1אישור לפיו המציע מהל את פקסי החשבוות והרשומות שעליו להל על פי דין
ובמיוחד על פי פקודת מס הכסה וחוק מס ערך מוסף ,או לחילופין אישור כי הוא
פטור מיהולם של ה"ל )יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון/
יועץ מס(;
) (2אישור כי המציע מדווח באופן שוטף לפקיד השומה ולמהל המכס והמע"מ על
הכסותיו )יש לצרף אישור מתאים מפקיד השומה /רואה חשבון /יועץ מס(;
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) (3תצהיר בכתב חתום ע"י המציע ומאומת כדין ,לפיו לא הורשע הוא וכל מי שהיו
בעל זיקה אליו )כמשמעותו בחוק העסקאות( ביותר משתי עבירות לפי חוק
עובדים זרים ו/או חוק שכר מיימום ,ואם הורשע ביותר משתי עבירות כאמור אז
חלפה לפחות שה ממועד העבירה האחרוה -יש למלא את התצהיר המצורף
כטופס 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 לאשים עם מוגבלות ,התש"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 לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת החיות בקשר
ליישומן; ואולם לא תיתן החיה כאמור שיש בה כדי להטיל
טל כבד מדי כהגדרתו בסעיף )8ה( לחוק שוויון זכויות;
התחייב המציע בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משה )ב(
ועשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת
משה – הוא הצהיר כי פה כדרש ממו ,ואם קיבל החיות
ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן;
המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר
לפי פסקה זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

 .8.1.3צירוף ערבות בקאית להבטחת ההצעה כמפורט בסעיף  9להלן ובוסח המפורט בטופס
מס' .3
מובהר ,כי ככל אשר תאי הסף מתייחסים לסכומים כספיים הרי שאלה אים כוללים מע"מ.
.9

ערבות הצעה
המציע ימציא ערבות בקאית אוטוומית בלתי מותית מאת בק ישראלי ,על סכום של ₪ 40,000
)ארבעים אלף  (₪להבטחת התחייבותו לעמידה בתאי המכרז.
הערבות תהא ערוכה בוסח טופס מס' .3
הערבות תעמוד בתוקפה החל מתאריך  24.9.2020ועד לתאריך  22.12.2020או כפי שיעודכן מעת
לעת בהתאם לתאי ההזמה.
תשומת לב המציעים ,כי הצעה שתוגש עם ערבות בוסח שוה מהוסח שצורף למסמכי המכרז
תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצעה.
ועדת המכרזים תשחרר את הערבות הבקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה ,או בסמוך לאחר
שהמציע שבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות ביצוע ,בהתאם לתאי החוזה.
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 .9.1.1המזמיה תהא רשאית להציג את ערבות המכרז לפרעון ולחלט את הסכום הקוב בה
)או כל חלק ממו( ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו
ו/או לא קיים את תאי המכרז בדייקות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר הדרישות
ממו בעקבות זכייתו במכרז ,לרבות ההוראות בדבר חתימת החוזה ו/או שלא עמד
במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך
אחרת מהוראות המכרז.
 .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.
 .9.1.3המזמיה רשאית לחלט את הערבות ,מבלי שתצטרך למק בקשתה או לבסס דרישתה
או לפות קודם לכן אל המציע ,וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפי הבק.
מציע אשר ערבותו הוחזרה לו לא יוכל לערער ו/או להשיג על זכיית מציע אחר במכרז ,אלא אם כן
המציא לרשות במצורף לבקשת ההשגה ו/או הערעור ערבות בקאית בגובה ובתאי ערבות ההצעה
ה"ל שתום תוקפה היו  6חודשים מיום הגשת ההליך המשפטי שעייו ביטול/ערעור/השגה על
החלטת המזמיה ,כאשר הערבות תהיה יתת להארכה מעת לעת כל עוד לא הסתיים ההליך
המשפטי.
.10

צירוף מסמכים להצעה
על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתאי הסף המפורטים לעיל ,ובכלל זה את
האישורים והמסמכים הבאים:
 .10.1צירוף כל האישורים הדרושים להוכחת תאי הסף כאמור בסעיף  8לעיל.
 .10.2את הטפסים המצורפים להזמה זו ,כשהם מלאים וחתומים.
 .10.3בוטל.
תאים וספים:
 .10.4על המציע לצרף להצעתו את האישור הביטוחי המצ"ב למסמכי המכרז בספח  1כשהוא חתום
ע"י המציע וע"י חב' ביטוח .אישור זה הוא אישור לפי 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 המתהל על פי דין .יש לצרף
תעודת התאגדות/רישום שותפות/עוסק מורשה ,על פי העיין.
 .10.6המציע היו אזרח ישראלי ואם היה תאגיד אז כזה שהתאגד במדית ישראל ועל פי דיי מדית
ישראל;

 .10.7היעדר יגוד עייים מכל מין וסוג שהוא מצד המציע כלפי איגוד ערים כירת )יש למלא את טופס
מס' .(10
 10.8רשימת ממליצים – לפחות  5ממליצים שוים ממזמיי עבודה שוים /גופים שוים.
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
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דקלרטיביים בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת ,בין היתר ,לצורך
עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ,בתאי סף שפורטו לעיל
.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 התוים הדרשים בכתב הכמויות .הסכומים שימלא המציע הם
אלו שיחייבו את המציע אם וככל אשר יזכה במכרז.
כל אימת שדרש המציע למלא סעיף בהצעת המחיר עליו למלא אותו בשלמותו .אין להותיר
סעיפים ללא מילוי.
התמורה לה יהיה זכאי הקבלן הזוכה 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 כלל במחיר יתר היחידות והמציע לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין
אותן עבודות או יחידות .המזמיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה במקרה ואי
הכללת מחיר כאמור ו/או מילוי מחיר " "0עלולה לדעתה ליצור מצב בו ההצעה איה סבירה ו/או
תכסיסית או שהיא מועת מהמזמיה את האפשרות להשוות מחירים ליחידות חומרים או
עבודות כלשהן.
על המציע למלא בכתב הכמויות המצ"ב את מחירי היחידה המתייחס לכל פריט ופריט ,להפיק
תדפיס של הצעת המחיר ולחתום עליו.
לסכומים שיצויו בכתב הכמויות ע"י המציע ,ייווסף מע"מ כדין במקום המתאים לכך בכתב
הכמויות.
הצעתו של המציע היה 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 הכווה היא לדוגמת הדגם המצוין ו/או למתקן שווה ערך למתקן המוגדר מבחית
טיבו ,איכותו ומפרטו הטכי המהווה.
בכל מקום במסמכי המכרז ,בו מוזכרים שמות וסימי זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד ,מוצר וכו',
עשה הדבר לצורך תיאור הטיב הדרש וצורך תיאור המוצר .יש לראות את שם המוצר כאילו
כתב לידו "או שווה ערך" והמציע רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.
 11.3מבוטל
 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.
 11.6תאי תשלום
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תאי 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 רצוה
להוכחתם ,וזאת ,גם לאחר פתיחת ההצעות:
 .12.1.2המחיר המוצע או המבוקש ,לפי העיין.
 .12.1.3יסיוו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר ,אמיותו ,כישוריו ,מומחיותו ותחומי
מומחיותו ,לרבות קיומו של צוות יהולי מתאים;
 .12.1.4יסיון 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 תוים מיוחדים
שלהם ,והתאמתם לחברה;
 .12.1.6המלצות אודות המציע כפי שצורפו להצעה;
 .12.1.7דרישות מיוחדות שדרשו במכרז ,אם דרשו כאלה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלליות שיקוליה של המזמיה ,והפירוט לא בא למעט ,אלא
להרחיב והמזמיה איה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר.
לצורך בדיקת ההצעות ובדיקת התאמתן לדרישות ותאי המכרז תהא רשאית ועדת המכרזים
להסתייע במומחים מטעמה .ועדת המכרזים תקבע ,לרבות באמצעות סיוע של מומחים
מטעמה ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,האם המתקים 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 חשבואיות שתגלו בהצעות .התיקון
יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה וירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון
תימסר למציע.
 .12.3פסילת הצעות
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אם הן חסרות ,מוטעות ,או מבוססות על החות בלתי
כוות או על הבה מוטעית של ושא המכרז ,זולת אם החליטה הועדה אחרת .אין באמור כדי
לגרוע מזכותה של המזמיה למחול על פגמים טכיים שיפלו בהצעה בתום לב.
 .12.4הזוכה במכרז
לאחר שועדת המכרזים תשקול את ההצעות אשר הוגשו לה ו/או לאחר שיהלה מו"מ עם
המציעים ו/או קיימה הליך תחרותי וסף ,כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהמציעים הבהרות,
תחליט 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 המזמיה כל עוד לא מסרה למציע הודעת זכיה וכל עוד החוזה לא חתם על ידי מורשי
החתימה של המזמיה ומסר לקבלן הזוכה צו התחלת עבודה.
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט לא לבחור כל
הצעה שהיא ,והכל במטרה להבטיח את מירב היתרוות למזמין.
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 .12.5פיצול המכרז ובחירת היקף העבודה ויהול מו"מ
ועדת המכרזים תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור מספר הצעות מתאימות תוך
פיצול ההתקשרות בייהן ,ו/או על בחירת חלק מהצעה ו/או לבחור הצעות שוות בהתאם
לפריטים השוים בכתב הכמויות.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה וכן לקבוע את היקף העבודה
שתבוצע ע"י כל אחד מהזוכים באמצעות יהול מו"מ.
כמו כן ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להל מו"מ עם המציעים ו/או הזוכים בכפוף
לדיי המכרזים.
וועדת המכרזים אף שומרת לעצמה את הזכות להציע למציע שהצעתו היה ההצעה השייה
במדרג או לכל המציעים גם יחד להשוות את הצעתם למחירי ההצעה הראשוה על מת לזכות
בביצוע חלק מהיקף העבודות בפרויקט.
 .12.6התקשרות עם המציע השי במדרג ההצעות
מבלי לגרוע בזכויות עפ"י כל דין ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפות אל המציע
השי במדרג ההצעות על מת שיבצע את הפרוייקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על
זוכה אחר במכרז ,כל מקום שהזוכה הראשון איו כשיר ו/או איו עומד בהתחייבויותיו עפ"י
תאי המכרז והחוזה או מכל טעם אחר.
למציע שידורג שי תהא שהות של  7ימים להודיע לועדת המכרזים על קבלת הצעתה .לא עשה
כן המציע המדורג שי ,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 המזמיה ו/או מאת ועדת המכרזים.
 .12.8ההסכם
למען הסר ספק מובהר ,כי עובר לחתימת החוזה בפועל על ידי המזמיה וקבלת צו התחלת
עבודה לא יהא קיים חוזה בר-תוקף בין הצדדים.
 .12.9זכות עיון בהצעה הזוכה
המציע מצהיר כי ידוע לו כי עפ"י חוק חובת המכרזים ,התש"ב) 1992-להלן" :חוק חובת
המכרזים"( ,יתכן שתהייה פיות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכה .משכך,
מצהיר המציע ,כי אין לו התגדות לכך ואין צורך לבקש ממו 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 ,בפי 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 טעה ו/או תביעה כגד המזמין
ו/או ועדת המכרזים .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מוועדת המכרזים לקבל את ההחלטה
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הסופית בעיין ,אשר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים ,בכפוף להוראות
כל דין.
.13

תאים כלליים
 .13.1דין חל
הליך זה כפוף לדיי מדית ישראל ,בוסחם מעת לעת .ההצעות תערכה ותוגשה בהתאם לכל
דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת
ההצעות.
 .13.2תיית שיפוט ייחודית
כל עיין הוגע 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 המזמיה בגין
הוצאות אלה.
 .13.4ביטול ההליך ואישור תקציבי לביצוע העבודות שוא ההזמה להציע הצעות
 .13.4.1המזמיה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך מכרזי זה.
במקרה זה רשאית המזמיה לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות תאגיד
סטטוטורי /ממשלתי /עירוי ,מבלי שתהא למציעים כל טעה או תביעה בקשר לכך ,מכל
מין וסוג שהוא.
 .13.4.2ביצוע העבודות במכרז ,כולו או חלקו ,מותה בקבלת אישור תקציבי וכן בקבלת
אישורים ו/או היתרים מהרשויות השוות .לפיכך ,קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או
חלקו ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות ,כתוצאה מאי קבלת האישור התקציבי
האמור .בעצם הגשת ההצעות למכרז ,יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את
האמור לעיל ,מוותרים על כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כגד המזמיה בעיין זה
ומתחייבים שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כגד המזמיה ,בקשר עם ביטול
המכרז ו/או כל חלק הימו 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 וסף כלשהו ,לרבות הוצאות הכת ההצעה וכל הוצאה
אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.
 .13.4.4בוסף לאמור לעיל ,בעצם הגשת הצעה למכרז ,מתחייב כל מציע ,כי במקרה שתיבחר
הצעתו כהצעה הזוכה במכרז ,ותיגרם דחייה במועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז,
יאריך את תוקף הערבות הבקאית שהגיש במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה וספת ,לפי
דרישת המזמיה ,ובלבד שהארכת הערבות כאמור ,לא תארך על ששה ) (6חודשים
ממועד פקיעת תוקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע למכרז .המציע מוותר מראש על
כל טעה ,דרישה ו/או תביעה ומתחייב שלא להעלות כל טעה ,דרישה ו/או תביעה כלפי
המזמיה ,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 ,המזמיה
תהיה רשאית לחלט את ערבות ההצעה שהגיש המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז,
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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 השלט על ידו ,או השלט על ידי גורם שלישי
השולט גם בו .לצורך כך מוגדר המוח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ 25%-מזכויות הצבעה
באסיפה הכללית ו/או הזכות למות יותר מ 50%-מהדירקטורים.
 .13.6קביעת בית משפט מוסמך הוגדת את החלטת ועדת המכרזים
היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה ]להלן " -הזוכה המקורי"[ ,והוא יחל בעבודתו ,ובעקבות
הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו
מוכרז זוכה אחר ]להלן " -הזוכה האחר"[ ,מתחייב הזוכה המקורי להפסיק את ביצוע העבודות
ולהעביר לרשות את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכי באשר לפעולות שכבר בוצעו על
ידו ,ולאפשר כיסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר ,ובכלל זה לקיים את הוראות
מהל הפרויקט 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 ספחיו ,תועדף ההוראה המטיבה עם המזמין
)המזמיה(.
 .13.8אחריות המציע למידע
הסתמכות המציע ו/או מי מטעמו על מידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע שמסר או יימסר
לידיו על ידי המזמיה ,ועדת המכרזים או מי מטעמם במהלך המכרז )לפיו ואחריו( היה
באחריות המציע בלבד ,כך שהמזמיה ,ועדת המכרזים או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל
סוג שהוא של זק ו/או הפסד שיגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי כלשהו עקב
הסתמכות של מי מהם על מידע כאמור.
 .13.9סמכות המזמיה
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במסמכי המכרז כדי לשות או לגרוע או להגביל את
סמכויות המזמיה ו/או האיגוד ו/או ועדת המכרזים בהתאם להוראות החוק וכל דין.
 .13.10כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות
כתובתה של המזמיה היא כמפורט לעיל .כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שקבעה
במסמכיהם.
כל הודעה אשר תישלח על ידי המזמיה ו/או ועדת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום,
תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם שלחה
בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום
בו שלחה; ואם מסרה ביד – בעת מסירתה.
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טופס מס' 1
אישור הבת תאי ההזמה וטופס הצעה
תאריך __________
לכבוד
איגוד ערים כירת
ד..עמק הירדן
א.ג,.
הדון :מכרז פומבי עם הליך תחרותי וסף מס'  04/2020לייצור ,אספקה והתקה שלך מעקות
בטיחות בחופי הכירת
 .1או הח"מ מאשרים ,כי קראו בקפידה את מסמכי המכרז להציע הצעות למכרז פומבי עם הליך
תחרותי וסף מס'  04/2020לייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת ,למדו
והבו את האמור בהם ,ובדקו בקפידה את כל הדרישות ,התאים והסיבות ,הפיזיים והמשפטיים,
העשויים להשפיע על הצעתו או על ביצוע הפרויקט ,וכי או מוותרים בזאת מראש על כל טעה
שעילתה באי-ידיעה או אי-הבה של דרישות ,תאים או סיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים
להשפיע על הצעתו או על ביצוע הפרויקט.
 .2ידוע לו כי משך תקופת ביצוע העבודות לשלושת החופים יחדיו היו חודשיים וחצי וכי העבודות
בחופים יבוצעו במקביל.
ככל הדרש ,פעיל צוותי עבודה במקביל על מת לעמוד בלוחות הזמים כאמור.
 .3ידוע לו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרג את ביצוע העבודות בחופים וכי במקרה של עבודה
ייצור והתקות מדורגת ו/או בטור אזי תקופת הביצוע עבור כל חוף בודד תהיה חודשיים מיום מתן צו
התחלת עבודה.
 .4או הח"מ ,מסכימים לתאים המפורטים בהזמה להציע הצעות ,על כל ספחיה.
 .5עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתו ,יהוו התאים המפורטים בה ,על כל ספחיה ,חוזה מחייב
מבחיתו.
 .6למען הסר ספק ,או מצהירים ,כי ידוע לו שאיכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר תון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי
שיהא עליכם למק את החלטתכם .כמו כן ,או מצהירים ,כי ידוע לו שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת
המכרז ,בדיקת החוזה וספחיו השוים והכת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והובע מכך ,וכן כל הוצאה
אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולה עליו בלבד במלואן ,ולא תהיה
לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .7או מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם
המצורף ,את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות הוספים הטעוים המצאה.
 .8הצעתו זו תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,עד תאריך פקיעת ערבות )כולל הארכה(.
 .9או מתחייבים למוע את גילוי פרטי הצעתו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים
במכרז שוא הצעתו זו בפרט.
 .10או מצהירים כי אין בהצעתו זו ו/או בכל חלק ממה משום הפרה של זכויות יוצרים ו/או קיין רוחי
של צד שלישי .או מתחייבים לשפות את המזמין מיד עם קבלת הדרישה בגין כל זק ו/או הוצאות
שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב הפרה של זכויות יוצרים ו/או קיין רוחי כאמור .כבטחון
לקיום הצעתו ,על כל פרטיה וספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בקאית ,ערוכה לפקודתכם בהתאם
לתאים המפורטים בסעיף  9להזמה להציע הצעות.
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 .11הערבות הבקאית להבטחת קיום ההצעה תוחזר לידיו לאחר שפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,
הערבויות והמסמכים האחרים הזכרים בהסכם הכלל בהצעתו זו.
 .12במידה ולא פקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הזכרים
בהסכם הכלל תוך  7ימים קלדאריים ,יראה הדבר כהפרה יסודית ,כמוגדר בחוק החוזים )תרופות
בשל הפרת חוזה( תשל"א ,1970-ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות
הבקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הזקים שגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך
המו"מ ,וכן להתקשר עם מציע אחר בהתאם לשיקול דעתכם.
 .13או מצהירים כי הבו כי מועד תחילת ההתקשרות ,על כל המשתמע מכך ,מותה בחתימת החוזה על
ידי איגוד ערים כירת וקבלת צו התחלת עבודה.
.14

רצ"ב הצעת המחיר שלו ע"ג כתב הכמויות בהתאם לדרש במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

_______________
תאריך

___________________
חתימה וחותמת המציע
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טופס מס' 2

אישור זכויות חתימה – מכרז 04/2020
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כירת
א.ג..
הדון :אישור זכויות חתימה
הי ,עו"ד ____________________ מאשר בזאת ,כי ____________________ ,החתום/ים על
ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( במסגרת ההזמה להציע הצעות
למכרז פומבי עם הליך תחרותי וסף מס'  04/2020לייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי
הכירת מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.

בכבוד רב,
__________________
עו"ד )חתימה  +חותמת(
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טופס מס' 3
ערבות בקאית  -מכרז 04/2020
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כירת
א.ג..
הדון :ערבות בקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום של ) ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף ) (₪להלן" :סכום הערבות"(,
בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך ההזמה להציע
הצעות למכרז מס'  04/2020לייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת.
 .2או מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן
מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי כתובתו
הבאה.________________________________________ :
 .3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה
על סכום הערבות.
 .4התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו החל מתאריך  24.9.2020ועד לתאריך .22.12.2020
.7

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום___________.

בכבוד רב,
_______________
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טופס מס' 4
מכרז מס'  04/2020לייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת –
וסח אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 .1תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מיימום כדין
אי הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן" :הגוף"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
איגוד ערים כירת .אי מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
בתצהירי זה ,משמעותו של המוח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
)להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים"( .אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מוח זה וכי אי
מבין/ה אותו.
משמעותו של המוח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים
הוגים( ,התש"א 1991-או לפי חוק שכר מיימום התשמ"ז ,1987-ולעיין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיי העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע היו תאגיד הרשום בישראל.
)סמן  Xבמשבצת המתאימה(
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
)להלן" :מועד להגשה"( מטעם המציע בהתקשרות מספר  04/2020לביצוע עבודות לייצור ,אספקה
והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
שם___________________ :
חתימה________________ :
תאריך_________________ :

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

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון עורך דין

____________________
חתימת עוה"ד
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 .2תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות – מכרז 04/2020
אי הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם איגוד ערים כירת
)להלן" :הגוף"( .אי מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

)סמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח 1998 -לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
)במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח 1998 -חלות על המציע דרש
לסמן  xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
)במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר דרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה(:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפה למהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות,
התש"ח , 1998-ובמקרה הצורך– לשם קבלת החיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפות למהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,התש"ח,1998-
הוא פה כאמור ואם קיבל החיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר
לבצע פייה זו ועשתה עמו התקשרות שלגביה תן התחייבות זו(.
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.

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

____________________
תאריך

____________________
חותמת ומספר רישיון

____________________
חתימה
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טופס מס' 7
הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" – מכרז 04/2020
 .1בוסף לחובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין ,לרבות חוק העושין ,התשל"ז ,1977-או הח"מ
______________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 .1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת האה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של איגוד
ערים כירת )להלן – "המזמיה"( המזמיהאו של ושא משרה ברשות ו/או עובד המזמיה ו/או
מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמה הובעים ממו.
 .1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ברשות ו/או עובד המזמיה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות
ו/או לכל חוזה/הזמה הובעים ממו.
 .1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ברשותו/או עובד המזמיה
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא
תחרותית.
 .1.4לא פעלו ביגוד לאמור בס"ק  1.3 - 1.1לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של המזמיה ו/או כל
חוזה/הזמה שובעים מהם.
 .2במידה והתעורר חשד סביר כי פעלו ביגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לו כי המזמיה שומרת לעצמה
את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי עשתה
הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה" :הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתו
בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה/ההזמה הובעים מהליך ההתקשרות.
 .3או ביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלי משה שלו ,ציגיו ,סוכיו ומי מטעמו המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של המזמיה ו/או חוזה/הזמה הובעים ממו.
ולראיה על החתום:
שם_____________________ :
חתימה___________________ :
חותמת )חברה(______________ :
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טופס מס' 8

תצהיר המציע לעמידתו בתאים לחתימת חוזה – מכרז 04/2020
אי הח"מ _________ ,בעל/ת ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:
 .1אי מהלה/תה של חברת _________________ בע"מ ח.פ) ______________ .להלן" :המציע"(
ומוסמך ליתן תצהיר זה מטעמה כחלק מהצעתה למכרז .04/2020
 .2הריי להצהיר ,כי אם המציע יזכה בביצוע העבודות על פי מכרז זה הוא מתחייב לעמוד בכל תאי
המכרז ,המהווים תאי לחתימת החוזה עמו.
 .3הריי להצהיר ,כי אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תאי המכרז לרבות בהתחייבויותיו על פי
תצהיר זה ,יעמדו לאיגוד ערים כירת כל הסעדים על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות
חילוט ערבות ההצעה.
 .4אי מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באתי על החתום,

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

___________________
עו"ד )חתימה +חותמת(
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טופס מס' 9
מדייות איכות והגת הסביבה – קבלים
תאריך __________

לכבוד
איגוד ערים כירת
א.ג,..
הדון :מכרז מס'  04/2020לביצוע ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת
אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדייות איכות הסביבה
 .1אי הח"מ מאשר כי הובא לידיעתי ועיוי טופס מדייות הגת הסביבה ושמירת הבטיחות בעבודה
)הרצ"ב( ,אשר המזמיה קיבלה על עצמה )להלן" :המדייות"(.
 .2הי להצהיר ,כי במהלך ביצוע העבודות במסגרת מכרז מס'  ,04/2020אפעל לסייע ביד המזמיה
ליישם את המדייות שקיבלה על עצמה ,ובכלל זה אפקח ואוודא כי:
 .2.1כל כלי העבודה המכאיים יעברו בדיקה וטיפול )ככל שיידרש למיעת זיהום אוויר על פי תקן
משרד התחבורה והמשרד להגת הסביבה(.
 .2.2כל כלי צמ"ה )ציוד מכאי הדסי( והרכבים ייבדקו פעמיים בשה למיעת זילות שמן ו/או
חומרים מזהמים אחרים.
 .2.3כל פסולת מסוג גזם ו/או חומר אורגי אחר שיתקבל כתוצאה מעבודה בשטח יפוה לאתר ייעודי
המטפל בפסולת מסוג זה.
 .2.4כל פסולת היתת למיחזור )פסולת ביין ,ייר ,מתכות למייהן ,פלסטיק ,זכוכית וכדומה( יופו
לאתרי מיחזור ייעודיים.
 .2.5כל פסולת אחרת שאיה יתת למיחזור תפוה לאתר הטמה מאושר.
 .2.6פסולת מחומרים מסוכים תטופל על פי דרישות המשרד להגת הסביבה ותוצא לאתר ייעודי על
פי הוראות כל דין.
 .2.7שאריות בטון ואספלט וחלקי צרת שלא עשה בהם שימוש באתר ,ייחשבו כפסולת ביין שתופה
לאתר ייעודי.
 .2.8בכל אתר בייה אשר מתהל לאורך זמן הגדול מ 20 -יום ,יש להתקין שירותים יידים לרווחת
הפועלים.
 .3מוסכם כי בכל מקרה בו ביצוע העבודות עלול לגרום לזיהום הסביבה ו/או להפרת המדייות ,יש
להיוועץ עם המהל מטעם המזמין ,קודם לתחילת ביצוע העבודה ,בקשר עם שיוי תכית העבודה ו/או
אופן ביצועה.
 .4במקרה שאפעיל בשטח קבלן משה וסף ,אי מתחייב לפקח ולדאוג לכך שעבודתו תבוצע תוך שמירה
על חוקי הסביבה.
בכבוד רב,
_________________
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טופס מס' 10
הדון :מכרז מס'  04/2020לביצוע ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת
הצהרה בדבר היעדר יגוד עייים

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

 .1אין יגוד עייים בין פעילויותיי העסקיות והאחרות לבין השירותים המבוקשים במסגרת מכרז מס'
 04/2020לביצוע ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת או חשש ליגוד עייים
כזה.
 .2בכל מקרה שבו יתעורר חשש ליגוד עייים אודיע על כך מיידית לאיגוד ערים כירת.
 .3אם במהלך ביצוע השירותים יתעורר או יתגלה חשש ליגוד עייים או מצב של יגוד עייים בפועל,
אודיע על כך מייד לרשות ואפעל פי החיותיה.
 .4ידוע לי כי היעדר יגוד עייים היו תאי סף למכרז ולביצוע ההתקשרות ולהמשכה בכל עת.

ולראיה באתי על החתום,

_____________
חתימת המצהיר/ה
)כאשר מדובר בתאגיד – על התאגיד לחתום על ההתחייבות וכן מהל החוף המוצע למתן השירותים(

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

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

הדון :מכרז מס'  04/2020לביצוע ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת
רשימת ממליצים לפי סעיף מס' 10.8
מס'

שם הממליץ

המזמיה/הגורם/מוסד
אותו הוא מייצג

מס' טלפון של
הממליץ

כתובת דוא"ל של
הממליץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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מסמך ג' 1ו -ג'2
מוקדמות,
תנאים כלליים,
תנאים מיוחדים
ומפרט מיוחד
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מסמך ג'
מוקדמות ותנאים כלליים
ומפרט טכני מיוחד
רשימת המתכננים:
אדריכלות:

מירב רוזן ,אדריכלות נוף
ת.ד  ,15970כרמיאל 21626

טלפקס 04-9580113 :

קונסטרוקציה:

אורית רוב ,הנדסת בניין
א.ת תרדיון 20179

טלפקס04-9990350 :

 .1היקף המפרט
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתוכניות ולכתב הכמויות ועל כן ,אין זה מן ההכרח
שכל העבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.
כל הסעיפים מתוך פרק " 00מוקדמות" במפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה.

 .2תיאור העבודה
מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות אספקה והתקנה של מעקות בטיחות ממתכת על ראשי קירות תומכים
קיימים ,התקנת מעקות בטיחות באתרים שונים שלא על גבי קירות ,שיקום ראשי קירות ,ייצור אספקה
והתקנת מעקה כבלים ,שיפוץ מעקות כבלים קיימים ,ייצור אספקה והתקנת מאחזי יד ,ייצור אספקה והתקנת
שערים בירידה למדרגות (כולל שלטי התנהגות) בחופי הכינרת :שקמים ,ברניקי ,צינברי.
להלן תאור תמציתי של העבודות
 פירוק של מעקות בטיחות קיימים ו/או גדרות רשת קיימות ,על כל מרכיביהם ,כולל פינוי הפסולת לאתרפינוי פסולת מאושר.
 אספקה והתקנה של מעקות בטיחות על ראשי קירות תומכים קיימים ,עפ"י פרטי אדריכל וקונסטרוקטור,וביסוסם בראש הקיר ,הכל לפי התוכניות.

תנאי האתר
א.
ב.
ג.
ד.

העבודה תבוצע בחופי הרחצה הציבוריים המוסדרים מחוץ לעונת הרחצה.
ייתכן וחלק מהעבודות יבוצעו במהלך עונת הרחצה.
לאחר קבלת צו התחלת עבודה תתואם העבודה על כל שלביה עם האגף לניהול חופי הכינרת ומנהל
החוף ע"מ למנוע הפרעה לשגרה התקינה שבחוף.
באתר ובקרבתו קיימים מתקנים תת-קרקעיים ועל קרקעיים כגון :קווי ניקוז ,מים ,ביוב ,תקשורת,
חשמל ,תאורה וטל"כ.
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כל העבודות בקרבת מתקנים אלו תעשינה באישור ובתיאום עם מנהל החוף.
ה .העבודה באתר תבוצע במשך עד  14שעות ביממה ,למעט ימי חג ושבתון,ימי שישי החל משעת כניסת
השבת וימי שבת שבהם תיאסר עבודה כל שהיא.
ו .הקבלן יסייר בשטח האתר ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לו להשגת הצעתו ברורים לו,
לרבות דרכי הגישה ,מטרדים ,שטחי התארגנות ,גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.
חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.
ז .תוך  14יום מיום הוצאת צו התחלת עבודה ע"י המזמין ימציא הקבלן למנהל הפרויקט את תכנית
ההתארגנות באתר .התכנית תכלול את סימון הגידור ,מקומות האיחסון ,נקודות כניסה ויציאה
מהאתר ,גידור שטחי פעילו ת .מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים ,בכל קטע
של האתר ,יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה .תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג
ע"י הקבלן למנהל הפרויקט .התשלום בגין העלויות הכרוכות בהתארגנות לרבות הגדור השמירה
וכד' -יחולו על הקבלן בלבד.

 .3תכניות  /כתב כמויות
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

התכניות יהיו מסומנות ב"למכרז בלבד" לצורך קבלת הצעת הקבלן.
לפני ביצוע העבודה ובמהלך הבצוע יועברו לקבלן "תכניות לביצוע" הכוללות עדכונים ותוספות
לתוכניות "למכרז בלבד".
עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה ,לא יהוו עילה
לשינויים במחירי היחידה.
בדיקת תוכניות  -על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את התוכניות הנמסרות לו והחתומות "לבצוע"
העבודות ,מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים.
עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה/החסרה/סתירה/אי התאמה בין התוכניות ,המפרטים,
כתב הכמויות ,ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.
אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים או
התיקונים המתבקשים .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ,קובעת ומחייבת .לא תתקבל כל תביעה
מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי התאמות (הוראות המפקח יתקבלו בכתב בלבד).
כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות -אינו בהכרח מתאר את העבודה בשלמותה.
התאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות ,במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין ,המתכנן ומנהל
הפרויקט .כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.
הכמויות שבכתב הכמויות זה נקבעו באומדן.

ז .ה תשלום בפועל ייעשה על פי מדידת הכמויות שבוצע בפועל ובהתאם לתנאים שבמסמכי החוזה .כל
מקרה של סטייה בכל גודל שהוא בין הכמות שבכתב הכמויות ובין הכמות שבוצעה בפועל ,לא יהווה
עילה לשינוי מחיר היחידה הנקוב בהצעת הקבלן ו/או הארכת משך תקופת הביצוע.

 .4לוח זמנים ומשך ביצוע
על הקבלן להשלים את ביצוע העבודה בתוך  3חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

 .5קבלני משנה
הקבלן יוכל להעסיק קבלני משנה רק בהסכמה מפורשת בכתב של המזמין .שמות קבלני המשנה
האחרים אשר ברצון הקבלן להעסיק באתרי הפרויקט יובאו לאישור הפיקוח בכתב ,ובמידה ולא יאושרו
לא תהיה לקבלן זכות ערעור על כך וקביעתו של המפקח תהיה סופית.
אין הסכמת המזמין לקבלן המשנה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה והקבלן ישא
באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל בעבודה.
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 .6סילוק עודפים ופסולת
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת :פסולת בניין ,עודפי חפירה ,פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות
הפירוק הנדרשות בפרויקט.
כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאתר פינוי פסולת מאושר
ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר קבלת אישור המפקח .על הקבלן לספק למפקח תעודות משלוח
המוכיחות כי אכן הפסולת הועברה לאתר זה .למען הסר ספק ,המחיר כולל עלות התשלום לאתר פינוי
הפסולת.
על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תגרמנה 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.
אופן הפיזור באתר הפסולת יבוצע בכפוף לתיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר.
חומר שימצא מתאים לשימוש חוזר לצרכי רשות ניקוז כינרת ,יועבר למחסני רשות ניקוז כינרת או
למקום אחר ,לפי הנחיות המפקח ,עד מרחק ברדיוס של  20ק"מ ,ויאוחסן לפי דרישותיו באופן
מסודר כל הנ"ל על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה.

 .7אספקת מים וחשמל
על הקבלן לעשות מראש ,על-חשבונו ,סידורים מתאימים ,כגון :מיכלי מים ,גנרטור להספקה עצמית של
חשמל למקרה של תקלות ,כדי שעבודתו לא תפסק.
כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות לתשתיות המים והחשמל הקיימות בחוף יחולו על הקבלן ,בתיאום
עם מנהל החוף והמפקח.

 .8עבודה בשעות חריגות
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף ,אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה
זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח ,המזמין ,הרשות המוניציפאלית או הממשלתית אשר בתחומה
הוא פועל ,יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או
בסופי שבוע.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 .9תאום עם גורמים אחרים
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם רשות ניקוז כינרת -האגף לניהול חופי
הכינרת ,מנהל החוף וגורמים האחרים שיעבדו במקום.

 .10אמצעי זהירות ובטיחות באתר העבודה
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה ,לרבות תאונות הקשורות בהובלת חומרים ,עבודה בקרבת מתקנים ,מערכות עיליות ותת
קרקעיות  ,הפעלת ציוד כבד וכו' .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם באתר או
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.
הקבלן יתקין פגומים ,מעקות ,גדרות זמניות ,שלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות
העלולות להי גרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פגומים ,ערמות חומרים ומכשולים אחרים
באתר.
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הפעולות של פירוק המעקה הקיים והתקנת המעקה החדש ,יבוצעו בסמיכות ע"מ לא להשאיר קטעי
קירות קיימים ללא מעקה.
אתר העבודה יגודר בגדר רשת גובה  2מ' .הקבלן יוודא את תקינות הגדר במשך כל תקופת הביצוע ,עד
למסירת העבודה למזמין .המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן גדר פגומה ולחייב את הקבלן בעליות
הכרוכות בכך.
על הקבלן לחסום זמנית את הכניסה למתחמים שונים בשטח העבודה לתקופות הלילה ,ע"פ הנחיות
המפקח.
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן לסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה
מהעבודה.
יש לקבל את אישור המפקח לסוג האביזרים לפני הספקתם לאתר .הקבלן אחראי להובלתם ,התקנתם
באתר ,שינועם במהלך שלבי העבודה ,תחזוקתם השוטפת ותקינותם ,פירוקם והובלתם אל מחוץ לאתר.
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.
נתיבי התנועה בשטח החוף ,אל מקום העבודה וממנו יקבעו ע"י המזמין ומנהל החוף .כלי רכבו של
הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

 .11מדידות וסימון
א.

ב.
ג.
ד.

כל המדידות ,הסימונים וחידושים ,שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל
חשבונו .באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את
העבודה באמצעות ציוד מתאים ,כגון :ציוד אלקטרואופטי (דיסטומט) ,מאזנת וכו' ,כפי שייקבע ע"י
המפקח.
המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח ,ללא תשלום נוסף ,לצורך בדיקת העבודה או כל
עבודה אחרת שתדרש על ידו במסגרת פרויקט זה.
מדידות חוזרות ,לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע ,לא ישולמו .כל
עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים.
כל העבודות המפורטות לעייל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .עלות העבודות כלולה במחירי היח'
בחוזה.

 .12שילוט
הקבלן ייצר ,יספק ויציב שלט פרויקט במידות  2 X 2מ' בהם יצויין שם הפרויקט והיזם (לפי תכנית
שתסופק לו על ידי המזמין) .מיקום הצבת השלטים יקבע על ידי המפקח .הקבלן יהיה אחראי לביסוס
ויציבות השלטים .העמודים יהיו בקוטר " ,6בעובי דופן  0.476ס"מ מצינורת פלדה מגולוונים ,מבוססים
בעומק של  1.2מ' לפחות ,ביסוד שקוטרו  40ס"מ מבטון ב 20-לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות
מצנורות ויסודות כנ"ל .הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישלום עבורה בנפרד.

 .13הוראות בדבר אי פגיעה בתשתיות קיימות בחוף
הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בתשתיות החוף שנגרמו במהלך העבודות וידרש לתקנם
בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו.

 .14הוראות בדבר אי פגיעה בנוף
א .הקבלן ידרש להקפיד הקפדה יתרה למניעת חריגות ופגיעה בנוף.
ב.

תיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע :הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בנוף וידרש
לתקנם בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו .אופן תיקון הנזק או החריגה יקבע ע"י האדריכל.
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ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שלושים יום ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר
בכתב או בע"פ באמצעות המפקח.
עם זאת יהיו רשאים האדריכל והמפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזק וכן לעכב את המשך העבודה
עד אשר ייעשה לתיקונם .במקרה זה לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב ביצוע עבודות
תיקון הנזק או העיכוב בעבודתו.

 .15ניקיון השטח בגמר העבודה
מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה:
א .הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה ,לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים לו,
בכל משך זמן ביצוע העבודה.
ב .הקבלן יפרק או יהרוס מבנים ארעיים/מחסנים באתר העבודה אשר הוקמו באישור המפקח
לצורך ביצוע הפרויקט ויסתום את כל הבורות וכל קפלי הקרקע שנעשו בזמן העבודה.
ג .במקרה והניקיון לא בוצע ע"י הקבלן כמפורט ,ולא תיקן הליקוי לאחר התראה שנתן לו המזמין
באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת ,רשאי המזמין לבצע את הניקיון כנדרש לעיל
באמצעות אחרים ,וההוצאות בנידון תקוזזנה מחשבונות הקבלן בהתאם לחוזה.
 .16מעבדה
א .התקשרות עם מעבדה
לצורך ביצוע בדיקות יתקשר הקבלן עם מעבדה מאושרת ,ע"פ דרישות מסמכי המכרז.
ב .כפיפות המעבדה
המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן לקבלן.
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ,עקב בדיקות המעבדה ועקב
המתנה לתוצאותיהן.
לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור ,אם יהיו
כאלה.
ג .שכר המעבדה
עלות הבדיקות והדגימות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן להביא בחשבון את כל עלויות המעבדה ,את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה
ובגרימתה ,עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן .לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא
ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור ,אם יהיו כאלה.

ד .העבודה צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום
בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט ,לצורך ביצוע הפרויקט ימנה הקבלן מטעמו ועל חשבונו את
בעלי המקצוע הבאים:
א .מנהל הביצוע מטעם הקבלן -מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה מהנדס מוסמך בביצוע עבודות
כדוגמת עבודות מסוג חוזה זה ,בעל נסיון מוכח של  5שנים בניהול פרויקטים דומים .על מנהל
הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו לעבוד תוך קשר
הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.
ב .מודד מוסמך -במשך כל תקופת הביצוע המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה
שתידרש לצורך הפרויקט ,ללא תשלום נוסף.
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ג .מנהל עבודה ראשי -מנהל עבודה ראשי חייב להיות מוסמך ובעל תעודה ונסיון מספיק בביצוע
עבודות מהסוג הנדרש בחוזה .על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה
הראשי .העתק מהודעה זו יועבר למנהל הפרויקט .מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש ,בין
היתר ,כאחראי בטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות
והפעולות המבוצעות בו ,לרבות העבודות והפעולות המבוצעות ע"י קבלני משנה .לא יוחלף מנהל
העבודה במשך תקופת הביצוע ,אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט .מנהל העבודה חייב להיות
מוסמך משרד התעשיה והמסחר .הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשיה על פרטיו של
מנהל העבודה.
ד .מינוי המהנדס ומנהל העבודה טעון אישור מראש של המפקח ,והוא רשאי לפסול כל מינוי ללא
מתן הסברים או נימוקים .העדרם ללא הסכמה מראש מצד המפקח ,ישמש עילה להפסקת
העבודה.

ה .שלבי הביצוע
שלבי ביצוע העבודה ייקבעו תוך תיאום עם המפקח ,ובהתאם ללוח הזמנים לביצוע העבודה.
בכל מקרה יהיה המפקח הפוסק היחיד בקשר לביצוע שלבי העבודה ,מבלי שהקבלן יוכל לדרוש כל
תוספת שהיא עקב הוראות המפקח המתייחסות הנ"ל.
כמו כן ,רשאי המפקח להורות לקבלן לשנות את שלבי העבודה בהתאם למצב בשטח ולשיקול דעתו,
והקבלן חייב לבצע עבודה על פי הוראות אלו ,בלי לדרוש תוספת כל שהיא עקב כך.
לוח זמנים יוגש לאישור המפקח תוך  10ימים ממתן צו התחלת עבודה.

ו .נוהל מסירת העבודה למזמין
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

סיור מקדים ע"י המפקח מנהל העבודה והקבלן.
העברת as-made
אישור מנהל הפרויקט.
סיור מסירת הפרויקט עם גורמי המזמין והפצת סיכום הערות המזמין ,או מי מטעמו.
סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן.
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פרק מפרט טכני מיוחד
פרק  - 40פיתוח האתר
המהווה השלמה לנאמר בפרק  40במפרט הכללי.
בכל העבודות בפרק זה על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך העבודה .על פי
הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן
לתיקון .ההחלפה ו/או הניקוי ו/או התיקון תהא על חשבון הקבלן.
תת פרק  - 40.01ריצופים ,מדרגות ואבני שפה
עבודות בטון יצוק באתר
עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות המפרט הכללי פרקים  00ו.02 -
תבניות מתועשות לביצוע יציקות בטון שונות או כל אלמנט מתועש אחר בעבודות הבטון ,בין שהן מתחייבות לפי
דרישת המכרז ובין שיחליט עליהן הקבלן ,מחירן יהיה כלול במחירי היחידה וחלים עליהם כל הכללים המאוזכרים
בתבניות לפי מקום היציקה
לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות ,או לקשר עם פריטים אחרים ,יהיו
מ חוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של המפקח בנדון לא פותר את הקבלן מאחריותו על
ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
נכונים ,יהיה על חשבונו של הקבלן.
מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר כל יציקה לפני ביצועה ובמהלך ביצועה.
סוגי הבטון לכל חלקי המבנה יהיו ב ,30 -אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות.
כל יציקות הבטון יהיו קטומי מקצועות ע"י משולשים שיושמו בתוך התבניות אלא אם נדרש אחרת .כל זאת כלול
במחיר הבטון ללא תשלום נוסף.
בכל מקום בו התגלתה סטייה ביציקה שבין  1ס"מ ל 1 -מ' אנכי או אופקי או מהשיפוע הנדרש ,על הקבלן יהיה
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת חלק המבנה שנוצק ויציקתו מחדש.
טפסים ליציקת הבטון ועיצובו יהיו כמוגדר במפרט הכללי ,ולפי דרישות התקן הישראלי מס'  .904כל התבניות
יהיו עשויות מלבידים חלקים ונקיים או מתכת .יש לקטום את הפינות .הקבלן והמהנדס האחראי מטעמו יהיו
אחראים לתכנון מערכות הטפסים הדרושה לשם קבלן הבטון בצורה ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון
את אישורו של המפקח ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסים
לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל ,הריטוט ויציבותו הכללית.
מחירי הבטון יכללו את מחיר התבניות ,את כל הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים ואת הוצאותיו בגין
שלבי פירוקם ,וכן כלולים בהם גם עשיית כל החורים למיניהם עבור פתחים ,מעברי צנרת ,חריצים ,מגרעות,
שקעים ותעלות למיניהן ,אפי מים ,הפסקות יציקה ועצרי מים.
כמו כן כלולים כל עבודות התקנה ,סידור ,חיזוק לתבניות וביטון של מעברים ,שרוולים ,אביזרים ,צנרות ,פלטקות,
תושבות ,אביזרי עיגון וכד'.
לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל ההכנות הנדרשות בבטון לאביזרים או
פתחים ,ויקבל את אישור המתכנן על כך.
הפסקות יציקה ,באם תורשינה על ידי המתכנן ,תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על ידו .כל העבודות
הקשורות בהפסקת יציקה ,חומרי העזר ,הזמן המיוחד ,תמיכת הקוצים וכד' כלולים במחיר הכללי של ההצעה.
אשפרה תבוצע על פי האמור במפרט הכללי.
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החלקת כל פני הבטון ועיבוד פניו עד לקבלת גמר הדרוש בדייקנות מרבית תבוצע ע"י כף פלדה בתוספת טיט צמנט
ללא תשלום נוסף.
יציקת בטון רזה תבוצע מיד לאחר גמר החפירה וניקוייה .פני רובד הבטון יעוצבו ישר ונקי למפלסים ולשיפועים
הנדרשים.
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים לפי ת"י  ,893או פלדה מצולעת לפי ת"י  ,793או רשת מרותכת.
המוטות והרשת יתאימו לדרישות ת"י  580ויהיו ישרים בהחלט.
עבודות הזיון יכללו גם הכנת רשימות ברזל שיוגשו לבדיקת המתכנן עד  2שבועות לפני ביצוע ההזמנה.
אופן המדידה
המדידה תבוצע לפי מ"ק כמסווג בכתב הכמויות ליסודות ולעמודים מסוגים שונים ,ולפי מ"ר עבור בטון רזה
והמחיר יכלול:
א .הכנת הטפסים ,קביעת שרוולים ,צנרת ,פלטקות וכל האביזרים הנדרשים.
ב .עיצוב שקעים ,פתחים ,מעברים ,חריצים ,אפי מים ,קיטומים ,רולקות ,ביצוע יציקות בטון בחתכים ו\או תכנית
מעגליים ,הוצאת קוצים כתושבות ליציקות המשך.
ג .הובלה ויציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים.
ד .פלדת זיון הבטון כולל כל הדרוש לקביעתה ,ריתוכה ,קשירתה והארכתה במידת הצורך.
ה .הכנת רשימות ברזל ורשתות והעברתה לאישור המתכנן שבועיים לפני ביצוע הזמנת הברזל בפועל.
ו .כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון.
ז .ערבים ,פיגמנטים ותוספות שונות לבטון ,עיבוד הבטון וכד'
ח .אשפרת הבטון.
ט .מדידות ושרותי מודד מוסמך
ריצוף בטון יצוק באתר
ריצוף בטון יצוק באתר בעובי של  10ס"מ ,כולל כל הנדרש בתכנית ובפרטים .המחיר כולל רשת ברזל  20/20קוטר
.8
מדידה:

מ"ר

תת פרק  - 40.02קירות ומסלעות
בכל עבודות בניית קירות שיש בהם אבן טבעית ,על הקבלן לספק דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש ורק לאחר
שאושרה הדוגמא ע"י המתכננת באפשרותו להתחיל בעבודה.
כל אבן אשר תסופק צריכה להתאים לקיים בשטח ,להיות תמימה ,נקייה מחורים ,גידי עפר וסדקים .אבנים
פסולות שנקלעו לדוגמא אינן משחררות את הקבלן מהתחייבותו לספק אך ורק אבנים כנדרש ,ולא תשמשנה
הוכחה לקבלן שאפשר לספק אבנים בניגוד לנדרש.
מדידה :תיקון והשלמת קירות תמך – מ"א
מדידה :מ"ק
מסלעות ושורות סלעים
סלעים הקיימים בשטח האתר יישמרו לשימוש כסלעי מסלעה ,שורות סלעים ,סלעי ישיבה וכסלעים לשילוב
בקירות ובאלמנטי פיתוח שונים בהתאם לפרטי ולתכניות הפיתוח ,בהתאמה לגודל ולמצב האבן.
כל אבן שאינה ראויה לשימוש בהתאמה לפרטי הפיתוח הנופי ,תפונה מהאתר.
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מסלעות ייבנו מגושי סלע בזלת טבעיים .אופן הבנייה ,סוג האבן ,צורתה וצפיפותה טעונים אישור מוקדם של
המפקח .האישור יינתן לדוגמת סלע לפני בנייה ולדוגמת מסלעה שתיבנה באתר או בסמוך לו על  10מ"ר לפחות.
העבודה כוללת :חפירה לצורך הכנת תושבת למסלעה ,הנחת הסלעים בשורות שגובהן כ 0.5 -מ'.
השורה הראשונה תכלול סלעים בנפח  1מ"ק לפי הפרט .המסלעה תבוצע כך שבין שורות הסלעים יהיו מרווחי
שתילה ברוחב שבין  10-100ס"מ.
המרווחים בין שורות הסלעים והשטח שמעל המסלעה אדמת גן עד לגובה האבן.
מדידה :מסלעות  -מ"ר
שורות סלעים לתימוך  -מ"א
פרק  – 44גידור
מסגרות  -כללי
כל מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות,לפרטים ולמפרטים .בהעדר פרטים ,יהיו החומרים ,החיבורים והגימור
נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות ולתקנים ויוגשו לפני הביצוע לאישור המפקח.
על הקבלן לוודא התאמת מיקום האלמנטים עליהם יוצבו מוצרי המסגרות השונים ולבדוק התאמתו של כל רכיב
בשטח לאלמנטים ולמיקומם.
המתכת תהיה חסרת פגמים ,חופשייה מקליפה וחלודה.לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש
בחומר שלא צוין במפורש בתכנית.
המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים ,על כל מרכיביהם ,ללא שינוי במחיר הפריט.
הקבלן יציג את פרטי בית המלאכה בו הוא מתכוון לבצע את מוצרי המסגרות ,לאישור המפקח .כל עבודות
המסגרות טעונות אישורים – אישור המתכננת והמפקח בבית המלאכה לפני ההרכבה ואישור המתכננת והמפקח
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 המפקח והמתכננת.
עבודות מסגרות
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 918
תיקון  .2005לפני הצביעה יש לשייף בליטות ללא פגיעה בגילוון.

צביעה
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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 .785
גוון הצבע יהיה בהתאם למצוין בפרטי הביצוע ,שינוי בגוון ייעשה רק באישור המפקח והאדריכלית.
דוגמא צבועה תובא לאישור המפקח 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.
אם לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות ,יודיע על כך בעת הגשת הצעתו .באם לא יודיע על כך,
יתפרש הדבר כאילו יש בידו את כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי המסומן בתכניות.
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").
מעקות
המעקות ,מעקות הכבלים ,מאחזי היד והגדרות יבוצעו בהתאם לתכנית הפיתוח ולפרטים .כל המעקות יבוצעו
בהתאם לת"י  1142ולת"י  .2142כל חלקי המתכת הקשיחים יהיו מגולוונים וצבועים .המחיר כולל את כל עבודות
ההכנה הנדרשות ,יסוד בטון או עיגון לראש קיר בהתאם לנדרש בשטח ולהנחיות המפקח ,אספקת המוצרים וכל
חומרי העזר ,הובלה והתקנה באתר וכל התיקונים אשר יידרשו על ידי המפקח.
מדידה:

מעקות בטיחות ,מעקות כבלים ,מאחזי יד  -מ"א
שערים – יח'

פרק  – 51עבודות עפר הכנה ופירוק
תת פרק  - 51.01עבודות הכנה ופירוק
הגנת עצים
הקבלן לא יחל בעבודה במרחק  2מ' ופחות מגזע אלא לאחר קבלת אישור מהמפקח באתר .עצים אשר תבוצע
סביבם עבודה מאסיבית בכלים כבדים ,יש להקים סביבם גידור בפח איסכורית במרחק  1מ' מגזע העץ ובוגבה 1.8
מ' לפחות מחוזקת ב 4-זוויתני מתכת בהתאם להוראות המפקח באתר
חישוף
יבוצע לעומק של עד  20ס"מ לרבות הסרת צמחיה וניקוי השטח .החישוף יבוצע רק בשטחים המיועדים לעבודות
עפר ולא בכלל השטח .החישוף יבוצע עד מרחק  1מ' מגזעי עצים לשימור.
מ"ר
מדידה:

תאריך________________ :

שם הקבלן וחתימה_________________ :
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בדיקה /
בקרה נדרשת

מה ות הבדיקה

שלב הבד יקה

מיק ום

ג ורם מאשר

ב ט ונים
בדיקה טר ום
יציקה

בדיקת ההכ נה לי ציק ה,
רשתות זי ון ו טפסו ת

לפני י ציקת
משטחי בט ון

אתר

מפקח

מ סלע ות
לפני בי צו ע מלא
של השלמות
מסלעה

ק טע מסלעה
לד וגמא

אתר

מפקח /
מתכננת

מ סגר ות
לפני תחי לת
בי צוע פר טי
המסגרות

בית
מלאכה

מפקח  /מזמ ין

פר טי בית
מלאכה מבצע
פר ט מעקה

ה צגת אופ ן בי צ וע פרט
המעקה והאל מנט
העי צוב י המש ולב בו

בב ית המל אכה
לפני תחי לת
בי צוע כל כמות
המעקות –
אישור י ח'
ליי צור

בית
מלאכה

מפקח  /מזמ ין
 /מתכננ ת

צביעה /
גיל ו ו ן

בחינ ה מדגמ ית של
אופן ב י צוע וע ובי
שכבות גל וון ו צבע .
יבו צעו בדיק ות מעבד ה
הבאות :
.1בדיקת ע ובי גלו ון.
.2בדיקת ג וון צבע.
.3בדיקת רי תוכים
(בשיטת חלק יקים
מגנטי ים +בדיק ה
ויז וא לית)

בבית המל אכה
לפני העברת
פרטי המ סגרות
לשטח
בדיקת רית וכים
– לפנ י שלי חת
מעקות ל גיל וו ן
בדיקת ע ובי
גילו ון – בב ית
המלאכה – לפנ י
צביעה

בית
מלאכה

מפקח /מ עבד ה
מאו שרת
(ייבדק ב שתי
שיטות – .1
שיטת מדיד ה
במעבדה כח לק
ממקטע
דוגמא .2 ,
שיטת מדיד ה
באתר לפי
דרישת
המזמי ן )

הצבה באתר

בחינ ה של בי צ וע ה צבת
המע קות ב אתר –
לפחות ששה מקטע י
מעקה (שתי סדרות של
שלושה מקט עים)

לפני תחי לת
בי צוע מל א של
הה צבה – ב י צוע
קטע לדו ג מא

אתר

מפקח  /מזמ ין /
מתכנן  /יו עץ
בטיחות
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:

מסמך ד' -כתב כמויות

06/09/2020
דף מס'001 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  01חוף כינר

תאור

סע י ף

פרק  02קירות תמך
תת פרק  02.1השלמת קירות תמך
 02.1.077השלמת ותיקון ראש קיר כובד קיים עד גובה 60
ס"מ ,כדוגמת הקיים ע"י בניה באבן לקט בזלת ,דו
פנים וראש קיר בגמר אבן/בטון ,כולל כל ההכנות
הנדרשות לרבות סיתות ,ניקוי ,שטיפה ,קידוח
והכנסת קוצים וזיון וכיחול פוגות בהתאם לקיים,
הבטון ב.30-

יחידה

מטר

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

5.00

סה"כ  02.1השלמת קירות תמך
סה"כ  02קירות תמך

פרק  40עבודות פיתוח
תת פרק  40.1ריצופים ומרצפים
 40.1.050משטח בטון ב 30-להשלמת לתיקון משטחי גישה
למדרגות ,יצוק באתר בעובי  10ס"מ ,כולל רשת
ברזל מרותכת קוטר  8כל  20/20ס"מ ופני בטון
בגמר כדוגמת הקיים לרבות מישקים .כולל
השלמת מצעים מתחת למשטח בטון עפ"י הצורך.

מ "ר

10.00

סה"כ  40.1ריצופים ומרצפים

תת פרק  40.2מסלעות
 40.2.010תיקון והשלמת מסלעה מסלעי לקט בזלת
הנמצאים באתר ,המחיר כולל את כל החומרים
והעבודה כנדרש בתכניות .ימדד לפי המפרט
הכללי .יבוצע לגובה של עד  2.5מ' בלבד לגובה
רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן
מסלעה קונסטרוקטיבית .הכל לפי פרט ,05
תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מ "ר

 40.2.030שורת סלעי לקט בזלת עד גובה  40ס"מ כולל כל
החומרים והעבודה.הכל לפי פרט  ,05תכניות
הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

20.00

1.00

סה"כ  40.2מסלעות
סה"כ  40עבודות פיתוח

פרק  44גידור ומעקות
תת פרק  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
 44.1.010מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה
בתנור גובה  105ס"מ עד  120ס"מ ,כולל עיגון
וביטון בבטון ב 30-לקרקע או לקירות ,הכל לפי
פרט  ,01תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

300.00

להעברה בתת פרק 01.44.1
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
06/09/2020
דף מס'002 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  01חוף כינר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 44.1.060שער דו כנפי ברוחב מקס'  5מטר ובגובה  1.20מ'
מגולוון וצבוע בתנור ,בנוי מפרופילי מתכת ,כולל
צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה.
מעוגן למעקה הבטיחות וביסודות בטון ב30 -
בקרקע .בשער ישולבו שני עמודי שילוט התנהגות
בחוף עשויים מפרופילי מתכת ולוח מתכת )שלט(
במידות  .60/60הכל לפי פרט  ,04תכניות הפיתוח
והוראות המפקח באתר.

יח'

 44.1.070מעקה בטיחות בנוי מעמודים מפרופילי מתכת
מגולוונים וצבועים וממערכת כבלי פלב"ם שזורים.
כולל התקנה על יסודות בודדים מבטון ב30 -
בקרקע או על גבי משטח בטון קיים או ראש קיר
קיים וכל פרטי הפרזול הנדרשים .הכל לפי פרט
 ,02תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

 44.1.075שיקום והסדרת מעקה בטיחות קיים מעמודים
מפרופילי מתכת מגולוונים וצבועים וממערכת כבלי
פלב"ם שזורים .כולל צביעת עמודים החלפה
ומתיחה של מערכת הכבלים וכל פרטי הפרזול
הנדרשים .הכל לפי פרט  ,02תכניות הפיתוח
והוראות המפקח באתר.

מטר

 44.1.080מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר  40מ"מ ,מגולוון
וצבוע בתנור ,כולל עמודים אנכיים כל  1.5מ' לכל
היותר ,עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות .הכל
לפי פרט  ,03תכניות הפיתוח והוראות המפקח
באתר.

מטר

 44.1.085מאחז יד כפול לגרמי מדרגות רחבים מצינור
מגולוון בקוטר  40מ"מ ,מגולוון וצבוע בתנור ,כולל
עמודים אנכיים כל  1.5מ' לכל היותר ,עיגון וביטון
בקרקע או חיבור לקירות .הכל לפי פרט ,03
תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

4.00

220.00

220.00

20.00

10.00

סה"כ  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
סה"כ  44גידור ומעקות

פרק  51עבודות עפר הכנה ופירוק
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק
מחירי עבודות עפר ,חישוף ופירוק כוללים הובלה
והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר
בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט
ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות
הטמנה אם ישנן.
 51.1.025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ "ר

400.00

להעברה בתת פרק 01.51.1
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
06/09/2020
דף מס'003 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  01חוף כינר

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.1.440פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.

מטר

 51.1.445פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד 2.0
מ' לשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים והעמודים,
השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת
הגדר בתוואי החדש ואחסונה הזמני במידת הצורך
.

מטר

 51.1.470פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין לרבות
פינוי וסילוק.

מ"ק

70.00

210.00

2.00

סה"כ  51.1עבודות הכנה ופירוק
סה"כ  51עבודות עפר הכנה ופירוק

מבנה  02חוף סוסיתא

תאור

סע י ף

פרק  02קירות תמך
תת פרק  02.1השלמת קירות תמך
 02.1.077השלמת ותיקון ראש קיר כובד קיים עד גובה 60
ס"מ ,כדוגמת הקיים ע"י בניה באבן לקט בזלת ,דו
פנים וראש קיר בגמר אבן/בטון ,כולל כל ההכנות
הנדרשות לרבות סיתות ,ניקוי ,שטיפה ,קידוח
והכנסת קוצים וזיון וכיחול פוגות בהתאם לקיים,
הבטון ב.30-

יחידה

מטר

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

40.00

סה"כ  02.1השלמת קירות תמך
סה"כ  02קירות תמך

פרק  40עבודות פיתוח
תת פרק  40.1ריצופים ומרצפים
 40.1.050משטח בטון ב 30-להשלמת לתיקון משטחי גישה
למדרגות ,יצוק באתר בעובי  10ס"מ ,כולל רשת
ברזל מרותכת קוטר  8כל  20/20ס"מ ופני בטון
בגמר כדוגמת הקיים לרבות מישקים .כולל
השלמת מצעים מתחת למשטח בטון עפ"י הצורך.

מ "ר

20.00

סה"כ  40.1ריצופים ומרצפים

תת פרק  40.2מסלעות
 40.2.010תיקון והשלמת מסלעה מסלעי לקט בזלת
הנמצאים באתר ,המחיר כולל את כל החומרים
והעבודה כנדרש בתכניות .ימדד לפי המפרט
הכללי .יבוצע לגובה של עד  2.5מ' בלבד לגובה
רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן
מסלעה קונסטרוקטיבית .הכל לפי פרט ,05
תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מ "ר

20.00

סה"כ  40.2מסלעות
סה"כ  40עבודות פיתוח
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
06/09/2020
דף מס'004 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  02חוף סוסיתא

תאור

סע י ף

יחידה

פרק  44גידור ומעקות
תת פרק  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
 44.1.010מעקה בטיחות ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה
בתנור גובה  105ס"מ עד  120ס"מ ,כולל עיגון
וביטון בבטון ב 30-לקרקע או לקירות ,הכל לפי
פרט  ,01תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

 44.1.060שער דו כנפי ברוחב מקס'  5מטר ובגובה  1.20מ'
מגולוון וצבוע בתנור ,בנוי מפרופילי מתכת ,כולל
צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה.
מעוגן למעקה הבטיחות וביסודות בטון ב30-
בקרקע .בשער ישולבו שני עמודי שילוט התנהגות
בחוף עשויים מפרופילי מתכת ולוח מתכת )שלט(
במידות  .60/60הכל לפי פרט  ,04תכניות הפיתוח
והוראות המפקח באתר.

יח'

 44.1.070מעקה בטיחות בנוי מעמודים מפרופילי מתכת
מגולוונים וצבועים וממערכת כבלי פלב"ם שזורים.
כולל התקנה על יסודות בודדים מבטון ב30-
בקרקע או על גבי משטח בטון קיים או ראש קיר
קיים וכל פרטי הפרזול הנדרשים .הכל לפי פרט
 ,02תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

 44.1.080מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר  40מ"מ ,מגולוון
וצבוע בתנור ,כולל עמודים אנכיים כל  1.5מ' לכל
היותר ,עיגון וביטון בקרקע או חיבור לקירות .הכל
לפי פרט  ,03תכניות הפיתוח והוראות המפקח
באתר.

מטר

 44.1.085מאחז יד כפול לגרמי מדרגות רחבים מצינור
מגולוון בקוטר  40מ"מ ,מגולוון וצבוע בתנור ,כולל
עמודים אנכיים כל  1.5מ' לכל היותר ,עיגון וביטון
בקרקע או חיבור לקירות .הכל לפי פרט ,03
תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

430.00

7.00

40.00

65.00

10.00

סה"כ  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
סה"כ  44גידור ומעקות

פרק  51עבודות עפר הכנה ופירוק
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק
מחירי עבודות עפר ,חישוף ופירוק כוללים הובלה
והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר
בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט
ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות
הטמנה אם ישנן.
 51.1.025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ "ר

320.00

 51.1.170פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק
העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

5.00

להעברה בתת פרק 02.51.1
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
06/09/2020
דף מס'005 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  02חוף סוסיתא

סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

מהעברה

 51.1.440פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.

מטר

 51.1.445פירוק זהיר והעתקה של גדר רשת בגובה עד 2.0
מ' לשימוש חוזר לרבות כל הרכיבים והעמודים,
השלמת חומר ותיקונים ככל שנדרש להשלמת
הגדר בתוואי החדש ואחסונה הזמני במידת הצורך
.

מטר

 51.1.470פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין לרבות
פינוי וסילוק.

מ"ק

75.00

350.00

5.00

סה"כ  51.1עבודות הכנה ופירוק
סה"כ  51עבודות עפר הכנה ופירוק

מבנה  03חוף צמח

תאור

סע י ף

פרק  40עבודות פיתוח
תת פרק  40.2מסלעות
 40.2.010תיקון והשלמת מסלעה מסלעי לקט בזלת
הנמצאים באתר ,המחיר כולל את כל החומרים
והעבודה כנדרש בתכניות .ימדד לפי המפרט
הכללי .יבוצע לגובה של עד  2.5מ' בלבד לגובה
רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן
מסלעה קונסטרוקטיבית .הכל לפי פרט ,05
תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

יחידה

מ "ר

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

450.00

סה"כ  40.2מסלעות
סה"כ  40עבודות פיתוח

פרק  44גידור ומעקות
תת פרק  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
 44.1.060שער דו כנפי ברוחב מקס'  5מטר ובגובה  1.20מ'
מגולוון וצבוע בתנור ,בנוי מפרופילי מתכת ,כולל
צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה.
מעוגן למעקה הבטיחות וביסודות בטון ב30-
בקרקע .בשער ישולבו שני עמודי שילוט התנהגות
בחוף עשויים מפרופילי מתכת ולוח מתכת )שלט(
במידות  .60/60הכל לפי פרט  ,04תכניות הפיתוח
והוראות המפקח באתר.

יח'

 44.1.070מעקה בטיחות בנוי מעמודים מפרופילי מתכת
מגולוונים וצבועים וממערכת כבלי פלב"ם שזורים.
כולל התקנה על יסודות בודדים מבטון ב30-
בקרקע או על גבי משטח בטון קיים או ראש קיר
קיים וכל פרטי הפרזול הנדרשים .הכל לפי פרט
 ,02תכניות הפיתוח והוראות המפקח באתר.

מטר

4.00

270.00

סה"כ  44.1גידור מעקות ומאחזי יד
סה"כ  44גידור ומעקות
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6
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רשות ניקוז ונחלים כנרת
צמח בית מכבי אש ד.נ .עמק הירדן טל04-8591910:
06/09/2020
דף מס'006 :

מעקות בטיחות  -כינר ,סוסיתא ,צמח
מבנה  03חוף צמח

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מח יר
יחידה

סה"כ

פרק  51עבודות עפר הכנה ופירוק
תת פרק  51.1עבודות הכנה ופירוק
מחירי עבודות עפר ,חישוף ופירוק כוללים הובלה
והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר
בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט
ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות
הטמנה אם ישנן.
 51.1.025חישוף לעומק של עד  20ס"מ ,כולל ניקוי פסולת,
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

מ "ר

 51.1.100ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים ,הדברה
תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחול
סעיפים  41.02.04.00עד  ,41.02.04.04וחיטוי
קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף
41.02.05

מ "ר

 51.1.170פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק
העמוד והיסוד ,לרבות פינוי וסילוק.

יח'

1,100.00

1.00

3.00

סה"כ  51.1עבודות הכנה ופירוק
סה"כ  51עבודות עפר הכנה ופירוק

פרק  60מחירי ימי עבודה
תת פרק  60.1ימי עבודה
המחיר לפי  8ש"ע ליום .כולל מפעיל ,לא כולל
הובלה
 60.1.010מחפרון אופני עם כף  20-40ס"מ דגם .C.B 3CX
 Jלהסדרת מסלעות קיימות בחוף

י"ע

5.00

 60.1.020מחפרון זעיר  32-62כ"ס משקל  2-3טון  -דגם
בובקט  753לחישוף

י"ע

5.00

 60.1.030צוות גינון  -שני פועלים  -לרבות רכב וציוד.
לעבודות כיסוח בחרמש חשמלי ולעבודות נקיון.

י"ע

5.00

סה"כ  60.1ימי עבודה
סה"כ  60מחירי ימי עבודה

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

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות בנארית בענן )04-9884344 (04.16.6

____________
תאריך
קובץKMB 1 (2) :
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52

מסמך ה'
תוכניות ורשימת תוכניות

53

רשימת תכניות
שם הפרויקט:
מס'
תכנית

הסדרת מעקות בטיחות בחופים כינר סוסיתא וצמח

קנ"מ

מהדורה

תאריך
עדכון

02-1

תכנית פיתוח מפורטת  -גליון 1

1:250

1

06.08.20

02-2

תכנית פיתוח מפורטת  -גליון 2

1:250

1

06.08.20

02-3

תכנית פיתוח מפורטת  -גליון 3

1:250

1

06.08.20

02-4

תכנית פיתוח מפורטת  -גליון 4

1:250

1

06.08.20

C
C
C
C

P-1

גליון פרטים  - 1פרט 1

שונים

2

01.09.20

P-2

גליון פרטים  - 2פרטים 2-3-4-5

שונים

2

01.09.20

C
C

תוכנית חזיתות וחתכים

שונים

0

25.8.20

C

שם התכנית

סטאטוס
לעיון

20-10U

למכרז

לביצוע

54

מסמך ו'
החוזה על נספחיו
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הסכם
אשר ערך וחתם ב_____ ביום ____ לחודש _______ שת ________

בין :

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

לבין:

___________________________

מצד אחד

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

הואיל

והואיל
והואיל
והואיל

והואיל
והואיל

והואיל

והמזמין מעוין לבצע עבודות של :עבודות ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי
הכירת :סוסיתא ,כיר וצמח וכל הקשור והכרוך בכך כמפורט בחוזה זה להלן על ספחיו ובכל
יתר מסמכי מכרז פומבי )עם הליך תחרותי וסף( מס'  04/2020עבודות ייצור ,אספקה והתקה
של מעקות בטיחות בחופי הכירת :סוסיתא ,כיר וצמח הרצ"ב )להלן" :הפרויקט"(,
המהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה הימו )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 היו קבלן רשום על פי דין ולפי הסיווג הדרש ובעל הכישורים ,המיומות,
הידע המקצועי ,הטכי הארגוי והפיסי וברשותו כח האדם והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
התחייבויותיו ,על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר;
וועדת המכרזים של המזמין בחרה את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז לביצוע העבודות
כמפורט להלן בהסכם זה;
ותוקפו וביצועו של הסכם זה מותה בתאי מתלה/מפסיק שהוא קיומם של תקציבים קיימים
ו/או קבלת מימון ותקצוב מהמדיה ו/או מטעמה עבור הפרוייקט והעבודות כולן ו/או כל חלק
מהן וכי במידה והמימון ו/או התקצוב כולו או כל חלק ממו ,לא יועברו למזמין ,אזי לא תהיה
לקבלן כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה כלפי המזמין ,בגין כך.
והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם כמפורט להלן בהסכם זה;

לפיכך הוסכם ,הותה והוצהר על ידי הצדדים כדלקמן:
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כללי
.1
א .המבוא והספחים להסכם זה וכן התאי המתלה/מפסיק כמפורט במבוא הים חלק בלתי פרד
הימו ובחזקת תאיו.
ב .בהסכם זה יהיו למוחים הבאים הפרושים שלצידם ,אלא אם כן משתמעת בברור כווה אחרת.
"המזמין"  -איגוד ערים כרת ,לרבות ציגו /מי מטעמו.
"האתר" – חופי הכירת של איגוד ערים כירת ו/או השטחים הסמוכים להם ו/או על שטח אחר
עפ"י דרישת המזמין.
"מהל הפרויקט"  -מהדס המזמין ו/או מי שימוה במקומו על ידי המזמין מעת לעת ,למהל.
מהל הפרויקט היו בא-כוחו המקצועי של המזמין בפרוייקט והקבלן יקבל באמצעותו בלבד את
כל ההוראות והתכיות בקשר עם ביצוע העבודות.
"קבלי משה"  -לרבות כל קבלן משה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או עבורו
בביצוע העבודות או חלק מהן ,אם המזמין התיר או חייב את הקבלן להעסיק קבלי משה כאמור,
או שהעסקת קבלי משה כאמור דרשה מראש במסמכי המכרז.
 .2המזמין מוסר בזה לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות במלואן
ובמועדן בהתאם להוראות הסכם זה וספחיו.
מסמכי המכרז
 .3המסמכים דלהלן ,בין שצורפו ובין שלא צורפו ,חתומים ע"י הצדדים ,מהווים חלק עיקרי ובלתי פרד
מן ההסכם:
ההזמה להציע הצעות מורכבת מן המסמכים הבאים:
מסמך א' הצעתו של הקבלן ,לרבות מסמך ההזמה להציע הצעות על כל ספחיו:
טופס מס'  - 1אישור הבת תאי ההזמה וטופס ההצעה
טופס מס' - 2אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה של החותמים על ההצעה.
טופס מס'  - 3וסח ערבות בקאית.
טופס מס'  - 4תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים.
טופס מס'  – 5מבוטל
טופס מס'  -6מבוטל
טופס מס'  - 7הצהרה בדבר אי קבלת דמי תיווך.
טופס מס'  - 8תצהיר המציע לעמידתו בתאים לחתימת חוזה.
טופס מס'  – 9אישור על ביצוע עבודות בהתאם למדייות איכות הסביבה.
טופס מס'  -10הצהרה בדבר היעדר יגוד עייים.
טופס מס'  -11רשימת ממליצים לעיין סעיף  10.8לחוברת המכרז.
מסמך ב'
מסמך ג'

החוזה הסטדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבה ע"י קבלן מדף 3210
)התשס"ה אפריל  – (2005איו מצורף.
המפרט הכללי לעבודות ביין של הועדה הבין משרדית )אוגדן כחול( על כל פרקיו
הרלווטיים ומפרטים כללים אחרים ,לרבות פרק  00מוקדמות בהוצאתם
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מסמך ג'1-
מסמך ג'2-
מסמך ד'
מסמך ו'

מסמך ז'

העדכית כולל אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה – איו
מצורף.
מוקדמות ותאים כלליים.
מפרט טכי מיוחד
כתב הכמויות
חוזה
ספח  - 1ספח ביטוח.
ספח  - 2ערבות הביצוע.
ספח  - 3ערבות הבדק.
ספח  - 4העסקת קבלי משה.
בטיחות

הצהרות והתחייבויות הקבלן
 .4הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
)א( כי הוא עיין בהסכם על ספחיו ,וכי חתם על הסכם זה לאחר שמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות
רצוו בכל הקשור לתאי 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 המצאים
והעובדים בפרוייקט.
)ה( כי הוא יבצע את העבודות בדרך שלא תגרום שום פגיעה ו/או זק לפרוייקט ו/או למבים ו/או
לביין אחרים ו/או לתחולתם ו/או לכל צד שלישי.
)ו( כי הוא יבצע את העבודות תחת פיקוחו ובהתאם להחיותיו וללוחות הזמים של מהל הפרויקט
ו/או מי מטעמו ,ובתיאום עם כל גורם חיוי אחר באתר בו מבוצעות העבודות.
)ז( כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תיתה לו מעת לעת על ידי מהל הפרויקט ו/או מי מטעמו בין
שהן כלולות בחוזה ובין שאין כלולות בחוזה.
)ח( כי הוא יעסיק על חשבוו בביצוע העבודות פועלים מיומים ובעלי יסיון.
)ט( כי העבודות כוללות גם את כל עבודות הביטון ,החפירה ,הסיתות ,החציבה והקמת
הקוסטרוקציות הדרשות לבצוע העבודות.
)י( כמו כן מובהר בזאת כי העבודות כוללות את כל העבודות המפורטות בהסכם זה על כל ספחיו ,וכן
כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות על
ידי הקבלן במלואן ,במועדן וברמה ואיכות מעולות ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
רכישה ,הובלה ,אספקה והתקה של כל המוצרים ,החומרים ,כח האדם הציוד וכו' הדרשים
לביצוע העבודות כאמור ,ובכלל זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס ,על חשבוו
ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.
)יא( כי הוא אחראי לאופן וטיב העבודות שתתבצעה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
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כל סמכויות המזמין ו/או מי מטעמו הזכרות בחוזה זה ,לא ישחררו את הקבלן מאחריותו
ומהתחייבויותיו על פי החוזה ,לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע העבודות .כמו כן ,ובאם יפסול
מהל הפרויקט כל עבודה שעשתה על ידי הקבלן בשל אי התאמה לתכיות ספח ה' ,מתחייב
הקבלן לתקן את העבודה האמורה בתוך  48שעות ממועד קבלת הוראה על כך ו/או לבצע על
חשבוו את העבודות הדרשות לשם תיקון ,וכי אם לא יעשה כן רשאי מהל הפרויקט לבצע את
העבודות במקומו וכל ההוצאות בגין כך יחולו על הקבלן.
)יב( כי מעקות הבטיחות אשר יותקו באתר זה יהיו בעלי ת"י כדרש.
)יג( כי אחת לשבוע ישתתף בישיבה אשר תיערך באתר הפרוייקט.
)יד( הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב לכל קבלן משה אשר בכוותו להעסיק
בפרוייקט וכי יעסיק את קבלן המשה עפ"י תאי חוזה זה לרבות ובמיוחד עפ"י המפורט בספח 4
לחוזה – העסקת קבלי משה .אין בהעסקת קבלי משה ,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 קיין רוחי של צד שלישי .הקבלן מתחייב לשפות את המזמין מיד עם קבלת הדרישה
בגין כל זק ו/או הוצאות שייגרמו למזמין ו/או למי מטעמו עקב הפרה של זכויות יוצרים ו/או
קיין רוחי כאמור בסעיף זה.
סעיף  4לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
טיב ,איכות ועמידה בדרישות החוק
 .5בביצוע העבודות מתחייב הקבלן:
א .לבצע את העבודות ברמה מעולה ,בזהירות ,במיומות ,בחריצות ובשקידה ,לפי הוראות המזמין
ו/או היועצים ו/או מהל הפרויקט ולשביעות רצוו המלאה של המזמין ו/או מהל הפרויקט,
ולדאוג כי עובדיו ו/או כל הבא בשמו ו/או מטעמו יבצע אף הוא את העבודות כאמור.
ב .להודיע בכתב למהל הפרויקט מיד עם פתיחתן של תעלות או חפירות הדרושות על פי החוזה ,או
אם תופיע בהמשך החוזה סיבה כלשהיא הטעוה תשומת לב ו/או קבלת הוראות מיידית .לאחר
שהודיע הקבלן על כך למהל הפרויקט ,עליו לחכות להוראות המהל 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 חשבוו כל אישור ו/או כל היתר ולעמוד בדרישת כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן ,לרבות
פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( תש"ל ,1970-החלים על העבודות ועל סוג השירותים
היתים על ידו בהתאם להוראות הסכם זה.
סעיף  5לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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סמכויות וספות של המזמין
 .6מבלי לגרוע מסמכויות המזמין התוות לו לפי חוק ,אלא במטרה להוסיף עליהן מובהר בזאת כי
המזמין רשאי ,עפ"י שיקול דעתו ,לבחור קבלים אחרים ,כהגדרתם בחוזה לצורך ביצוע עבודות
אחרות באתר הפרויקט.
המזמין בלבד יהיה אחראי להתקשר עם כל אחד מהקבלים האחרים לביצוע העבודות האחרות ,ע"פ
שיקול דעתו הבלעדי ואין ולא תהיה לקבלן כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
) .7בוטל(.
 .8הזמת שיויים ע"י המזמין
א .בכל עת במהלך ביצוע העבודות יהא המזמין רשאי לבצע שיויים בתכון המקורי של העבודות
)להלן " -השיויים"( ובלבד שהודיע על כך לקבלן בכתב.
ב .הקבלן מתחייב לבצע את השיויים ,ובלבד שקיבל על כך הוראה בכתב מאת מהל הפרויקט.
ג.

שיויים בלתי מהותיים או שיויים חוצים מחמת פגם בביצוע העבודות או שיויים הובעים
מעבודה לקויה או מחומרים ומוצרים לקויים או מתאים שהתגלו לקבלן בפרוייקט או מדרישות
וספות של כל רשות מוסמכת או שיויים הדרושים לדעת מהל הפרויקט או מי מטעמו כדי לשמר
או ליעל את ביצוע העבודות או שיויים שלא דורשים השקעה של עבודה או חומרים וספים,
יבוצעו ע"י הקבלן ללא כל תמורה וספת.

ד .למען הסר ספק מובהר ,כי רק בגין שיויים אשר אים כללים בהוראות ס"ק )ג( לעיל ואשר
מצריכים לדעת מהל הפרויקט ,השקעה של עבודה ו/או חומרים וספים יהיה הקבלן זכאי לקבל
עבור אלה תמורה וספת ,אשר תקבע על ידי מהל הפרויקט על פי מכפלת כמויות ומחירים
כמפורט בכתב הכמויות ובסעיף  11להלן.
ה .ראה הקבלן כי כתוצאה מביצוע שיויים כאמור לא יסיים את עבודתו תוך תקופת הביצוע
כהגדרתה להלן ,יהא הוא רשאי לפות למהל ולבקש אורכה לתקופת הביצוע .כל בקשה של
הקבלן להארכת תקופת הביצוע תהא בכתב ותימסר למהל הפרויקט או למי מטעמו תוך שבועיים
מהמועד בו דרש לבצע את השיויים .מהל הפרויקט 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 ספחיו או מוסיף עליהם .בגין כל שיוי כאמור בהיקף העבודות אשר
כתוצאה הימו יהיה הקבלן חייב להשקיע פחות או יותר חומרים ו/או עבודה על אלה שהיה עליו
להשקיע על פי ההיקף המקורי של העבודות יופחת או יוגדל חלק יחסי מהתמורה בשיעור שיקבע
על ידי מהל הפרויקט ,על פי מכפלת כמויות ומחירים כמפורט בכתב הכמויות  -ספח ד' ובסעיף
 14להלן.

ז.

הקבלן לא יהיה רשאי בשום תאי לעכב ו/או לחדול מביצוע העבודות ו/או השיויים ו/או כל חלק
מהם מחמת אי קביעת ערכו של השיוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי הסכמתו לערך
השיויים כפי שקבעו על ידי מהל הפרויקט ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת מהל הפרויקט
בקשר לבקשתו להארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת חילוקי דעות ביו לבין המזמין לגבי שיעור
השיוי בתמורה כתוצאה משיויים כאמור לעיל .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את
התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם על ספחיו ברציפות ובהתמדה ולהעלות את התגדויותיו
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ו/או חילוקי הדעות מכל מין וסוג שהתעוררו ביו לבין המזמין בפי מהל הפרויקט או בפי הבורר
הזכר להלן וזאת רק לאחר השלמת ביצוע העבודות.
סעיף  9לעיל על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .9תקופת ההסכם
הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עפ"י צו התחלת עבודה ולהתקדם בהן באופן שוטף ורצוף
ולהשלימן בתוך פרק זמן של חודשיים וחצי מיום מתן צו התחלת עבודה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרג את ביצוע העבודות בחופים וכי במקרה של עבודה ייצור
והתקות מדורגת ו/או בטור אזי תקופת הביצוע עבור כל חוף בודד תהיה חודשיים מיום מתן צו
התחלת עבודה )לעיל ולהלן יחדיו" :תקופת הביצוע" ו/או "תקופת ההסכם"(.
מובהר בזאת שתקופת הביצוע מתחשבת וכוללת ימי גשם בעוה.
 .10אחריות וזיקין
א .הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל זק מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות כל זק גוף או רכוש אשר
יגרמו ,לכל אדם ו/או תאגיד ,לרבות למזמין ו/או לפרויקט ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לרכושם של
כל אחד מאלה ו/או מי מטעמם ,כתוצאה מביצוע העבודות על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או קבלי
המשה ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו ,לרבות זק שיגרם ע"י קבלן ביצוע העבודות הוספות
כהגדרתן במסמכי המכרז ,או כתוצאה מכל רשלות או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלי
המשה שלו ו/או מי מטעמו.
ב .הקבלן אחראי לשלומם ובטחום של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או המצאים בשרותו
ומתחייב לשלם כל זק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר
המצא בשירותו כתוצאה מכל זק ו/או אובדן ו/או תאוה ו/או חבלה כלשהם במהלך ביצוע
העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקוים בתקופת הבדק.
ג.

הקבלן אחראי לכל זק ו/או קלקול שייגרם על ידו או על ידי מי מטעמו לכביש ,דרך ,שביל ,רשת
מים ,ערוץ ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים על
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב תוך כדי בצוע העבודות ,בין שהזק ו/או הקלקול גרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי ורצוי מראש לביצוע העבודות ,ויתקן על חשבוו הוא באופן יעיל
ביותר ולשביעות רצוו של מהל הפרויקט ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול
ברכוש שזוק כאמור לעיל .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכיות עדכיות
על כל הקווים התת -קרקעיים העוברים באתר העבודות.

ד .הקבלן מתחייב לבוא בעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הזקים דלעיל.
ה .הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה
כגד המזמין ו/או בכל סכום אשר ייפסק לחובתו בקשר לזקים דלעיל ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה וזק אשר יגרמו למזמין כתוצאה מהזקים דלעיל.
בכפוף לאמור בסעיף משה זה לעיל ,שילם המזמין תשלום כלשהו על פי פסק דין סופי של בית
משפט בין בעילת זיקין ובין בעילה אחרת שהאחריות עליה מוטלת על פי הדין ו/או על פי הסכם
זה על הקבלן ,מתחייב הקבלן להחזירו למזמין תוך  45יום מתאריך קבלת דרישתו של המזמין.
ו.

אין באמור בהוראות ס"ק )א() -ה( לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין ו/או על פי
הסכם של קבלי המשה אשר יועסקו על ידי הקבלן לבצוע העבודות ו/או כל חלק מהן לזק
האמור דלעיל ו/או מחובתם לשפות את המזמין על כל זק כזה.
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סעיף  10לעיל כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה מהוראותיו,
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.11

ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או הסכם זה ,הקבלן ימלא אחר הוראות הביטוח כמפורט
בספח  1המהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה ,וכן יציג בפי המזמין את אישורי קיום הביטוחים
הדרשים והמצורפים כספחים -1א' -1 ,ב'-1 ,ג'.

.12

יומן עבודה
א .הקבלן יכין בשלושה העתקים לפחות ,יומן עבודה אשר בו ירשום הקבלן מדי יום ביומו את כל
הפרטים הוגעים למהלך ביצוע העבודות .הקבלן מתחייב שכל הפרטים שיירשמו על-ידו ביומן
העבודה יהיו כוים וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות.
היומן ישמש ,לפי הצורך ,בוסף לרישום פרטי העבודות ,גם למתן הוראות בכתב לקבלן .היומן
יוחזק באתר העבודות ,במשרד מהל הפרויקט ,במקום בו תהיה לקבלן גישה אליו בשעות העבודה
המקובלות וכל הוראה שתכתב ביומן על-ידי הקבלן או מהל הפרויקט ,בין בוכחות הקבלן ובין
שלא בוכחותו ,תחייב את הקבלן .היומן ייחתם מדי יום ביומו על-ידי הקבלן או מיופה כוחו או
מהל העבודות מטעמו ,ומקור היומן והעתק אחד ממו יימסרו בשעת החתימה למהל הפרויקט.
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 למייהם המובאים לאתר העבודות והכמויות שהושקעו בביצוע
(2
העבודות או המוצאים ממו.
הציוד המצא באתר העבודות.
(3
השימוש בציוד בביצוע העבודות.
(4
תאי מזג אויר השוררים באתר העבודות.
(5
תקלות והפרעות בביצוע העבודות במשך היום.
(6
ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
(7
הוראות שיתו לקבלן על-ידי המזמין ,המהדס או המהל מטעם המזמין לרבות
(8
הוראות לעבודות וספות ו/או לביצוע שיויים בביצוע העבודות.
הערות והחיות המזמין ,המהדס או המהל מטעם המזמין בדבר מהלך ביצוע העבודות.
(9
(10

כל דבר אחר אשר לדעת המזמין ,המהדס או המהל מטעם המזמין יש בו כדי לשקף את
המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

(11

רישום מלא ושוטף של כל התכיות שמסרו לקבלן ,תוך ציון מספריהם הסידוריים
ומספר או סימון השיוי.

(12

כל פרט אחר שהמזמין או מהל הפרויקט יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד
מסויים ובין באורח שוטף.

.13

לוח זמים
א .הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עפ"י צו התחלת עבודה להתקדם בהן באופן שוטף
ורצוף ולהשלימן בתוך פרק זמן של שלושה חודשים מיום מתן צו התחלת עבודה.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרג את ביצוע העבודות בחופים וכי במקרה של עבודה ייצור
והתקות מדורגת ו/או בטור אזי תקופת הביצוע עבור כל חוף בודד תהיה חודשיים מיום מתן
צו התחלת עבודה.
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ג .קבלן מתחייב כי לגבי הזמות עבודה במשך המשך תקופת ההתקשרות ,יגיש למהל הפרויקט
בתוך  7ימים מהמועד שתימסר לו הודעה על כוות המזמין לבצע עבודות כלשהן בחופים ,לוח
זמים מפורט וממוחשב לביצוע העבודות .לוח הזמים יאושר ע"י מהל הפרויקט ובהמשך
לאישורו ייתן צו התחלת עבודה פרד לגבי כל עבודה ועבודה אשר תוזמן מהקבלן במשך
תקופת ההתקשרות.
ד) .בוטל(.
ה .עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב סיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה
שליטה עליהן והוא לא יכול היה למען לא יחשבו להפרת הסכם זה ע"י הקבלן .אולם מוסכם
בזאת כי במקרה והעיכוב המצטבר כתוצאה מכח עליון כאמור לעיל יאריך את תקופת ביצוע
העבודות ב 30 -יום או יותר ,יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם ולשום צד לא תעמוד
תביעה כלשהי כלפי משהו בהקשר זה.
ו .למען הסר כל ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי ההתפתחויות והשיויים באזור יהודה ,שומרון
ועזה ובסמוך אליהם וכל הקשור לגורמים אלה ,בין אם הם תולדה של הסכם ו/או הסכמה
כלשהי בין מדית ישראל לבין המזמיה הפלשתיית ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה ו/או כל
גורם אחר בתוך אותם אזורים או מחוץ להם ,ובין אם הם תולדה של אירועים אחרים
הקשורים לאותם אזורים ולגורמים הפועלים בהם ,לרבות התפרעויות ,התקוממויות ,הפגות,
סגרים ,בחירות ושיבושים כלשהם אחרים ,ובכללם ההתקוממות המכוה "איתיפדה" ,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 היו מודע היטב לגורמים אלה ולאפשרות התמדתם ו/או אף החמרתם והוא
ערך 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.
ז .כמו כן מוצהר ומוסכם בזאת כי שיויים כלשהם באפשרות העסקתם של עובדים זרים ו/או
בהבאתם לארץ לרבות שיוי ,קיצוץ ,התליה או ביטול של מכסות להבאת ו/או העסקת עובדים
זרים בארץ ,בין אם הם מתייחסים לקבלן עצמו ובין אם הם ביטוי למדייות כללית  -אין בהם
ולא יהיה בהם כדי לשמש כח עליון ו/או כל עילה אחרת להארכת תקופת הביצוע .הקבלן
מצהיר כי היו מודע היטב לאפשרות התרחשותם של שיויים אלו והוא ערך עוד בטרם
תחילת ביצוע העבודות כך שיהיו בידיו כל הדרוש לו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
ההיתרים ,האישורים וכח האדם הדרושים לו לצורך עמידה בהתחייבויותיו על פי הסכם זה
במלואם ובמועדם.
ח .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.
ט .למרות כל האמור בהסכם זה מוסכם בזה במפורש כי המזמין יהא רשאי ,בכל עת ומכל סיבה
שהיא מבלי צורך למק ומבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם זה ,להביא הסכם זה כולו או
מקצתו לידי גמר בהודעה מראש של  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 וסף.
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.14

התמורה
בכפוף לתאי המתלה/המפסיק כמפורט במבוא לחוזה זה מוסכם כי :
א.

עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה במועדן ולשביעות
רצוו המוחלטת של המזמין מתחייב המזמין לשלם לקבלן את התמורה בגין עבודתו בהתאם
להצעת הקבלן בכתב הכמויות )מסמך ד'( אשר הוגש על ידו במסגרת הליכי המכרז והמהווה
חלק בלתי פרד מהסכם זה .מובהר למען הסר ספק כי התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין
ביצוע העבודות תחושב לפי ביצוע העבודה בפועל ,בהתאם למחירים בכתב הכמויות .המזמין
איו מתחייב לממש את כתב הכמויות ,כולו או חלקו ,וכי הזמות העבודה ,ככל שיהיו במהלך
תקופת ההתקשרות ,יקבעו על ידי המזמין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו.
מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה היה סופית ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום
שהוא מעבר לתמורה ,אלא כפי שקבע בהסכם זה להלן ,והקבלן מתחייב שלא לדרוש כל
תשלום וסף למעט מקרים בהם הוסכם מראש ובכתב על ביצוע עבודות וספות ,שאין כלולות
בהסכם זה ו/או בספחיו.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור לעיל התמורה הסופית אשר
)(1
תגיע לקבלן תהיה מבוססת על כתב הכמויות מסמך ד'  -להסכם זה ,כך שאם בפועל
התבצעה עבודה חלקית ו/או סופק מספר שוה של יחידות המחירים הקובים ,מכל
סיבה ,השוים ממספר היחידות ו/או העבודות המויות ו/או היחידות שסופקו בפועל
במסמך ד'  -כי אז תשתה התמורה שתשולם לקבלן בהתאם ,והוא יהיה זכאי
לתשלום רק עבור העבודות שבוצעו בפועל ו/או היחידות שסופקו בפועל בלבד וזאת
על פי מסמך ד'  -כתב הכמויות ,לאחר הפחתות המחיר.
הצדדים מתחייבים בזאת כי ביחד ובפרד ,יעשו כל מאמץ ויפעלו בכל דרך ,להוזלת
המערכת והעבודות וזאת מבלי שתפגעה איכותן וטיבן ,ומבלי שידחה המועד
להשלמת העבודות.
מוסכם ומובהר בזאת מפורשות כי המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לספק
)(2
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 התקה אשר יוסכם בין הצדדים
ובהעדר הסכמה על פי מחיר התקה של יחידה או מוצר דומה אשר כלל בכתב
הכמויות  -ספח ד'.
מדי חודש ולא יאוחר מהיום ה 5-בכל חודש ,יגיש הקבלן למהל חשבון בייים ובו
יפרט מהן העבודות שביצע בפועל באתר בחודש שהסתיים בסמוך לפי הגשת
החשבון .מובהר כי עבודה שבוצעה בפועל לעיין סעיף זה -היה פריט בכתב הכמויות
שביצועו הושלם באופן מלא ע"י הקבלן ,ובכפוף לאמור להלן לעיין בדיקת העבודה
ע"י מהל הפרויקט מטעם המזמין .מהל הפרויקט יבדוק את החשבון ויאשר אותו
לאחר שהוכח להחת דעתו כי אכן ביצע הקבלן את כל העבודות אשר פירט הקבלן
בחשבון הבייים ולשביעות רצון מהל הפרויקט ,יעביר המהל את החשבון למזמין,
וזאת עד ליום ה 25 -בחודש בו הוגש חשבון הבייים .באישורו של מהל הפרויקט,
המזמין ישלם לקבלן תשלום בייים 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 חשבוית המס .תשלום יתרת חשבון הבייים יבוצע עם
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סילוק החשבון הסופי ,כמפורט בסעיף  15להלן .מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף
זה היו באישור המהל 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.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יעלה שיעור חשבוות הבייים ,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 מחשבוות הבייים ועד ליום הקבוע לתשלומם על פי הסכם
זה .כמו כן לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום התייקרויות לרבות הפרשי הצמדה בגין כל חלק
מהעבודות שבוצעו על ידו תוך פיגור בלוח הזמים ו/או בתקופת הביצוע.

ג.

ביצוע של תשלומי הבייים אין בו משום הסכמה או אישור של המזמין לטיב המלאכה
שעשתה 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 מהל הפרויקט ו/או מי שיקבע על ידו בכפיפות להוראות הסכם זה
והקבלן לא יהיה זכאי לקבל מהמזמין ו/או מכל גורם אחר כל תמורה או פיצוי וספים מכל
מין ו/או סוג שהוא.

ה.

ביצוע עבודות על ידי הקבלן אשר אין מפורטות בכתבי הכמויות )מסמך ד'( להסכם זה )להלן:
"עבודות חריגות"( יעשה אך ורק באישור בכתב של מהל הפרויקט או באישור בכתב ביומי
העבודה כמפורט בסעיף  12לעיל .תשלום התמורה בגין ביצוע עבודות חריגות ,בכפוף לאישורן
בכתב של מהל המזמין כאמור ,יעשה על בסיס המחירים המפורטים בכתב הכמויות מסמך ד'
להסכם זה .במקרה שמחירי העבודה ו/או היחידות שסופקו אין קובות בכתב הכמויות
מסמך ד' תחושב התמורה על בסיס קטלוג מחירים "דקל" ,המקובל בעף הבייה ,בהפחתה
של  20%מהמחירים הקובים בקטלוג ,לא ישולם רווח קבלי.
בעבודות חריגות לא תיתן תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי על המחירים הקובים במחירון
דקל.
האמור לעיל מבטל את האמור בסעיף החיות כלליות לקביעת אחוזי קבלן ראשי במחירון
דקל.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הזמת שיויים ע"י המזמין כהגדרתם לעיל אים
מהווים עבודות חריגות על פי סעיף זה.
סעיף  14לעיל על כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת הוראה
מהוראותיו ,תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .15לא יאוחר מ 45-יום מהתאריך בו ימסור הקבלן למהל הפרויקט ו/או למי שימוה על ידי המהל
הודעה על סיום העבודות ,יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן בצירוף כל המסמכים הקשורים בו,
לרבות מפות ותוי ” .“AS MADEיתרת התמורה המגיעה לקבלן בגין החשבון הסופי תיקבע על ידי
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מהל הפרויקט ו/או מי שימוה על ידי המהל ותסולק לקבלן לא יאוחר מ 120 -יום מתום החודש בו
הוגשה חשבוית המס ,בכפוף להוראות הסכם זה.
מועד תשלום התמורה כאמור בסעיף זה היו באישור המהל 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.
מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי מהל הפרויקט ו/או מי שמוה על ידו כאמור ,יופחתו כל
תשלומי הבייים ששולמו לקבלן בהתאם לסעיף  ,14וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד
אותה עת על חשבון התמורה ,אם שולם ,והיתרה ביכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה
ו/או על פי כל דין ,תשולם לקבלן ע"י המזמין כאמור לעיל ,בתוספת דמי היכוי דלעיל.
סילוקו של החשבון הסופי כאמור ,יעשה רק לאחר שהקבלן ישלים את כל התחייבויותיו שוא הסכם
זה וימציא למזמין:
) (1ערבות בקאית לתקופת הבדק כמפורט בסעיף )17ב( להסכם זה.
) (2הצהרה בדבר חיסול כל תביעותיו של הקבלן כגד המזמין בקשר לעבודות ,בוסח שיקבע על
ידי המזמין.
סעיף  15לעיל היו 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 ספחיו יודיע על כך הקבלן למהל הפרויקט ו/או
למי שיקבע על ידו.

ב.

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

ג.

במועד הבדיקה יערוך מהל הפרויקט ו/או מי שימוה על ידו בוכחות הקבלן פרוטוקול בו יפרט
את התיקוים ,השיויים וההשלמות הדרושים בעבודות ,והקבלן מתחייב לבצע תיקוים ,שיויים
והשלמות אלה מיד .רק לאחר ביצוע התיקוים ,השיויים וההשלמות כאמור להחת דעת מהל
הפרויקט או מי מטעמו ,יחשבו העבודות כמושלמות לצרכי הסכם זה.

ד.

פגמים ,ליקויים וקלקולים אשר יתגלו בעבודות או בגין במשך תקופה של  14חודשים ממועד
השלמת העבודות ,יתוקו על ידי הקבלן במהלך תקופת הבדק תוך עשרה ימים לכל היותר,
מדרישת מהל הפרויקט ועל חשבוו של הקבלן .במקרים דחופים יבוצעו התיקוים על ידי הקבלן
ועל חשבוו לאלתר .אך לא פחות מתקופות הבדק והאחריות הקבועות לעין 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
אשים אחרים בתיקוה והשלמתה של כל מגרעת ,התכווצות ,שקיעה ,או ליקוי אחר וכן כל זק,
הפסד והוצאות הובעים מפעולה כזאת או כרוכים בה ,ולשם כך רשאי המזמין לכות את
הסכומים המתאימים מסכומים המגיעים לקבלן ,וכן רשאי המזמין במקום לעשות את התיקוים
וההחלפות ,לכות מהקבלן כל סכום שייקבע על ידי מהל הפרויקט על דעת עצמו ,השווה לערך
התיקוים האמורים.

ה.

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

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

 .17בטחוות
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 בקאית ,אוטוומית
ובלתי מותית בוסח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי פרד הימו והמסומן ספח ) 2להלן:
"הערבות"(.
) (2סכום הערבות יהא ע"ס ) ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ) (₪להלן" :סכום הערבות"(.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הסכם זה היו הסכם על פי כתב כמויות ותאור
טכי ,וכי שיעור הערבות הקוב לעיל היו לצרכי וחיות 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
העין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
) (6אין במתן הערבות ה"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 ה"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות
חדשה ,לתקופה ובתאים 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 היה  5שים שמיין יתחיל במועד קבלתה של כל העבודה
שבוצעה.
) (2פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו בתוך תקופת האחריות ה"ל יהיה הקבלן חייב
לתקם ו/או לחדשם ו/או להחליפם ,הכל עפ"י דרישת המזמין ובתוך הזמן שקבע לכך על-
ידו ,על חשבוו של הקבלן ללא קבלת תמורה כלשהי ולשביעות רצוו המלאה של המזמין
)לרבות הוצאות בגין ציוד ,ש"ע ,סיעות וכו'(.
) (3לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל ,רשאית המזמיה לבצע את העבודות ע"י קבלן אחר או
בכל דרך אחרת ולחייב את הקבלן בהוצאות הגרמות עקב כך ,מבלי לגרוע מכל סעד ו/או
זכות אחרים העומדים לרשות המזמיה בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות.
) (4להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן ,במשך תקופת הבדק ,ימציא
הקבלן למזמין ולפקודתו ערבות בקאית אוטוומית ובלתי מותית ,בסך של ₪ 50,000
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בוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי פרד הימו והמסומן ספח ) 3להלן" :ערבות הבדק"
או "ערבות טיב ביצוע"(.
ערבות הבדק תהיה לתקופה של חמש שים.
) (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.
) (6ערבות הבדק תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה לעיל ותוקפה לא יפקע לפי
שישלים הקבלן את כל התחייבויותיו בגין תקופת הבדק.
) (7הוראות ) 17א( ) (8) - (3לעיל יחולו גם לעין ערבות הבדק בשיויים המחוייבים.
ג.

מוסכם בזאת כי סעיף  17לעיל ,היו 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 שוא הסכם זה כקבלן עצמאי לכל דבר ועין.
.19
א.

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

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכסה ,ביטוח לאומי,
קרות עובדים ,תשלומי פסיה ו/או כל תשלום אחר או וסף בקשר להעסקת עובדיו או מי מטעמו.

ג.

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

ד.

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

 .20יחסי הקבלן וקבלים אחרים
א.

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

ב.

הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת הקבלים האחרים והגורמים האחרים אשר
יבצעו עבודות באתר העבודות ו/או מחוצה לו ,לא לפגוע בציוד ,בח ו מרים ובדרכי הגישה
של הקבלים האחרים והגורמים האחרים האמורים ולפצותם על כל פגי עה כאמור .

ג.

הק בלן מתחייב לשתף ולתאם את פעולותיו עם הקבלים האחרים ועם כל צד שלישי אשר
יבצע לבקשת המזמין ו/או מי מטעמו עבודות בפרוייקט ,ולהישמע לכל הוראות מהל
הפרויקט גם ביחס לתאום הפעולות והעבודות כאמור.

ד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי מהל הפר ויקט הי ו הג ורם האחראי
על תיאום בין פעולות ועבודות הקבלן לבין פעולות הקבלים האחרים או כל גורם שלישי,
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והקבלן מתחייב לה י שמע לכל הוראות מהל הפרויקט באשר לתאום הפעולות כאמור ואף
לפות למהל מיוזמתו קודם לביצוע כל פעולה המצריכה עריכת תיאום עם הקבלים
האחרים א ו עם גור ם של ישי כלשהו ,על מת לקבל ממו את הוראותיו.
ה.

מהל הפרויקט יהיה רשאי לעכב תשלומים ו/או שחרור ערבויות לקבלן אם איו ממלא
את התחייבויותיו לעיין איכות ו/או טיב ו/או קצב התקדמות העבודות.
לפי קבלת החלטה בעין עיכוב התשלומים כאמור לעיל יאפשר מהל הפרוי קט לקבלן
להש מיע את טעותיו .הכרעתו של מהל הפרויקט תהיה סופית וב לתי יתת לערעור.

ו.

סעיף זה לעיל על סעיפי המשה שבו הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו
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 בוסף לכל זכות
ו/או סעד אחר של המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
לסכום הקוב לעיל יתווספו הפרשי הצמדה החל מיום החיוב ועד למועד תשלום הפיצוי בפועל.

ג.

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

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 מהפרויקט ומאזור הפרויקט ולהשלים את
העבודות בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,הכלים והמתקים
של הקבלן המצויים במקום העבודות ,ואלה המקרים:
) (1כשיתן גד הקבלן צו כיוס כסים או צו פירוק ,והצו לא בוטל תוך  30יום מיום התו.
) (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.
המזמין יהא רשאי לצורך סילוק ידו של הקבלן מהפרויקט ומאזור הפרויקט כאמור ,להשתמש
בכוח סביר ,והמזמין לא יהיה אחראי לכל זק או אובדן שייגרמו לקבלן ,למי מטעמו או לרכושם
כתוצאה מסילוק היד האמור.
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כמו כן מובהר בזאת כי כל ההוצאות בגין סילוק ידו של הקבלן כאמור לרבות הוצאות סילוק כל
המיטלטלין של הקבלן שיחליט המזמין לסלקם ,אכסום ,הטיפול בהם או הזקים שייגרמו להם,
אם ייגרמו ,יחולו במלואן על הקבלן.
ה.

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

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

 .23שוות
מוסכם כי העבודות שוא הסכם זה מסרות לקבלן לביצוע על בסיס של כתב כמויות כמפורט בין
השאר בכתב הכמויות ,במפרט ובתכיות המצורפים להסכם זה ועל הקבלן לבצען לפי כל האמור בהם
אולם אם חסר פרט כלשהו בכתב הכמויות ,במפרט או בתכיות שעל הקבלן היה לקחתו בחשבון כחלק
איטגרלי של העבודה יחשב פרט זה בהגדרת העבודות כאילו כלל בכתב הכמויות ,במפרט ובתכיות.
בכל מקרה של סתירה ,הבדל ,אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הספחים והסכם זה ,יהיה
סדר העדיפות בין המסמכים השוים ,אלא אם בהסכם עצמו קבע לעין מסוים סדר עדיפות שוה,
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 ספחיו לבין הוראה אחרת בהם או שהתעורר בו ספק בפירוש הכון של מסמך מהמסמכים
ה"ל ,יפה הקבלן למהל הפרויקט והמהל יתן לקבלן הוראות בדבר הפירוש שיש להוג לפיו ופירוש
זה יחייב את הקבלן לכל עין .במקרה והקבלן לא גילה סתירה ,הבדל ,אי התאמה ו/או דו משמעות
כאמור אשר היה עליו לגלותם כאמור ,וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות ,יהיה על
הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מהל הפרויקט הוא שיכריע בכל פירוש הוגע לסתירה ,אי התאמה,
הבדל ו/או דו משמעות של הוראות ההסכם על כל ספחיו.
 .24מוסכם כי בכפוף להוראות הסכם זה יחולו על העבודות הוראות החוזה לביצוע עבודות קבליות של
מדית ישראל ,וסח תשמ"ז .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות החוזה לביצוע
עבודות קבליות של מדית ישראל ,וסח תשמ"ז ,יגבר האמור בהסכם זה.
 .25כותרות השוליים מובאות בהסכם זה לצרכי וחיות בלבד ולא יובאו בחשבון לצרכי פרשותו.
 .26מובהר ומוסכם בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא בעבודות ובפרוייקט ובכלל זה כל המסמכים,
התוכיות ,השרטוטים וכדומה שיוכו 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 להכיס ו/או לבצע כל שיוי שהוא בעבודות ובפרוייקט
בכלל והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהו בגין שיויים
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כאמור ,ובכלל זה צו מיעה ,צו עשה ,צו הריסה וכיו"ב ,למעט התמורה אשר תגיע לו ,אם תגיע,
בהתאם לאמור בהסכם זה
) .27בוטל(.
 .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 תון או כל חומר הקשור בתכון או הקמת הפרוייקט או הפיקוח
על תכוו או הקמתו ,והכל בעת ביצוע העבודות או בכל זמן אחר.

ב.

הסודיות דלעיל לא תחול על הצורך להעביר מידע ומסמכים לרשויות התכון ,לשלטוות או
לאשים הקשורים בפרוייקט או בביצועו והכל למען ביצוע העבודות או הפרוייקט.

 .31ויתור
שום ויתור ,החה ,הימעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה של
הפרה או אי קיום תאי כלשהו מתאי הסכם זה או אי מימוש מי מהצדדים של אחת או יותר
מזכויותיו ,לא יחשבו כוויתור על זכות כלשהי ,ולא ישמשו מיעה לתביעה מאותו צד אלא אם כן אישר
זאת לצד השי 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 למשהו לכתובות דלעיל תחשב שתקבלה מיד עם
מסירתה האישית או תוך  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית הדואר בדואר רשום.
ולראיה באו הצדדים על החתום,

__________________________
המזמין

__________________________
הקבלן

בדק ואושר ע"י די גבאי ,גזבר איגוד ערים כרת

_________________
חתימה
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ספח 1

ספח הוראות ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים
המפורטים בספח -1א' :אישור קיום ביטוח עבודות קבליות )להלן" :אישור ביטוח עבודות"(
למשך כל תקופת העבודות ,ולעיין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות על פי דין.
ביטוח העבודות הקבליות יכלול את המזמין והבאים מטעמו וכן את כל הקבלים וקבלי המשה
כמבוטחים וספים בביטוח העבודות הקבליות.
 .2בתום תקופת העבודות ועובר למסירתם לידי המזמין ,הקבלן מתחייב לערוך ביטוח חבות המוצר
כמפורט בספח -1ב'  :אישור קיום ביטוח חבות המוצר )"להלן" :אישור ביטוח חבות המוצר"( כל
עוד קיימת לו חבות על פי דין.
 .3עובר למועד תחילת העבודות ,ימסור הקבלן למזמין את אישור ביטוח עבודות ,כשהוא חתום כדין
על ידי המבטחת .עובר למועד מסירת העבודות למזמין ימסור הקבלן מזמין את אישור ביטוח
חבות המוצר ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטחת .עד  7ימים לפי תום תקופת הביטוחים הקבלן
יחזור וימסור למזמין אישורי קיום ביטוחים חדשים במקום אישור ביטוחים שתוקפם יפוג מכל
סיבה שהיא.
 .4בוסף לביטוחים המפורטים באישור הביטוחים ,יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים) :א( ביטוח
חובה כדרש על פי הדין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלות או בשימושו של
הקבלן; )ב( ביטוח רכב צד ג' ומקיף לכל כלי הרכב שבבעלות או בשימושו של הקבלן במסגרת
השירותים; )ג( ביטוח לכלי הצמ"ה לרבות כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בגבולות האחריות של
.₪ 600,000
על אף האמור בסעיף זה ,מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לזק עצמי )בלבד( וכן
ביטוח צמ"ה )למעט כיסוי אחריות כל פי צד שלישי( ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור
בסעיף  13להלן כאילו ערך הביטוח במלואו ,ובכפוף להמצאת כתב הוויתור המצורף כספח -1ג'
חתום לידי המזמין.
 .5הקבלן מתחייב למלא אחר כל תאי הביטוח הוא מתחייב ,בין היתר ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא ,כי פוליסות הביטוח תחודשה מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהייה
בתוקף במשך כל תקופת העבודות ולכל תקופה וספת כמפורט בסעיפים  1ו 2-לעיל ,ולא לעשות כל
מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.
 .6הוראות כלליות שיחולו על כל ביטוחי הקבלן:
 6.1הכיסוי בפוליסות חשב ביטוח ראשוי ) (Primaryוהיו קודם לכל ביטוח דומה אשר ערך
על ידי המזמין ו/או מהל הפרויקט ו/או לטובתם .או מוותרים על כל זכות להשתתפות
מבטחי המזמין בטל הכיסוי הביטוחי והחיוב ,ככל שזכות כזו הייתה מוקית לו מכוח
סעיף  59של חוק חוזה הביטוח התשמ"א  ,1981או אחרת.
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6.2

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או מהל הפרויקט
וכן כלפי הקבלים האחרים בכפוף להדדיות ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב
לשפותו ,או הקשור לעבודות .הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.
הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיה וההשתתפויות העצמיות ,ולמילוי החובות
המוטלות על המבוטח בהתאם לתאי הפוליסה.
חריג רשלות רבתי מבוטל בזאת ,ככל שקיים .יובהר ,כי אין בביטול החריג כדי לגרוע
מחובות הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין.
היה וקיים סעיף בפוליסות ,המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תאים 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 מהל הפרויקט וזכויותיהם דלעיל לא תצומצמה ו/או
תבוטלה בשל כך.
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הקבלן ו/או
הפרה בתום לב של תאי מתאי הפוליסות ,לא יפגעו בזכויותיה של המזמין לקבלת שיפוי
על פי הפוליסות.
וסחי פוליסות הקבלן ,למעט ביטוחי הרכב וביטוח אחריות מקצועית ,לא יהיו חותים
מהוסח הידוע כ"-ביט".

 .7מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח היה
בבחית דרישת מיימום המוטלת על הקבלן ,שאיה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם
זה ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טעה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טעה אחרת בושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא
על ידי הקבלן.
 .8מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם או בשיויים 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 לשיוי הביטוחים האמורים על מת
להתאימם להוראות הסכם זה.
 .9ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים וספים או
משלימים ,על הקבלן לערוך הביטוח הוסף או המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח וסף
או משלים שייערך ,יחולו ההוראות המפורטות בסעיף זה.
 .10מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן ,כי
בהתקשרותו עם קבלים ו/או קבלי משה ו/או ספקים בקשר עם הסכם זה ,הוא יהא אחראי
לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו הקבלים ו/או קבלי המשה ו/או הספקים יתחייבו לערוך
ולקיים ביטוחים אותים בהתאם לאופי והיקף התקשרותו עמם ובשים לב לביטוחי הקבלן ,וזאת
למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בהסכם זה .על
הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלי המשה יקיימו הן את הוראות ודרישות חוזה זה,
לרבות הדרישות עפ"י כל דין ,לחלופין ,רשאי הקבלן לכלול את הקבלים ו/או קבלי המשה ו/או
הספקים בשם המבוטח במסגרת ביטוחי הקבלן אותם התחייב לערוך כמפורט בהסכם זה.
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 .11למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הושא באחריות כלפי המזמין בגין העבודות שוא
חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלי משה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות
אותו בגין כל אובדן ו/או זק ו/או הפסד שייגרם להן ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות
שבוצעו על ידי מי מקבלי המשה ,בין אם אובדן ו/או זק ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו
מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .12הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל סכום שיושת עליו עקב הפרת תאי
הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.
 .13הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המזמין בגין כל זק שייגרם
לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לאתרי המזמין ו/או
סביבתם ו/או בכל הקשור לזק אובדן תוצאתי אשר ייגרם לו ו/או לבאים מטעמו במסגרת ו/או
בקשר השירותים ,בין אם ערך ביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו ,וכי הוא פוטר את
המפורטים לעיל מכל אחריות לזק כאמור ,למעט כלפי מי שגרם לזק בכוות זדון.
 .14ספח זה על כל סעיפי המשה שבו היו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו על ידי
הקבלן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ספח -1א' – אישור ביטוח לתקופת העבודות
תאריך הפקת האישור

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבליות  /בהקמה

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל תאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

שם

מעמד מבקש האישור*

מען הכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*

שם

איגוד ערים כרת
)להלן" :המזמין"(

☐מזמין

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

צמח ד 15132 .עמק הירדן
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

וסח ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

כל הסיכוים עבודות
קבליות
הרחבות לדוגמה )יתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה(:

מטבע
₪

"ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מוביט"

גיבה ופריצה

 20%משווי
העבודות

₪

רכוש עליו עובדים

 20%משווי
העבודות

₪

רכוש סמוך

 20%משווי
העבודות

₪

רכוש בהעברה

 20%משווי
העבודות

₪

פיוי הריסות

 20%משווי
העבודות

₪

מבי עזר וציוד קל

 20%משווי
העבודות

₪

הוצ' שכט אדריכלים

 20%משווי
העבודות

₪

הוצ' רשויות

 20%משווי
העבודות

₪

הוצ' וספיות הכרחיות

 20%משווי
העבודות

₪

השבת סכום הביטוח
לקדמותו

צד ג'

כיסויים וספים
בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לספח ד'

,314 ,313 ,309
,324 ,318 ,316
.328

₪

20,000,000

₪

,304 , 302 ,301
,312 ,309 ,307
,321 ,318 ,315
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אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבליות  /בהקמה

תאריך הפקת האישור

.329 ,328 ,322

זק עקיף לפריטים תת
קרקעיים

4,000,000

₪

רעד והחלשן משען

4,000,000

₪

זק לרכוש הובע משימוש
בכלי רכב

2,500,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

,319 ,318 ,309
.328

אחריות מקצועית

10,000,000

₪

,309 ,303 ,301
,326 ,325 ,321
12) 332 ,328 ,327
חודשים(.

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח ג'(*:
062 ,069

ביטול/שיוי הפוליסה*
שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השיוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:
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ספח -1ב' – אישור ביטוח חבות המוצר
תאריך הפקת האישור

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל תאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*
שם

מעמד מבקש האישור*

אופי העסקה*

שם

איגוד ערים כרת
)להלן" :המזמין"(
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

☐דל"ן

☐זכיין

☐שירותים

☐קבלי משה

☐אספקת מוצרים

☐מזמין שירותים

☐אחר______ :

☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

צמח ד 15132 .עמק הירדן
כיסויים
מספר
הפוליסה

סוג הביטוח

וסח ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות /סכום ביטוח
מטבע

סכום

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

כיסויים
וספים
בתוקף
וביטול
חריגים
יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לספח ד'

אחריות המוצר

פירוט השירותים

"ביט"/
"פסגה""/מגדל
ביט""/הראל
ביט""/מוביט"

10,000,000

₪

,302
,304
,309
,321
332 ,328
)12
חודשים(.

)בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח ג'(*:

062 ,069

ביטול/שיוי הפוליסה *
שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השיוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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ספח  – 1ג'
לכבוד:
איגוד ערים כירת )להלן" :המזמין"(
כתובת____________
א.ג,.

הדון :כתב ויתור
הו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי או מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל הפועלים
מטעמכם בגין כל אובדן ו/או זק לכלי עבודה ו/או מכוות ו/או ציוד ו/או מתקים לרבות כלי רכב וכל ציוד
מכי הדסי )להלן" :הציוד"( כמתחייב בסעיפי האחריות והביטוח בחוזה מיום ...............וכמפורט להלן:
לכלים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכוות ,מתקים וכל ציוד ורכוש אחר שהובאו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו
לאתר )למעט חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה כחלק מהפרויקט( ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות
מופים ,עגורים ,מתקי הרמה ,מעליות משא ,מעמיסים ,טרקטורים ,מערבלים וכל ציוד הדסי אחר
ואשר איו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.
שבבעלותו ו/או באחריותו על פי חוזה ו/או על פי דין ,לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר שוא חוזה זה,
על ידו ו/או ע"י קבלי משה ו/או אחרים מטעמו ו/או עבורו.

הו מתחייבים כלפיכם כי ככל וביא כלי רכב מועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלי
משה( וודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ,בין היתר ,ביטוחי חובה כחוק ,ביטוח בגין זקי "צד שלישי"
גוף ורכוש כמתחייב בספח "הביטוח" לחוזה ,וכל זק שייגרם לאותו כלי רכב מועי ו/או ציוד הדסי יחול
עליו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ואו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף
ביטוחיכם.

______________________

______________________________

חתימה אישית של מהל הקבלן

חתימת הקבלן – חתימה כולל חותמת
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ספח 2
ערבות בקאית
להבטחת ביצוע ההסכם
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כירת
א.ג..

הדון :ערבות בקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ) ₪ 50,000במילים :חמישים אלף ) (₪להלן" :סכום הערבות"( ,בקשר
להסכם מס'  – 04/2020לביצוע עבודות ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת
ולעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה.
 .2או מתחייבים לשלם לכם ,לפי דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,
באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי
כתובתו הבאה.________________________________________ :
 .3למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין,
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה
לא יעלה על סכום הערבות.
 .4התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק,
לפרט ,לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .5כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .6כתב ערבות זה ייכס לתוקפו ביום _________  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום ___________.
 .7הערבות תהיה צמודה למדד עבודות עפר שפורסם ביום ____________.
בכבוד רב,
_______________
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ספח 3
ערבות בקאית-
להבטחת אחריות הקבלן בתקופת הבדק
תאריך__________ :
לכבוד
איגוד ערים כירת
א.ג..
הדון :ערבות בקאית מס'_______
 .1על פי בקשת ____________________ )להלן" :המבקש"( ,או ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום לפי דרישתכם ,עד לסכום ) ₪ 50,000במילים :עשרים וחמישה אלף ) (₪להלן" :סכום
הערבות"( ,בקשר להבטחת אחריותו של הקבלן בתקופת הבדק ע"פ הסכם מס'  – 04/2020לביצוע
עבודות ייצור ,אספקה והתקה של מעקות בטיחות בחופי הכירת או מתחייבים לשלם לכם ,לפי
דרישתכם הראשוה בכתב ,כל סכום אשר יצוין באותה דרישה ,באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר
מתום שבעה ) (7ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדו ,לפי כתובתו הבאה:
________________________________________.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין ,וכי
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ,ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה
על סכום הערבות.
 .3התחייבותו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותית ,ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר ,למק ,לפרט,
לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 .4כתב ערבות זה איו יתן להסבה.
 .5כתב ערבות זה ייכס לתוקפו ביום _______  ,ויעמוד בתוקפו עד ליום _______.
 .6הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום._________ :

בכבוד רב,
______________
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ספח 4

העסקת קבלי משה
ספח זה מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז והחוזה לביצוע עבודות לייצור ,אספקה והתקה של
מעקות בטיחות בחופי הכירת )להלן" :העבודות" או "הפרויקט"( בחופי הכירת )להלן" :החוזה"(.
מכרז מס'  04/2020מטעם איגוד ערים כירת.
"הקבלן" – כהגדרתו בחוזה.
"קבלי המשה" – כהגדרתם בחוזה.
מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז יחולו בוסף ההוראות והתאים להלן:
 .1הקבלן מתחייב לקבל את אישור המזמין לכל קבלן משה אשר בכוותו להעסיק בפרוייקט .מבלי
לגרוע מהאמור בחוזה ,כל העסקת קבלן משה שתבוצע שלא על פי האמור במסמך זה לא תחייב
את המזמין.
 .2הקבלן מתחייב לקבל את קבלן המשה כקבלן משה מטעמו לביצוע העבודות והוא מתחייב
להעסיק את קבלן המשה כקבלן משה שלו ,לכל דבר ועין בביצוע העבודות וזאת כל עוד לא
הורה לו המזמין אחרת ובכפוף לתאים המפורטים בחוזה על ספחיו.
 .3יודגש כי הקבלן הו האחראי הבלעדי על ביצוע הפרויקט כלפי המזמין ,גם בגין אותם חלקים
בעבודה המבוצעים על-ידי קבלי המשה .תן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משה 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 המשה ו/או הגורם האחר האמורים.
 .4קבלי המשה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה )לרבות אצל רשם
הקבלים( בסיווג ובהיקף המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוות הקבלן להטיל עליהם
בביצוע הפרויקט.
 .5הקבלן מתחייב כי בחוזים שיערוך עם קבלי המשה יבואו לידי ביטוי הוראות החוזה בשיויים
המחויבים והתחייבויות וסמכויות הקבלן על פיו וכי לא ייקבעו בהם הוראות שאין עולות בקה
אחד עם החוזה או עם ביצועו .למען הסר ספק ,קבלי המשה ייחשבו לכל דבר ועין כעובדים של
הקבלן.
 .6למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלי המשה שלו בגין
תמורת עבודתם וכי אין לראות בהתקשרות עם קבלן משה כאמור ,הסכם לטובת צד שלישי ביחס
לקבלי-המשה.
 .7מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שיקבל מקבלי המשה שלו את כל התוים הרלבטיים ,כך שלוח
הזמים של הפרויקט יכלול גם את לוח הזמים של קבלי המשה .לוח הזמים המפורט ייקבע על-
ידי מהל המזמין ועל הקבלן וקבלי המשה לעבוד על פיו .מובהר כי אם עד למועד הכת לוח
הזמים לא ייבחרו כל קבלי המשה שיועסקו בפרוייקט ,יקבעו מהל המזמין והקבלן את לוח
הזמים עבור קבלי המשה במקצועות עבורם טרם בחרו קבלי משה כאמור ולוח הזמים
שייקבע כאמור יחייב את הקבלן ואת קבלי המשה לכל דבר ועין.

81

 .8מבלי לגרוע מהוראות החוזה על ספחיו ,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 קבלי המשה
ו/או מכל דבר אחר הקשור בעבודתם ,להורות לקבלן להפסיק את התקשרותו עם קבלן המשה
באופן מיידי על ידי מתן הודעה שתיתן ע"י המזמין בכתב לקבלן ,והקבלן מתחייב להפסיק את
ההתקשרות עם קבלן המשה לאלתר .במקרה זה מחויב הקבלן להעסיק קבלן משה אחר אשר
ימלא את מקומו של קבלן המשה אשר הופסקה ההתקשרות עימו כאמור ,ויחולו על קבלן משה
זה כל הוראות ספח זה וההסכם
ספח זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.
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מסמך ז'
בטיחות
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מסמך ז' -ספח בטיחות
.1

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

.2

המטרה
לפרט החיות בטיחות לעבודות קבלים המתבצעות במתקי המזמין ,חצרותיה והמתחמים
המוחזקים  /מופעלים על ידה.
הגדרות
" 3.1המזמין"  -איגוד ערים כרת לפי העיין ועל פי כל דין.
" 3.2הקבלן" -מי שהצעתו לביצוע הפרויקט תיבחר על ידי ועדת המכרזים של המזמין כהצעה
הזוכה ואשר מסרה לו הודעה על זכייתו על ידי המזמין ,ושהיו יחיד או חברה שאים עובדי
המזמין ,הבאים לבצע עבודה )על עובדיהם וציודם( ברשות או בחצריה.
" 3.3קבלי משה"  -לרבות כל קבלן משה מטעמו של הקבלן ו/או גורם אחר הפועל בשמו או
עבורו בביצוע העבודות או חלק מהן ,אם המזמין התיר או חייב את לקבלן להעסיק קבלי
משה כאמור ,או שהעסקת קבלי משה כאמור דרשה מראש במסמכי המכרז.

.3
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.4

חובות הקבלן
 4.1הקבלן מחויב לקיים את דרישות התקים ולפעול לפי מדייות הבטיחות ואיכה"ס של
המזמין.
 4.2מחובת קבלן ,המועסק ע"י איגוד ערים כירת ,ושעבודתו מתבצעת בתחומי המזמין ו/או
מתקיה ,לפעול על פי כלל הדרישות ועל פי דין .מבלי לגרוע מכלליות ה"ל ,על הקבלן לפעול
בהתאם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה )וסח חדש( ,תש"ל 1970-ובתקות על פיה חוק
ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1954והתקות על פיו ,לרבות ובין היתר ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,בכל ההוראות והתקות המוזכרות במסמכים הישימים המפורטים
בסעיף ) 1.5מסמכים ישימים( לעיל.
 4.3על הקבלן לקיים ,בוסף להוראות הדין וספח זה ,את כל החיית בטיחות ואיכה"ס שתיתן,
ע"י ממוה בטיחות של המזמין ,ו/או כל ציג מוסמך אחר מטעם המזמין וכי הוראה זו תהא
מחייבת.
 4.4במידה והקבלן יעסיק ו/או יתקשר עם קבלי משה מטעמו לביצוע העבודות מטעם המזמין,
יהא הקבלן האחראי הבלעדי על עבודתם של קבלי המשה ועובדיהם.
 4.5הקבלן יתחייב להעסיק בעבודות ,שבגין דרשת מיומות טכית או יהולית ,או בעבודות
אשר בהן דרשים עובדים בעלי כישורים מיוחדים עפ"י החוק או התקות )כגון :עבודות
חפירה ,עבודות הריסה ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה וכו'( ,אך ורק ,אשים מורשים
ומוסמכים העומדים בכל דרישות הדין .הקבלן דרש לדווח מראש על שמות והסמכות עובדיו
ו/או שמות קבלי משה ועובדיהם.
 4.6הקבלן יתחייב שכל עוד לא שלמה מלאכתו ולא תקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון
גמר מאת הרשויות המוסמכות ו/או המהדס ו/או הממוה על הבטיחות )הכל לפי המאוחר
מבייהם( ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבה ו/או העבודה אותה ביצע,
לבטיחות העובדים המצאים בו ,בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם עובדי המזמין או כל אדם
אחר העשוי להימצא באזור ,שבו בוצעה העבודה.

.5

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

.6

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

.7

תאוות – חובת דיווח
 7.1הקבלן יתחייב ,במקרה של תאוה או "כמעט תאוה" בשטחי המזמין ,להעביר דיווח ראשוי
בטלפון ולאחר מכן בכתב ,לממוה הבטיחות/מזמין העבודה.
הדיווח יכלול בין היתר ,את פרטי האירוע ופרטי המעורבים ,בהתאם לוהלי המזמין.
 7.2כאמור ,אין בהודעה זו ,מלשחרר את הקבלן או בא כוחו מחובת הדיווח לכל הוגעים מכוח
החוק ו/או מאחריותו וחבותו עפ"י דין בגין תאוה זו.
 7.3בכל מקרה בו ייגרם זק לציוד של המזמין ,יש לדווח על כך למזמין העבודה.
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 7.4על הקבלן להתחייב שבמקרה הצורך כשיש לפות עובד קבלן שייפגע בתאוה ,יעשה הדבר
באמצעות אמבולס או ברכב הקבלן.
.8

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

.9

הפעלה
 9.1הפיקוח על עבודת קבלן העתיד לבצע עבודות אצל המזמין או בחצרותיו ,יחל בשלבי
ההתקשרות ,כמפורט להלן.
 9.2בחירת הקבלן וההתקשרות
 9.3בשלב בחירת הקבלן וההתקשרות עמו ,ייבדק ע"י המזמין בין היתר ,צירופו של ספח זה
להצעת הקבלן/המציע ,כשהוא חתום על ידי הקבלן.
 9.4חתימת החוזה
 9.4.1על המזמין לוודא צירוף והל זה כספח לחוזה.
 9.4.2הקבלן יספק למזמין הצהרה על קיום פוליסת ביטוח צד ג' ומעבידים תקפה.
 9.4.3במעמד חתימת החוזה ,יחתום הקבלן על ספח הבטיחות לעבודה )ספח א'(.
 9.5התארגות לפי תחילת העבודה ) 72שעות לפחות(
 9.5.1לפי תחילת העבודה יעביר הקבלן למזמין ו/או למהל הפרויקט את רשימת
העובדים מטעמו .הרשימה תכלול :שם פרטי ,שם משפחה ,מס' תעודת זהות וכתובת.
 9.5.2במידת הצורך ,יגיעו הקבלן ועובדיו להדרכת בטיחות לפי תחילת העבודה.
 9.6התחלת עבודה
 9.6.1קבלת תדרוך
א .מזמין העבודה יעביר לממוה הבטיחות את רשימת עובדי הקבלן ומועדי
הגעתם הצפוי.
ב .באחריות המזמין או ציג מטעמו ,להודיע לממוה הבטיחות על הגעת
הקבלן ועובדיו לשטח המזמין ולדאוג כי ממוה הבטיחות ידריכם בושא
בטיחות ,על פי ספח א' הרצ"ב.
ג .בתום ההדרכה יוחתמו עובדי הקבלן על טופס המעיד על קבלת ההדרכה.
ד .העתק מהטופס יועבר לממוה הבטיחות של המזמין וישמר ע"י מזמין
העבודה.
9.6.2

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

86

9.6.3

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

.10

מהלך העבודה
 10.1פיקוח שוטף
מהל העבודה מטעם הקבלן יפקח בשוטף על ההיבטים הבטיחותיים בעבודת
10.1.1
הקבלן וקבלי המשה ,וידווח על הפרות הוראות הבטיחות למהל הפרויקט
מטעם המזמין.
במקרה של חריגות בטיחות חמורות שבהן קיים סיכון לפגיעה בפש או
10.1.2
ברכוש ,יורה מהל העבודה מטעם הקבלן להפסיק לאלתר את עבודת הקבלן
במקום ,ולדווח על פרטי האירוע לממוה הבטיחות מטעם המזמין.
 10.2סיום יום עבודה
עם סיום העבודה ,יערוך הקבלן סריקה לוודא שלא ותרו ציוד ו/או סיכוי
10.2.1
בטיחות באתר.
הקבלן יהיה אחראי להשאיר שטח קי.
10.2.2
בעבודות חמות 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.

.11

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

.12

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

.13

שמירת איכות הסביבה
 13.1על הקבלן להציג אישור מטעם המשרד לאיכות הסביבה המאשר רישומו והסמכתו לעסוק
בתחומי עבודתו )עפ"י העיין(.
 13.2על הקבלן לשמור על איכות הסביבה .לעיין זה:
חל איסור על שריפת פסולת באתר העבודה ,בסביבתו או בכל מקום אחר.
13.2.1
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יש למוע חדירה לקרקע למקורות מים או ביוב של כימיקלים ,שמים,
13.2.2
ממיסים ,מדללים או כל חומר אחר.
פסולת חומרים מסוכים ואסבסט תסולק לאתרים מורשים לטיפול בחומרים
13.2.3
אלה בלבד ,כשהיא ארוזה ומשועת באופן שימע פיזורה ועפ"י ההוראות
הוגעות לעיין זה עפ"י החוק.
חל איסור על שפיכת פסולת מוצקה וחומרי ביין במקומות שלא יועדו לכך .יש
13.2.4
להעביר את הפסולת לאתר פסולת מורשה בלבד.
 13.3על הקבלן להציג לחברה העתק מאישור קבלת הפסולת ע"י המורשה.
 .14אחריות
 14.1האחריות ליישום הוהל ועדכוו חלה על המזמין.
 14.2הקבלן אחראי לקיים כל סעיפי והל בטיחות זה ,בוסף לאחריותו וחובתו הבלעדית
לעמידה בכל ההוראות עפ"י כל דין.
 .15ספחים
 15.1ספח א'  -דף החיות לקבלן הכס לשטח המזמין איגוד ערים כירת.
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ספח א'
החיות לקבלן הכס לאתרי העבודה באיגוד ערים כירת
.1

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

.2

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

.3

הודעה על תאוות
על קבלן ועובדיו לדווח על כל תאוה או כמעט תאוה שאירעה בשטח המזמין ובמתקים
3.1
בהם מעורבים הקבלן או עובדיו ,לממוה על העבודה מטעם המזמין ולממוה הבטיחות.
ההודעה כ"ל איה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הוגעים מכורח החוק.
על הקבלן להחזיק רכב תקין לצורך פיוי עובדיו במקרה הצורך.
3.2
במידה ועובד קבלן פגע בתאות עבודה ,על הקבלן לדאוג ולציידו בטופס ב.ל 250.של
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
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.5

כל ציוד הרמה/לחץ או ציוד אחר החייב בבדיקה בידי בודק מוסמך על פי פקודות
4.2
הבטיחות בעבודה ותקותיה או כל חוק אחר ,יישא תעודה שכזאת בתוקף .סימון הציוד
ה"ל ייעשה כדרש על פי חוק.
אין להיף ציוד וחומרים מחוץ לשטח שהוגדר לעבודה.
4.3
אין להשתמש ולהוג בכלי רכב של המזמין.
4.4
כשירות הקבלן ועובדיו
כל עבודה הדורשת הסמכה ,רישיון או היתר מרשות חוקית בישראל ,תתבצע אך ורק ,ע"י
5.1
איש מקצוע מוסה שהוסמך לכך והושא תעודה או היתר תקף לעבודה זו.
על הקבלן לוודא כי הוא וכל עובדיו כשירים לעבודה מבחיה רפואית וכי עברו את
5.2
הבדיקות הרפואיות הדרשות כקבוע בתקות ועל פי הדין.

.6

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

.7

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

.8

עבודה בגובה  -סולמות ,פיגומים ובמות הידראוליות
עבודה המתבצעת בגובה שמעל  2מטר מחייבת הסמכה וכתב מיוי ע"י מדריך מוסמך,
8.1
שימוש ברתמת בטיחות מלאה וקבלת אישור )ספח ד'(.
רתמת הבטיחות המאושרת לעבודה הה רתמה מלאה בלבד ומלווה בבולם פילה תיקי.
8.2
סולמות  -מאושר השימוש בסולמות תקיים ותקיים בלבד .חשמלאים ישתמשו בסולם
8.3
מבודד.
פיגומים  -כל פיגום חייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות ולהיות מגודר בהתאם לתקות
8.4
הבטיחות בעבודה .במקרים מסוימים חייב באישור של בודק מוסמך.
במקרה של כווה להשתמש בפיגום ,יש לוודא עם ממוה של המזמין שהפיגום מותר
לשימוש לפי תחילת העבודה.
הקבלן יקים גדר מתאימה מתחת לפיגום או לידו ,כך שתימע כל עליה או התקרבות
8.5
לפיגום ע"י זרים.

90

8.6

8.7
8.8

במת הרמה ממועת  -בכל מקרה שבו יש צורך לעבוד עם במת הרמה או להשתמש
במלגזות ומופים ,יש לוודא לפי תחילת העבודה שקיימים כל האישורים הדרשים )בודק
מוסמך ,רישיון למופאי ,רישיון להיגת מלגזה וכד'(.
אין להרים אשים במלגזה על גבי משטח ,אלא בסל הרמה תקי בלבד.
עובדים על הבמות וסלי הרמה ,חייבים להיות מוסמכים לעבודה זו ולהיות מצוידים בציוד
מגן אישי.

.9

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

.10

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

.11

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

.12

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

.13

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

עד תאריך_____________ :



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



אי החתום מטה המועסק בשטח המזמין ,איגוד ערים כירת )להלן :המזמין( מצהיר בזאת כי הובאו
לידיעתי הוראות והלי הבטיחות ההוגים בחברה .כמו כן ,הירים לי הסיכוים האפשריים בשטחי
המזמין וחצרותיו.



הי מתחייב בזאת לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות ,סדרי העבודה והמשמעת ההוגים
בחברה ולהוג בהתאם לכל הוראות מטעמה.



ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות הבטיחות ,ייקטו גדי צעדים שוים כגון :הפסקת עבודה
זמית ועד להרחקתי ממקום העבודה .במקרה כזה לא אהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי.



יש לראות בי אחראי לכל תאות עבודה שתיגרם לאחד מעובדי ו /או לעובדי המזמין ,כתוצאה ישירה
או עקיפה מעבודתי בשטח המזמין.
פרטי הקבלן
שם:
מס' ת.ז:
מקצוע:
כתובת:
חתימה:
תאריך:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

מזמין העבודה:
טלפון__________________ :

______________________
שם

______________________
חתימה

______________________
חותמת המזמין
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