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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 מבוא

והביוב מי עכו בע"מ   / "המזמין"(   –)להלן  תאגיד המים  עבודות  מכרז     כתעור  "עורך המכרז"  לביצוע 

שלד  שיפוץ  ל בעכוושיקום  העם  אחד  ברח'  המים  מגדל  קיים,  יחדיו    בניין  יכונו  נוחות  ולצורכי   –)להלן 

 . "(השירותים"

עבודות  שאינו בשימוש כיום, וכן ביצוע  שיפוץ ושיקום שלד הבטון של המבנה הקיים,  העבודות כוללות  

, נגרות אומן ומסגרות פלדה )אספקת מעקה קבוע, סולם טיפוס וסורגים( ועבודות  גמר )צבע, אלומניום

 .   המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,1ג' , נספח טכני )כללי ומיוחד(חשמל, כפי המפורט במפרט  

 

, ניהול המכרז, בחירת  מזמיןמסמך זה, על נספחיו, כולל הוראות ותנאים, החלים על אופן הגשת הצעות ל

 . מזמיןוביצוע הליך הרכישה על ידי ה   הצעה, תנאי ההתקשרות עם הזוכהה

 

החלים על המכרז, משלב פרסומו, דרך    תנאי ניהול המכרז הכללייםלמסמכי המכרז מכיל את    נספח א'

 הגשת ההצעות ועד לבחירת ההצעה הזוכה. 

 

ווצר בין עורך המכרז  ישיחולו על ההתקשרות שת  התנאים החוזייםלמסמכי המכרז מכיל את      נספח ב'

 תיבחר.   הזוכה שהצעתוקבלן לבין ה

 

הוא מכלול הדרישות הכתובות, המיודחות  ,  מפרט טכני )כללי ומיוחד(למסמכי המכרז מכיל    1'נספח ג

 . לפרויקט נשוא מהכרז, שהן נוספות על האמור במפרט הכללי או שונות ממנו

 

שעל מציע למלא כחלק מהצעתו ואשר    ההצעה  יטופסאת    ים  כולל   (61-79)עמודים    ונספח ז'   'ונספח  

  אותו על המציע להגיש, ביחד עם כל מסמכי המכרז החתומים.

 

 .נפרדת במעטפה  קי און הדיסק בתוספת םחתו ע"ג עותקיש להגיש  –נספח ז' ההצעה הכספית  את

 

 בנוסף כוללים מסמכי המכרז את הנספחים השונים. 

 

 מסמך נוסף המצורף אליו, בעיון.נא קראו מסמך זה, וכל  

נוספים יש לפנות לאיש הקשר המפורט בסעיף ההגדרות במסמך, בדרך הקבוע במסמכי   בדבר פרטים 

 המכרז.

לגרוע   ו/או  כדי לסתור  בו  ואין באמור  וראשוני בלבד  נועד להוות רקע כללי  זה לעיל  האמור בדף הסבר 

י התאמה בין האמור לעיל בפרק מבוא זה לבין  מהוראות מסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה ו/או א

 הוראות מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז. נא קראו בקפידה. 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 - נספח א'   -

 כללי  –תנאי ניהול המכרז 

 להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז )כפוף להוראות המכרז(:  - מועדים .1

 

  התאריכים  הפעילות

 1.1 23/1/2022 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

 4, כאמור בסעיף  קבלניםמועד סיור ה 

בכניסה   התכנסות  מגדל  מקום  לבניין 

 המים 

 0010:, בשעה  01/02/2022

 

1.2 

יקבל   המכרז  עורך  בו  אחרון  מועד 

 שאלות הבהרה מאת המציעים.

 1.3 14:00, בשעה 02/2022/8

מענה   לפרסום  האחרון  המועד 

ושינויים   תיקונים  הבהרות,  לשאלות, 

באתר   יפורסמו  אשר  במכרז, 

 . מזמיןהאינטרנט של ה

 1.4 14:00, בשעה  02/2022/10

להגשת הצעות לתיבת    הראשוןהמועד  

 כולל   המכרזים

המועד    24 לאחר   שעות 

   .41כאמור בסעיף 

1.5 

ההצעות    האחרוןהמועד   להגשת 

 לתיבת המכרזים 

 1.7 12:00, בשעה  17/02/2022

המועד    3 תוקף ההצעה  מן  חודשים 

הצעות   להגשת  האחרון 

 1.7כאמור בס"ק  

1.8 

 

במסמכי המכרז, במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין מועדים המצוינים  

 יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 הגדרות .2

 להלן יחולו ההגדרות הבאות:  2.5במסמכי המכרז, כהגדרתם בס"ק 

 . מי עכו או התאגיד – "מי עכו בע"מ" /"המזמין"/ "עורך המכרז" .2.1

 במסגרת המכרז.  למזמיןמי שהגיש הצעה  -  מציע" או "מציעים"" .2.2

לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד    1/2022מספר    מכרז פומבי  -   "המכרז" / "שם המכרז" .2.3

 בעכו. בניין קיים )מגדל המים(

במפרט    במסמכי המכרז לרבות  המפורטיםו/או העבודות  המוצרים ו/או השירותים       -העבודות .2.4

 להלן.  '1ג נספח המיוחד 

 כל המסמכים המפורטים להלן: – מסמכי המכרז"" .2.5

 א' מסומן באות   - המכרז כללי""תנאי ניהול   –מסמך זה  .2.5.1

 '.ב מצ"ב ומסומן באות  "הסכם"מסמך  .2.5.2

 .ג'ומסומן באות  מצ"ב"נוסח הודעה על זכייה" מסמך  .2.5.3

 .1'גומסומן באות   מצ"ב"  טכני "מפרטמסמך  .2.5.4

 ד'. מצ"ב ומסומן באות ערבות בנקאית" נוסח"מסמך  .2.5.5

 .'המצ"ב ומסומן באותיות   בטוחים" קיום"אישור מסמך  .2.5.6

 .'ומצ"ב ומסומן באות  " עבודות /טובין /שירותיםלהספקת ה הצע "מסמך  .2.5.7

 '. ז" מצ"ב ומסומן באות הצעה כספית  מסמך " .2.5.8

 .  'י" מצ"ב ומסומן באות רשימת התוכניות מסמך "  .2.5.9

   .י"אמצ"ב ומסומן באות  "התחייבות לסודיות"מסמך  .2.5.10

 י"ב.מצ"ב ומסומן באות  תשלומים סוציאליים""אישור רו"ח בדבר  מסמך .2.5.11

 .י"גמצ"ב ומסומן באות   "  לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2לפי סעיף   תצהיר  "מסמך   .2.5.12

 . די" מצ"ב ומסומן באות" נוסח מכתב המלצה " מסמך  .2.5.13

 "ו.ט" מצ"ב ומסומן באות שאלון שביעות רצוןמסמך " .2.5.14

 . ט"זמצ"ב ומסומן באות    " הכללי"המפרט מסמך  .2.5.15

 . י"זמצ"ב ומסומן באות   ""כתבי כמויותמסמך  .2.5.16

 . 1י"ח מצ"ב ומסומן באות   "  בטיחות בעבודה "מסמך  .2.5.17

 . 2י"ח מצ"ב ומסומן באות   "בטיחות בעבודה   "מסמך  .2.5.18

 . י"טמצ"ב ומסומן באות    ""תנאים מיוחדיםמסמך  .2.5.19

 . כ'מצ"ב ומסומן באות   ""נוסח תעודת השלמהמסמך  .2.5.20

 . כ"אמצ"ב ומסומן באות   דרישות ביטוח""מסמך  .2.5.21

 . כ"במצ"ב ומסומן באות   ""כתב ויתורמסמך  .2.5.22

 

 מציע שקיבל הודעה על זכייה )נספח ג'( במכרז  או בחלקו. –  "ספק" / "זוכה"/ "קבלן" .2.6
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

למסמכי המכרז,  , בהתאם  מזמיןבין הספק לבין ה  שנכרתהחוזה    – החוזה" או "ההתקשרות"" .2.7

ואשר כולל את כל התנאים הקבועים במסמכי    מזמיןעם מתן הודעת זכייה, נספח  ג', מאת ה

 המכרז.

, אם וככל שיוציא על פי שיקול  קבלןל   מזמיןהמסמך ההזמנה, שיוציא    -  "הזמנה" או "ההזמנה" .2.8

 . להלן   26  – 27דעתו, ואשר ביחס אליו יחולו הוראות סעיפים 

 - "איש הקשר" .2.9

 . co.ilakko-byakov@mei. :דוא"ל, 6191922-04 :מזמין  טל'קב בלסקי, מהנדס היעמר 

איש הקשר הנו הגורם היחיד עמו יהיו המעוניינים להשתתף במכרז ו/או המציעים בקשר 

בעניינים הנוגעים להליך המכרז ממועד פרסומו ועד לכניסת החוזה לתוקף. איש הקשר הנו  

ה מטעם  המוסמך  היחיד  נתונים    מזמיןהגורם  ו/או  פרטים  בכתב,  ורק  ואך  בכתב,  ליתן, 

 בקשר עם הליך המכרז. 

)שימו   בנקאי  שיקערובה בדמות    לצרףבהליך זה נדרש המציע     -  רובה להבטחת ההצעה""ע .2.10

עכו בע"מ  לפקודת  ,לב: אין להגיש ערבות בנקאית, רק שיק בנקאי(   הינו   הערובהסכום  ,  מי 

 להלן.  11הכל בהתאם להוראות סעיף (, אלף ש"ח חמישים ₪ )במילים:  50,000

שקיבל    לקבלן. משך זמן ההתארגנות  להלן  26כאמור בסעיף  הודעה    –"  "הודעת זכייה ותקפותה .2.11

על  נשוא מכרז זה, יהיה כאמור בהודעה    העבודותביצוע    הודעת זכייה, יהיה זכאי לו עד תחילת  

ם קבלת צו מיו  ימים   7יהיה ארוך מ     לא  . מובהר כי פרק הזמן שיהיה נקוב בהודעההזכייה

 . התחלת עבודה 

 מסמכי המכרז   .3

יחיד או תאגיד   -מכרזים    -מסמכי המכרז ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של המזמין תחת הלשונית

מציע אשר החליט להגיש  המעוניינים להגיש הצעתם במכרז ידפיסו את חוברת המכרז שפורסמה.  

 המכרז.מתחייב להגישם בצורה נאותה ולכרוך את חוברת  הצעתו

  קבלנים/מציעים/ספקים כתנאי מוקדם להשתתפותסיור  .4

להגשת   תנאי  ומהווה  הצעה  להגיש  שמעוניין  מי  כל  על  חובה  הינה  הקבלנים  סיור  בכל  השתתפות 

קבלנים  ההצעה.   בסיור  סףהשתתפות  תנאי  בבחינת  בסיור הנה  השתתף  שלא  מציע  של  הצעתו   .

 . קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא תישקל

למען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות, אך לא רק, 

במסגרת סיור הקבלנים, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות, אך לא רק, במסגרת  

בכת זאת  יעשה  המכרז,  תנאי  על  לגרוע  או  להוסיף  לתקן,  לשנות,  בעקבותיו  או  הקבלנים  ב, סיור 

 בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ו/או יפרסם באתר האינטרנט, על פי שיקול דעתו. 

 - עדכונים, שינויים, שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה .5

לאיש הקשר, ולא לכל גורם אחר אצל עורך המכרז וזאת עד    אך ורקשאלות הבהרה יש להפנות   .5.1

המועדים. בטבלת  הנקוב  ספ  למועד  הסר  מציעים  למען  על  מוחלט  איסור  חל  כי  מובהר  ק 

פוטנציאליים ו/או על מציעים  לפנות אל כל גורם אחר ו/או נוסף אצל עורך המכרז, בקשר עם 

 . המכרז, למעט איש הקשר
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

. איש  פתוח  WORD, על גבי קובץ  שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל בלבד .5.2

הודעת הדוא"ל. באחריות המציע לוודא קבלת אישור  הקשר יאשר בדוא"ל חוזר את דבר קבלת 

שעות, יפעל לקבל אישור טלפוני ששאלותיו    24כאמור ובמקרה שאישור כאמור לא ניתן בתוך  

הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר. שאלות מציעים שדבר קבלתם לא אושר עד למועד המפורט  

 , לא יענו. 1בסעיף 

ם המכרז ומספרו וכן את פרטיו המלאים שלו, לרבות  בפנייתו בכתב בדוא"ל יציין המציע את ש .5.3

לגבי כל שאלה יצוין מספר הסעיף במכרז  שם  מלא, שם התאגיד, טלפון, פקס וכתובת דוא"ל.  

   .אליו היא מתייחסת

שהוגשותשובות   .5.4 לשאלות  המכרז  עליהן   עורך  להשיב  לנכון  וכן  תשובות"  :)להלן  ושמצא   )"

  בסעיף ו, עד המועד הנקוב  ופצ"(, יעדכונים"  :)להלן  ם במכרזהבהרות,  עדכונים, תיקונים ושינויי

תחת     מזמיןהמועדים, אך ורק בקבצי הבהרות  באתר האינטרנט )המכרזים( של ה  לטבלת  1.4

הבהרה"הכותרת   לשאלות  כשהם   "מענה  להגיש,  יש  אותם  המכרז  ממסמכי  חלק  ויהוו 

יהיה רשאי לפרסם את העדכונים ו/או    מזמיןה  .חתומים, ביחד עם כל מסמכי המכרז הנוספים

 התשובות, בסבב אחד או במספר סבבים, הכל על פי שיקול דעתו. 

 בדבר  ולהתעדכן  האינטרנט  באתר  שוטף  באופן  להתעדכן  הפוטנציאליים  המציעים  באחריות

 אין התחייבות כי יישלחו הודעות אישיות. .והעדכונים התשובות

בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את  למען הסר ספק מובהר כי אין  .5.5

תנאי המכרז. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו  

באתר האינטרנט    מזמין ואשר פורסמו על ידי ה   שנמסרו בכתבועדכונים  רק תשובות  .  מזמיןאת ה

   .מזמיןהמחייבות את  ידי איש הקשר,   שלו ו/או שנמסרו בכתב כשהן חתומות על

נפרד   .5.6 בלתי  חלק  ומהווה  המחייב  הנוסח  הוא  שיהיו,   ככל  העדכונים,  ונוסח  התשובות  נוסח 

במסגרת הגשת הצעה יחתמו המציעים על תדפיסי  תשובות ותדפיס עדכונים, כפי מהמכרז.  

אותם עם הצעתם שיישלח אליהם ו/או כפי שפורסם באתר האינטרנט של עורך המכרז, ויגישו  

 . למכרז

 בכתב במועד או כל טענה שהיא בקשר עם המכרז  הסתייגות  שאלה, בקשה,  לא מסר מציע    .5.7

, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר  הקבוע לקבלת שאלות הבהרה

 מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן. 

 

 – המען והמועד להגשת ההצעות .6

  57במשרדי התאגיד ברח' דרך הארבעה  על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה  

. את ההצעות יש לשלשל לתיבת  16:00ועד השעה    9:00', למעט ערבי חג, משעה  ה  – בימים א'  בעכו  

יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת    לעיל ולא  1.5המועד הנקוב בסעיף המכרזים לא לפני  

עד   סיבה שהיא(  )מכל  בתיבת המכרזים  המועדים. הצעות שלא תהיינה  בטבלת  כמפורט  המכרזים 

יש לשים לב  לעיל, לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים ולא תישקלנה.    לתאריך והשעה, הנקובים

 להוראות המופיעות על תיבת המכרזים עצמה. 

 עורך המכרז לא ידון בהצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 עורך המכרז יהיה רשאי לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות.  – דחיית המועד להגשת הצעות .7

 –  אופן הגשת ההצעה .8

בלבד .8.1 סגורה  חלקה  במעטפה  תוגש  במכרז  זיהוי ,  ההצעה  סימן  כל  או  המציע  פרטי  ציון  ללא 

יירשם שם המכרז  .  חיצוני אחר בתיבת    –. לתשומת לב המציעים  ומספרו בלבדעל המעטפה 

לפיכך אי רישום שם המכרז המלא על    ,המכרזים עשויות להימצא מעטפות של מכרזים נוספים

 מעטפה עלול להביא לאי הצגתה לפני ועדת המכרזים ולאי שקילתה.גבי ה

   אחת לכל שלב : –שלבי, ויש לכלול במעטפה הגדולה שתי מעטפות -המכרז הינו דו .8.2

הצעה כספית( :  –' זלמעט הצעת המחיר )נספח  יהיו כל מסמכי המכרזבמעטפה האחת   .8.2.1

עותק מודפס, שלם ומלא של כל חוברת המכרז על כל נספחיה ומסמכיה, לרבות תדפיסי  

ו/או שיישלח אל המציעים ע"י    האינטרנט  באתר  שיפורסמו  כפיתשובות ותדפיסי עדכונים  

המכרז וכלעורך  להגיש  ,  המציע  על  המכרז  מסמכי  פי  שעל  אחר  כל  ,  מסמך  על  כאשר 

המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו ובנוסף על גבי    המסמכים יש לחתום בכל עמוד.

המכרז, "מסמכי  מחיר  יצוין:  הצעת  כולל  התייחסות  ".   לא  כל  זו  במעטפה  לכלול  אין 

 למחיר. 

עורך המכרז עשוי לפרט בטופס הגשת ההצעה את המסמכים שעל    –לתשומת לב המציעים  

כדי   להקל על המציע. אין בפרוט האמור  כדי  לשחרר את המציע  המציע לצרף להצעתו, 

מאחריותו הבלעדית והמלאה לוודא כי כל המסמכים הנלווים הנדרשים ואשר מפורטים  

במסמכי המכרז צורפו על ידו, בין אם צוינו על ידי עורך המכרז בטופס ההצעה ובין אם  

 לאו. 

בה יש להציע    הצעה כספית(  –'  זרק את הצעת המחיר )נספח  יש להכניס  יה  יבמעטפה השנ .8.2.2

נספח    מחיר להוראות   ומספרו '.   זבהתאם  לציין את שם המכרז  יש  גבי המעטפה  על 

מעטפה שנייה זו תיפתח רק לאחר השלמת בדיקת ההצעות   ".מחיר הצעתובנוסף יצוין: "

 בשלב הראשון.

על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה    המוצעהמחיר  יובהר, כי  

והסופית בגין כל הנדרש במסמכי המכרז, המפורטים, בטופסי המכרז ובנספחיהם, בגין  

העבודות לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או  

ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן    נושיינתהחלקים ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות  

כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או ביטוח  

המכסים,  המיסים,  כל  וכן  הסעות,  מלאי,  ביגוד,  בטיחות,  אביזרי  ו/או  האחריות  ו/או 

ת למכרז האגרות וההיטלים, הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגשת הצעו

ובנוסף חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או עקיפה הקשורה לביצוע העבודות  

וכן   תפוקות(  ו/או  שירותים  ו/או  מוצרים  ו/או  טובין  אספקת  כל  )לרבות  המכרז  נשוא 

דין אף אם הוטלו   פי  על  על הקבלן,  יחולו  כל מס, אגרה, היטל או תשלום אשר  בנוסף, 

יכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש במועד מאוחר למועד ער

 ובכתב אחרת.   

)נספח  ההצעה .8.3 בלבד  המצ"ב  ההצעה  מסמך  גבי  על  ז'(  המחיר  הצעת (.    ו'   תוגש     תוגש   )נספח  

   .כשהיא מונחת במעטפה נפרדת עליה רשום בכתב ברור "הצעת מחיר"



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 8 

 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

הוספות    מחיקות, שינויים אועל המציע למלא את מסמך ההצעה בכתב ברור או בהדפסה.   .8.3.1

 עשויים להביא לפסילת ההצעה. 

על כל סתירה, אי התאמה ו/או אי בהירות שיתגלו, אם   בכתבהמציע יודיע לעורך המכרז   .8.3.2

הבהרה,   שאלות  להצגת  האחרון  למועד  עד  וזאת  הרכישה  הליך  במסמכי  ידו  על  יתגלו 

 לעיל יחולו גם על הודעות כאמור בס"ק זה. 5.2הוראות סעיף 

יובהר כי משתתף לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר למסמכי המכרז שתועלה 

 לאחר המועד האחרון להצגת שאלות הבהרה. 

שאית לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנ"ל ו/או הצעה  ועדת המכרזים של עורך המכרז ר .8.3.3

 שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.

 איסור הסתייגויות והוספות .9

המכרז  אין להגיש כל הסתייגויות, התניות, הוספות או שינויים לתנאים או לדרישות, הכלולים במסמכי  

 . לעיל8.3.2ס"ק והכל מבלי לגרוע מהוראות  

עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה, הכוללת הסתייגויות, תוספות או שינויים לתנאים או   .9.1

בהסרת   ההצעה  שקילת  את  להתנות  לחילופין,  או  המכרז,  במסמכי  הכלולים  לדרישות, 

 ההסתייגויות, התוספות או השינויים, תוך פרק זמן, שייקבע  ע"י עורך המכרז. 

עורך המכרז יהיה רשאי לפסול כל הצעה הלוקה בחסר או באי בהירות או דו משמעות או  

 כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי הליך הרכישה. 

אשר נדרש לעמוד בכל תנאי    על ידי מציע אחד   כל הצעה תוגש אך ורק   -  הגשת הצעה ע"י מציע יחיד  .10

  ., אלא אם הותר אחרת במפורש במסמכי המכרזהסף בעצמו

המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית    -  תחולת מחיר  .11

השירותים  ו/או  בגין כל הנדרש במסמכי המכרז, המפורטים, בטופסי המכרז ובנספחיהם, בגין הטובין 

לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או השירותים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או החלקים  ו/או העבודות  

ו/או   ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או החומרות שינתנו ו/או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה 

ביטוח ו/או האחריות ו/או אביזרי  סוציאליות ו/או פיקוח ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או הובלה ו/או  

בטיחות, ביגוד, מלאי, הסעות, וכן כל המיסים, המכסים, האגרות וההיטלים, הישירים והעקיפים אשר  

בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסף חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישירה או  

ם ו/או התפוקות נשוא המכרז וכן בנוסף,  השירותים ו/או המוצרי  -עקיפה הקשורה להספקת הטובין   

, על פי דין אף אם הוטלו במועד מאוחר למועד  קבלןכל מס, אגרה, היטל או תשלום אשר יחולו על ה

 עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין במפורש ובכתב אחרת. 

 ביטול המכרז  .12

מכרז עפ"י דין,  עורך המכרז שומר  בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי עורך המכרז לבטל את הליך ה .12.1

 לעצמו את הזכות לבטל את הליך הרכישה, כאשר: 

  רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף והתנאים המוקדמים והדרישות האחרות  .12.1.1

 במסמכי המכרז., המפורטות 

בבחירת   .12.1.2 או  בניהולו,  במסמכיו,  הרכישה,  בהליך  פגם  שהתקיים  מצא  המכרז   עורך 

 ההצעה הזוכה. 
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התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר   .12.1.3

פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו  

על  בוססו  שאלה  או  הרכישה,  הליך  ממסמכי  או  מהמפרט  מהותיים  דרישות   / נתונים 

 נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

בנסיבות, או השתנו צרכי עורך המכרז, באופן המצדיק, לדעת עורך המכרז, את   חל שינוי .12.1.4

 ביטול המכרז. 

באופן   .12.1.5 פעלו  או  מחירים,  או  הצעות  תאמו  חלקם,  או  שהמציעים  להניח  סביר  בסיס  יש 

 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.

לבטל את המ .12.1.6 כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי  עורך המכרז מבקש  כרז 

, או כדי לבצע את ההתקשרות עם זוכה מכרז באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה

 . מרכזי של החשכ"ל

מובהר כי בנסיבות המפורטות לעיל, עורך המכרז יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו  .12.2

ההוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך    בקשר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין

 הכנת הצעתו ו/או הגשתה ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.

 "תנאי סף" –תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .13

בתנאים   .13.1 מותנית  במכרז  להלן    הבאים.ההשתתפות  המנויים  התנאים  לעמוד  בכל  המציע  על 

 מצוין אחרת. במועד הגשת ההצעות, אלא אם בעצמו 

רשום  .13.1.1 להיות  תאגיד  שהוא  מציע  על  בישראל.  כדין  רשום  תאגיד  או  אדם  הינו  המציע 

 במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות. 

פי דין לעניין נושא ההתקשרות,   .13.1.2 המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם, המתנהל על 

הרישיונ כל  קיימים  המציע  )להלן  ובידי  דין  פי  על  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  ות, 

זה   הצעתו,    –בסעיף  תקפה  בו  האחרון  למועד  עד  לפחות  תקפים,  כשהם  "ההיתרים"(, 

לעיל והמציע צירפם להצעתו.  על אף האמור לעיל, מקום בו בשל נסיבות    1.8כאמור בסעיף  

יא אישורים רישיונות  שתלויות ברשויות ו/או בגורם המנפיק את ההיתרים, לא ניתן להמצ 

המכרז   והיתרים כאמור תקפים עד למועד הנ"ל, תהיה רשאית ועדת המכרזים של עורך

ובלבד שלא   יותר,  לפסול הצעתו של מציע שההיתרים שהמציא  תקפים למועד מוקדם 

 לעיל.   1.7בס"ק שיהיו תקפים לפחות עד למועד האחרון להגשת ההצעות כנקוב 

האישור .13.1.3 כל  את  המציא  )אכיפת  המציע  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  ים 

 . 1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

  צירוף לרבות  ( ,  13זה )כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז , אף אם לא צוין בסעיף   .13.2

 .14ערבות לקיום ההצעה בהתאם לסעיף שיק בנקאי שישמש 

י .13.3 פי שיקול דעתו,    , אך לא חייב  ,היה רשאיעורך המכרז  עם    ג לאפשר למציע, אשר לא הציעל 

ר היתר,  אישור,  מסמך,  כל  יהצעתו  או  אחרשיון  את  מסמך  להשלים  מוקדם,  תנאי  המהווה   ,

יובהר כי אי השלמת מסמך   .עורך המכרזב, שייקבע ע"י  תוך פרק זמן קצועורך המכרז  המצאתו ל

 .כלשהו שנדרש בתנאי המכרז מהווה עילה לחילוט הערבות



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 10 

 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

/    נכסים   כינוס)ולא הוגשה לגביו בקשה( לאינו מצוי  באמצעים, והוא  מוגבל  המציע אינו לקוח   .13.4

 ו/או פשיטת רגל.   פירוק / הקפאת הליכים / הסדר נושים

'  ב בקבוצה    130או בענף    לפחות  1'  בסיווג  גבקבוצה      100בענף ראשי  המציע הינו קבלן רשום   .13.5

להגשת ההצעות.  התקף  ,  1בסיווג    רישום  אישור  העתק  להצעתו  יצרף  הקבלןבמועד האחרון 

 . הקבלנים רשם"י ע חתוםתקף ו, כנדרש קבלני סיווג

 ניסיון:  .13.6

 ל ש  פרויקטיםביצע הקבלן לפחות שלושה  (  2019  –  2021האחרונות )במהלך השלוש שנים   .13.6.1

של  שיפוץ   מגוריםושיקום  ציבורו/או    קיים    מבנה  מ    - קיים    מבני  יפחת  שלא  בהיקף 

כולל  ₪    1,000,000 או  ו/שיפוץ    פרויקטים שהם  שנילפחות  או    ,מע"מ כל אחד מהםלא 

מע"מ    לא כולל₪    3,000,000כולל של לפחות    בהיקף  מבני ציבור  בניית מבנה מגורים ו/או

  .מע"מ לא כולל₪  1,500,000לא יקטן מ  כל אחד מהםאשר 

. להוכחת עמידותו בתנאי זה ימציא  ראשי  כקבלןהקבלן ביצע את הפרויקטים כאמור לעיל   .13.6.2

להצהרתו   ובנוסף  הצעתו,  עם  ביחד  המלצה    'ו  בנספחהמציע,  מכתבי  המכרז,  למסמכי 

 . מעיד על ההיקף הכספי של הפרויקטו/או או הצגת חשבון סופי ה  13.8 בסעיףכאמור 

   לקבלן ניסיון כקבלן ראשי לפחות של שלוש שנים. .13.6.3

.  2019-2021מע"מ בכל אחת מהשנים    לא כולל₪    3,000,000לקבלן מחזור עסקי שנתי של לפחות   .13.7

למסמכי המכרז, להוכחת אמיתות נתונים    'ו   נספחהקבלן ימציא אישור חתום בידי רו"ח, בנוסח  

 אלה. 

ש .13.8 ימציא  שלושה  ניהקבלן  או  המלצה  ם  הצהיר    מכתבי  עליהם  הפרויקטים   למספר  בהתאם 

המצ"ב    13.6.1בסעיף   בנוסח  נציגיהם    ד"י  כנספח,  ידי  על  חתומים  כשהם  המכרז,  למסמכי 

. ביחס למכתבים אלה יחולו    לעיל13.6.1    המורשים של מזמיני עבודות שונים כאמור בסעיף  

 הכללים הבאים: 

ידי גורם מוסמך מטעם הממליץ. לעניין זה מובהר כי גורם המכתבים יהי .א ו חתומים על 

 אלה: סמך יכול להיותומ

רה שהנה יזמית / מזמינת העבודות נשוא  במנהל החברה / מנהל התחום בחברה, בח .1

ובלבד שלא מתקיימים קשרי שליטה ו/או בעלות בין הממליץ    ,המציעשל  ההמלצה  

 והמומלץ. 

לעיל, ובלבד שלא מתקיימים קשרי    1מנהל הפרויקט מטעם המזמין כאמור בס"ק   .2

 שליטה ו/או בעלות בין הממליץ למומלץ. 

יצוין מספר הטלפון של אחד מחותמי המסמך שאליו תהיה רשאית   .ב עכו בכל מכתב  מי 

 ,רשאית, אך לא חייבתמי עכו  כונות פרטי ההמלצה ו/או את טיבה.  לפנות כדי לברר את נ

לפנות לממליץ החתום על המכתב כאמור ו/או לכל אדם אחר ו/או נוסף הנוגע לפרויקט 

נשוא המכתב, אף אם פרטיו לא צוינו ע"ג המכתב ו/או בהצעת המציע )להלן יכונה בסעיף  

פי שיקול דעתה, שלא להתחשב במכתב רשאית, על  מי עכו  "הממליץ"(.    –זה כל אחד מהם  

להתחשב במכתב ההמלצה כאמור אם התברר לה בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך בחינה  
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אחר שיעשה בקשר עם מכתב ההמלצה, כי קיים פער מהותי בין האמור במכתב ההמלצה  

 לבין עמדת הממליץ ביחס למציע ו/או אם התברר לו כי המציע אינו עומד בתנאי סעיף זה.

כי  מ .ג עכו ובהר  חייבתרשאי  מי  לא  אך  ידי    ת,,  על  שנרשמו  הממליצים  לארגונים  לפנות 

לפנות לאיש הקשר שנכתב, או לכל אדם   תאך לא חייב   תהמציע, כולם או חלקם, וכן רשאי

אחר הנוגע לפרויקט נשוא ההמלצה, אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע )להלן יכונה  

 (. "הממליץ"  -בסעיף זה כל אחד מהם 

, לשוחח עם כל הממליצים שציין המציע בהצעתו או  ה, על פי שיקול דעתתרשאי  מי עכו  .ד

רק עם חלקם, לבחור חלק מבין הממליצים לצורך שיחה, באופן אקראי או באופן מושכל, 

בשיחה טלפונית ו/או בכל הליך    השלא להתחשב בדבריו של ממליץ, אם התברר ל   תורשאי

עם   בקשר  שיעשה  אחר  בתנאי  ההמלצה  נשוא  ויקטהפרבחינה  עומד  אינו  המציע  כי   ,

 המכרז.  

מסור תלא    מי עכו:  האיכותעל המלצות וחוות דעת שניתנו במסגרת תהליך הערכת    חיסיון .ה

אפשר לעיין בחוות תאת שמות הממליצים/ נותני חוות דעת אליהם נערכה פניה וכן לא  

ידם או בתרשומות שיחה שנערכו עמהם. בהגשת ההצעה למכרז מוותר - דעת שניתנו על

ולעיון   הדעת  חוות  נותניהמציע מראש על כל זכות ודרישה לקבלת שמות הממליצים/  

בחוות הדעת ובהמלצות שיינתנו עליו או על משתתפים אחרים, הן של ממליצים שנכללו 

 מיוזמתה.  מי עכואליהם תפנה   בהצעות והן של אחרים

לראות   .ו שיבקש  עכו  מציע  מתוך  במי  אחד,  המלצה  מכתב  שמסר  מכתבי    שני כממליץ 

 ההמלצה כאמור לעיל, יוכל לעשות כן, בתנאי שהתקיימו במצטבר כל התנאים כדלקמן:

ט מן הסוג ובהיקף  לעיל, פרויק 10.6.1, בתקופה המנויה בסעיף במי עכוהמציע ביצע  .1

 . זההנקוב בסעיף 

 המציע ציין בהצעתו את הפרויקט ופרטיו, לרבות היקפו, אליו הוא מתייחס.  .2

שתערוך   .3 בדיקה  פי  עכו  על  שימי  ומבלי  ההצעות,  פתיחת  לשם  ולאחר  הקבלן  זמן 

בחינת הדברים ו/או מבלי שיבקש את התייחסות המציע, יתברר כי אומנם המציע  

,  ]  מי עכווכי אילו הייתה פונה      13.6.1ובהיקף כאמור בסעיף    מן הסוג  ביצע פרויקט

 חותם על מכתב המלצה כאמור. מהנדס התאגיד היה 

יראו את   לעיל,  כל התנאים האמורים  כמי שהגיש מכתב המלצה  התקיימו  המציע 

 בלבד.   ף אחדאחד ולפיכך יהיה עליו להגיש עוד מכתב המלצה נוס

למען הסר ספק מובהר כי מציע שבחר לפעול כאמור בסעיף ג', עושה כן על פי שיקול דעתו   .ז

(. מציע  3ובחירתו וממילא יהיה מנוע לטעון כי סבר כי יתקיימו בו ולגביו הוראות ס"ק ג)

מי  מכתבי המלצה ממליצים שמחוץ    שני ימנע מן הסיכון כאמור לעיל, יצרף  המעוניין לה

 .(Rulling-Pre, או יפנה בשאלה ספציפית מתאימה במסגרת הליך שאלות תשובות )עכו

המציע יגיש עם הצעתו אישור רו"ח בדבר הענקת תשלומים סוציאליים לעובדיו ע"ג נספח י"ב   .13.9

 חתום ע"י רו"ח. 

   .4תף בסיור קבלנים בהתאם לסעיף המציע או מי מטעמו השת .13.10
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)העתקים(   .13.11 תקפים  ומסמכים  אישורים  ימציא  המציע  הצעתו,  עם  ביחד  הצעתו,  הגשת  במועד 

 המוקדמים כאמור לעיל.המעידים כי המציע עומד בתנאים 

 ערבות לקיום ההצעה  .14

לב:  בע"מ    מי עכו  לפקודת  בנקאי   שיקעל המציע לצרף להצעתו   .14.1   ערבות   להגיש   אין )שימו 

ש"ח(    חמישים)במילים:  ₪    50,000בסך  , ( בנקאי   שיק   רק ,  בנקאית  "ערבות   -להלן )אלף 

 . לעיל 2.10כמפורט בסעיף  הכל( "הצעה

על הסכום הנקוב     בע"מ   מי עכו יהיה משוך ע"י בנק מסחרי בישראל, לפקודת    ,בנקאיה  שיקה .14.2

בלבד". השיק יכול להיות שיק    ןלעיל. ע"ג השיק לא יצוינו הגבלות כגון, "לביטחו  2.10בסעיף  

"למוטב בלבד". זמן הפירעון שיצוין על גבי    –משורטט }"קרוס"{ ו/או שיק שסחירותו הוגבלה  

זה, יהיה    .  מבלי לגרוע מהאמור בס"ק הגשת ההצעות המועד האחרון להשיק יהיה לכל המאוחר  

רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו, במקרה של מסירת שיק כאמור, לאפשר למציע לתקן פגם  

 ."ערבות ההצעה"( –)להלן שנפל ברישום פרטי השיק, ככל ששיק כאמור נמסר  

לחלט או להציג לפירעון את ערבות ההצעה או לעשות בה כל    מזמין ה על פי כל דין יהיה רשאי   .14.3

ל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו לפני מועד פקיעתה, או התברר כי נתן  שימוש אחר, לרבות בכ

, 13.4בהצעתו הצהרה בלתי נכונה, או לא העביר הבהרות או השלמות שנדרשו ממנו לפי סעיף  

לבין האו   בינו  ע"י ה  מזמיןהפר את החוזה, שנקשר    מזמין עם מתן ההודעה על קבלת הצעתו 

אחרים )להלן: , לרבות הפרה שנובעת מאי המצאת ערבות ביצוע ו/או מסמכים  26כאמור בסעיף  

הההפרה" לבין  המציע  בין  בזה  מוסכם  ראוי    מזמין"(.  פיצוי  מהווה  בערבות  הנקוב  שהסכום 

, כתוצאה מסתברת  מזמיןומוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם ל

יע  לתבוע כל סכום פיצוי אחר ו/או נוסף מן המצ   מזמיןשל ההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של ה 

 בגין הפרתו. 

ימים   שישים  , וזאת עד לא יאוחר  למציע, שהצעתו לא נתקבלהההצעה  ערבות  את  חזיר  י  מזמין ה .14.4

כאמור   בתוקף  הינה  המציע  הצעת  בו  האחרון  המועד  וחזר  תהערבות  .  להלן15  בסעיףלאחר 

אשר על  ת  ו חתימהמצאת כל המסמכים האישורים, הערבויות והלמציע שהצעתו התקבלה, עם  

 מציע שהצעתו נבחרה להמציא.

ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות,    90ערבות המכרז תהיה בתוקף לכל הפחות עד תום   .14.5

. על אף האמור, המזמינה, תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  1.7כהגדרתו בסעיף  

 ימים.   90מהמציע הארכת הערבות לתקופה נוספת של עד  

לעיל אף    1.8הצעת המציע תהיה בתוקף , ותחייב את המציע, לתקופה כאמור בס"ק    –  תוקף ההצעה .15

אם במהלך תקופה זו הודיע עורך המכרז למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם  

 נכרת בין עורך המכרז לבין מציעים אחרים חוזה. 

ין ודבר, הסכמה מצד המציע לכל  הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה, לכל עני - הסכמה לתנאים ולתניות .16

ההוראות, התנאים והתניות, המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז,  

זולת אם המציע מסר לעורך המכרז, בכתב, הודעה מפורטת ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או 

טענה או הערה אחרת בקשר    , או כלתנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק
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בהודעה יפורטו    .הבהרה  שאלותלהגשת  והכל עד לא יאוחר מאשר המועד האחרון    למסמכי המכרז,

וכן   החוק  בדרישות  עומדים  אינם  הם  כי  המציע  סבור  לגביהם  התנייה  ו/או  התנאי  ו/או  ההוראה 

 מהותה  של הערתו. 

מ מנוע  יהיה  במועד,  כאמור  בכתב  הסתייגות  מציע  מסר  ו/או לא  דרישה  ו/או  טענה  כל  להעלות 

הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן. למען  

 הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד הנקוב במסמכי המכרז.

ההצעות ולהחליט לגביהן לפני  עורך המכרז אינו מתחייב לשקול את    –  פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .17

 מועד פקיעת תוקפן. 

יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק    עורך המכרז  –   בדיקת ההצעות והמציעים .18

או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים, הן  

חר, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי. עורך המכרז יהיה  מהמליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם א 

רשאי לפסול כל הצעה, אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע  

 כנדרש.

 – פסילת הצעות בלתי סבירות  .19

עורך המכרז יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול    .19.1

הנו בלתי סביר באופן חריג לדעתו, לרבות מקום בו לא נערך אומדן.    פרט אחר הכלול בה   או בה

ליתן הסברו   ימנע מלקבל הצעה כאמור, אלא אם נתן למציע כאמור הזדמנות  עורך מכרז לא 

 להצעתו. 

, על פי שיקול דעתו    עורך המכרז יהיה רשאימבלי לגרוע מן הסמכות הכללית כאמור לעיל, רשאי   .19.2

 .כנס לתיבת המכרזיםומהאומדן שבוצע וי  20%ביותר מ  הצעה הגבוהה או נמוכה לפסול    י, הבלעד

  – פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם .20

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעתו של מציע אשר במהלך חמש השנים שקדמו למועד  

בו סבור עורך המכרז, על פי   פרסום המכרז, או חלק מהן, עמד בקשרים חוזיים עם עורך המכרז, מקום

עם המציע, כי אין הוא מעוניין להתקשר עם המציע בחוזה    ושיקול דעתו הבלעדי, ובהסתמך על ניסיונ 

 להספקת השירותים נשוא המכרז.

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת    - בקשת הבהרות .21

   הבהרות בקשר להצעתם, בכפוף להוראות כל דין.

 הזכייה במכרז תהייה ע"י מציע אחד בלבד.  –  זכייה ע"י יותר ממציע אחד  .22

   לא ינוהל מו"מ.  - ניהול מו"מ עם מציעים .23

   ף, ניקוד איכות, וקביעת ניקוד סופי משוקלל עמידה בתנאי ס -בחירת ההצעה הזוכה   .24

תבדוק ועדת המכרזים את ההצעות ותבחן האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות    ראשית .24.1

תבחן הצעות, תפנה לבקשת הבהרות/השלמות בהתאם לשיקול דעתה,  ועדת המכרזים  במכרז,  

 כאלה. תפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים ו

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל, ייעשו   .24.2

א רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים מקצועיים  המטעם המזמינה. המזמינה ת

 ובוועדות משנה מטעמה. 
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המזמינה   .24.3 מטעם  הבדיקה  לבחון  ועדת  רשאית  של  ון  והניסיהאיכות    ניקריטריואת  תהיה 

   המציעים.

אי .24.4 הסרת  או  להצעה,  הבהרות  קבלת  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת  ו/או  הבדיקה    - ועדת 

והמציע   תיקונים,  ו/או  השלמות  לקבל  ו/או  ההצעות  בבדיקת  להתעורר  שעלולות  בהירויות 

עם   לדון  המזמינה  רשאית  כן  כאמור.  הבהרה  כל  במתן  המזמינה  עם  פעולה  לשתף  מתחייב 

צעתם ו/או לבקש ממציע/ים לתקן ו/או לשפר את הצעתו/יהם, בין בשלב אחד  מציע/ים בפרטי ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי של   והכל  ובין לאחריה  הזוכה  לפני בחירת  בין  ובין במספר שלבים, 

 המזמינה. 

   GO/NO GO האיכות ציון קביעת: שני שלב .24.5

(, על פי המפורט בטבלה  100( לבין מאה )0שיוענק לניסיונו של המציע ייקבע בין אפס )  הציון 
 להלן.  

( וחמש  שבעים  לפחות  לקבל  המציעים  על  כי  בזאת  ) 75מובהר  מאה  מתוך  נקודות   )100  )
 הנקודות האפשריות לדרישות הניסיון והאיכות לשם מעבר לשלב בדיקת הצעות המחיר. 

 . המחיר ציון עם משתקלל אינו האיכות ציוןבזאת כי  מובהר  .24.6

    - מהציון הסופי(  %100)  :  קביעת ציון המחירשלב שלישי  .24.7

 

 

אשר   המציעים  כל 

(, יועברו לשלב קביעת  75קיבלו בשלב ניקוד האיכות את הציון המינימאלי הנדרש כנקוב לעיל )

 ציון המחיר. 

ניקוד   סעיף משנה  מס' 
 בי מר

1. 
 
 

מגורים ו/או מבני    ימבנ  ה שלאו בנייו/ שיפוץ  ב  מספר שנות ניסיון  
ראשי     ציבור מלפחות  1-ג  כקבלן  כי  מובהר  ניסיון    10  -.  שנות 

 ומעלה, ינוקד המציע בניקוד המרבי.
 נקודות .  20של  יקבל ציון   שנות ניסיון 8-9ו.

 נקודות .  15יקבל ציון  של  שנות ניסיון  5-7
 נקודות. 10שנות ניסיון, יקבל ציון של  3-4 

 

25 

כספי   .2 המציע  מחזור   של  עבודתו  ראשיבגין  מ מ   ,כקבלן    צטבר 
 . ועד מועד האחרון להגשת המכרז 1.2019

כי    כולל    10  מעל    של  מצטבר  במחזור כספימובהר  לא   ₪ מליון 
 בניקוד המרבי. ומעלה, ינוקד המציע מע"מ  

מצטבר   מציע    כספי  מחזור  ₪     9.999  שבין  שיציג    5ועד  מליון 
 נקודות.   20, יקבל ציון של לא כולל מע"מ  , מיליון

  מיליון   4.999  מיליון ₪ ועד  3בין  מציע שיציג מחזור כספי מצטבר  
 נקודות.   ₪10 לא כולל מע"מ , יקבל ציון של 

 

25 

   מניסיון המציע.התרשמות כללית   .3
בהתאם למספר  שהגיש המציע  מכתבי המלצה  ייבדקו  במסגרת זו  

בהתאם לדרישות  ו    לעיל   13.6.1הפרויקטים  עליהם הצהיר בסעיף  
 . שם

ציג להם  ולה לפנות    , אך לא חייבת,ועדת המכרזים תהא רשאית 
 במקרה של פניה בשאלות,   .ט"ו נספח שאלות כמפורט בשאלון 

  לו )בין   שינתןכל שאלה תזכה את המציע בניקוד, בהתאם להערכה  
הניקוד שצבר המציע    סך ((. הציון לשאלון יהיה  5)  לחמש (  0אפס )

תקבל ניקוד  השאלון )שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה    במסגרת 
 (.נקודה  1מינימלי של 

גם   לפנות  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת  כי  ומודגש  מובהר 
של   עבודתו  את  המכירים  אחרים  מקצוע  לאנשי  או  ללקוחות 
המציע על מנת להפנות אליהם את השאלון ו/או לקבל חוות דעתם  

זו.   מידה  אמת  במסגרת  תשוקלל  עכו וזו  עצמה    מי  רואה  אינה 
ורשאית לפנות לכל    לרשימת הממליצים שהגיש המציע   מחוייבת 

ת. הניקוד  אדם. מובהר כי יחולו יתר הוראות המכרז לגבי המלצו 
שיינתן למציע בסעיף זה יהיה סכום הנקודות שצבר המציע בשני  

 .0.625השאלונים כפול 

50 

 100 "כ סה 

  X 100 ההצעה הנמוכה ביותר 

 ההצעה הנבדקת   
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כפול כמות( ביותר תקבל את ניקוד המחיר הגבוה  ההצעה הכוללת את סך העלות הנמוכה ) מחיר  

 ביותר. 

 ההצעה שציונה יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.                 

 המשוקלל יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה.  הסופיההצעה שציונה  .24.8

ההצעות    במקרה .24.8.1 מן  ואחת  זהה,  משוקלל  ציון   תיבחר ",  אישה  בשליטת"עסק    היא של 

  העסק   לפיו   ותצהיר   אישור,  הגשתה  בעת   לה   שצורף   ובלבד   במכרז  כזוכה   האמורה   ההצעה 

"עסק  המונחים  של   משמעותם)על    אישה   בשליטת  הוא "עסק";  "; אישה  בשליטת: 

 (.   1992  - "בתשנ, המכרזים חובת חוק ראה"תצהיר" ו"אישור";  

של ציון משוקלל זהה, ואף אחת מההצעות הזהות אינה "עסק בשליטת אישה"    במקרה .24.8.2

 תיבחר ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה יותר.  

מסמכות    אין .24.8.3 לגרוע  כדי  לעיל  עכובאמור  לתקנה  מי  בהתאם  לתקנות,  38,    מטעמים )ג( 

  אלא   ביותר   הגבוה  הסופי   הציון   את  שקיבלה   בהצעה  לבחור  שלא,  שיירשמו  מיוחדים

 המותרת   אחרת  החלטה  כל  ולקבל,  הצעה  באף  לבחור  שלא  מי עכות  רשאי  כן.  אחרת  הבהצע

 . דין כלפי -ועל  המכרז למסמכי   בהתאם לו

והבלעדי.    המוחלט   הקול דעת ישלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי ש   תרשאיהמזמינה   .24.9

א לדרג מציע או  יה  תלהתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאי  יא ה  תכן רשאי

יבוא    ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו,  ,מציעים נוספים, מלבד בחירת זוכה

 במקומו המציע שדורג אחריו.

המזמינה תהיה רשאית אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, ובכל מקרה לא   .24.10

 . מי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של המזמינה, באשר תהיהתהא ל

אי התמלאות התנאים המוקדמים  במקרה של  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע למציע כי    .24.11

הנדרשים ו/או במקרה של קבלת הצעות בלתי מתאימות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  

ו/או  לא  של המזמינה,   תתקבל הצעת המציע ו/או כל הצעה שהיא, ולא תהא למציע כל טענה 

 . תביעה בקשר לכך ו/או בקשר להוצאות שהוציא להגשת הצעתו

הכנת המכרז/ בדיקת ההצעות / והערכתן , מסתייע עורך המכרז ותסתייע ועדת    יעוץ מקצועי : לצורך .25

לה    ייתןועדת המכרזים רשאית להחליט כי היועץ  .  ש. אנגל מהנדסים בע"מביועץ המקצועי  המכרזים  

לגבי   לרבות  למכרז,  הנוגע  עניין  בכל  הסףהמלצות  בתנאי  ההצעות  ההצעות   ,עמידת  נתוני    בדיקת 

 והערכתן. 

 עה ע"י מציע יחיד הגשת הצ .26

כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר  

 אחרת במפורש במסמכי המכרז.      

מציע שהצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים של עורך המכרז כהצעה הזוכה,    –  הודעת זכייה ותקפותה .27

ג'.   נספח  בנוסח  כך הודעה בכתב מעורך המכרז,  על  תלויים  יקבל  יהיו  בין הצדדים  יחסיים חוזיים 

וכן כל שיפור שהכניס    הקבלן  לרבות הצעת    על הסכם ההתקשרות  מי עכו בחתימת מורשי חתימה של  

מי  של    הלזכותבכפוף  , והכל  ומתן שנוהל עם עורך המכרז, אם וככל שנוהלבה הספק  במהלך המשא  

   .לפסול את הליך הרכישה או את הודעת הזכייה, כמפורט לעיל עכו
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 הספק/הקבלן ע"י עורך המכרז. –כה הודעה על מועד תחילת ההתקשרות תימסר למציע הזו

 חתימת הזמנה או חוזה  .28

לאחר מתן הודעת הזכייה על ידי עורך המכרז, יהיה רשאי, אך לא חייב, עורך המכרז להוציא   .28.1

 לעיל. 2.8הזמנה, כהגדרתה בסעיף 

הוראות   .28.2 לבין  בהזמנה  הכלולה  הוראה  בין  סתירה  שתתגלה  ככל  כי  ספק  הסר  למען  מובהר, 

מסמכי המכרז אשר עם מתן הודעה על זכייה, הפכו לחוזה,  יגברו הוראות החוזה, זולת אם צוין  

 שנות את הוראות החוזה. כי היא באה ל במפורשבהזמנה 

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת    -   ביטול זכייה או הודעת זכייה .29

 הזכייה,  כאשר:

פי   .29.1 נדרשת, על  הקבלן לא המציא לעורך המכרז מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם 

 מסמכי הליך הרכישה, בעקבות הודעת הזכייה. 

מידע על מציע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתו, אילו היה בידו  עורך המכרז קיבל   .29.2

לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות ו/או התברר לעורך המכרז כי הקבלן הסתיר ו/או  

 לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על החלטתו. 

ובהיקף המחויבים, עפ"י    קיים ספק סביר, אם הקבלן יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב .29.3

 לוחות הזמנים שנדרשו. 

מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו נזק 

 ו/או הפסד. 

את הזכות להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה    מזמיןבמקרה של ביטול זכייה שומר לעצמו ה .30

חרת עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול  או לבטל את המכרז או לקבל כל החלטה א 

 דעתו הבלעדי.

 ביטול המכרז  .31

בו רשאי .31.1 דין,    מי עכות  בנוסף לכל מקרה אחר  עכולבטל את הליך המכרז עפ"י    ת שומר   מי 

 , כאשר:המכרזאת הזכות לבטל את הליך   הלעצמ

בשלב תנאי הסף )לרבות השתתפו בסיור    עמדוהצעות או פחות הוגשו או    שלושרק   .31.1.1

 הקבלנים( וציון האיכות המינימלי והדרישות האחרות המפורטות במסמכי המכרז. 

, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה המכרזשהתקיים פגם בהליך    המצא   מי עכו .31.1.2

 הזוכה. 

, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  למכללההתברר   .31.1.3

או  פתי במסמכים,  המפורטות  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה  ההצעות,  חת 

, או שאלה  המכרזמהמפרט או ממסמכי הליך    ותשהושמטו נתונים/ דרישות מהותי 

 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

, את ביטול  הטכניון, באופן המצדיק, לדעת  מי עכוחל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי   .31.1.4

 המכרז.

יס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  יש בס .31.1.5

 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. 
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כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי יעילות   .31.1.6

 מחייבם. 

 . חותפ  וא יםציע מ שלושה שתתפוה המציעים סיורב .31.1.7

היה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז,  ת  מי עכומובהר כי   .31.1.8

לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציא המתעניין ו/או המציע לצורך הכנת הצעתו  

 ו/או הגשתה ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים. 

  במדרג  השני המציע עם התקשרות .32

  השני   למציע  לפנות  הזכות  את  הלעצמ  תשומר  מי עכו,  דין  כל   הוראות  פי  על   המזכויותי   לגרוע  מבלי

  אחר   זוכה  על  שהוכרז  לאחר   גם   וזאת  הצעתו  פי  על  הפרויקט  את  שיבצע  מנת  על  ההצעות  במדרג

 , אם התקיימה עילה לביטול הזכייה של הזוכה או לביטול ההתקשרות עמו. במכרז

קבלת    על  למכללת  להודיע  ,מי עכואו כפי שיקבע בהודעת    ימים  10  של  שהות  תהא   שני   שידורג   למציע .33

מחדש. לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב    ההצעה  לקיום  הערבותכאמור לעיל, ולהעמדת    הפניית

  ולפנות   לחזור,  בכך  חפוץתש  וככל  והמוחלט  הבלעדי   הדעת  שיקול  פי  על  מי עכו  תהא רשאית בשלילה,  

 .הלאה וכך  שלישי שידורג למציע

 עיון במסמכי המכרז ובהצעת הזוכה .34

 בהתאם להוראות כל דין.  .34.1

במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום שמהווה 'סוד   .34.2

מסחרי' , עליו לציין זאת במסמך שיצרף להצעתו. יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את עורך  

 המכרז.

 שונות .35

המציע מצהיר ומאשר כי כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, התוכניות, הידע והנתונים  

, הינם רכושו של עורך המכרז ונמסרו  "הנתונים"(  –)להלן  שנמסרו ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה  

בנתונים  לו לצורך הגשת הצעתו במכרז זה בלבד.  ידוע למציע, כי חל עליו איסור לעשות כל שימוש  

לכל מטרה אחרת ו/או נוספת וכי חל עליו איסור מוחלט להעביר, למסור, לשתף, לתת, להעניק,  

 למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.

המילים "עורך המכרז רשאי" במסמכי המכרז יפורשו כמתן רשות לעורך המכרז לפעול על    -  פרשנות .36

 יפורשו כמטילים חובה כלשהי עליו. פי שקול דעתו הבלעדי, ובשום מקרה לא

 בהגישו הצעתו, נותן המציע הסכמתו המפורשת לאמור בסעיף זה וכן לאמור בהוראות מסמכי המכרז.  .37

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית לדון  .38

 בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה. 

 

 

 בברכה                                                                                                                        

 בע"מ מי עכו
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 נספח  ב'-

 ה ס כ ם 
 

 202_ שנת  ______לחודש______ ביום  _____ב שנערך ונחתם 
 

 בע"מ  מי עכו:      ב  י  ן
 בעכו  57מרח' דרך הארבעה 

 "( המזמין)להלן: "
 - מצד אחד-             

 ל ב י ן 
 

 ________ _______, ח.פ. _______________ 
 ________________ מכתובת: 

 - מצד שני-                            "( הקבלן)להלן: "
 

שמספרו   הואיל  מכרז  פרסם  להלן    1/2022והמזמין  כהגדרתו  הפרויקט,  של  ובמסמכי  לביצועו 
 (;"המכרז")להלן: המכרז 

(, והמזמין בחר בקבלן כזוכה במכרז, "הצעת הקבלן"והקבלן הגיש הצעה למכרז )להלן:        והואיל 
למסור לקבלן  ומעוניין, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של הקבלן כאמור בהסכם זה,  

 ן;  לקאו ח ן, כולהעבודותאת ביצוע  
 והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן.  והואיל

 
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 כללי  .1

 . מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה המבוא להסכם זה והנספחים לו .1.1

 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו.  .1.2

 מסמכים רשימת  .2

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או   .2.1
ובין אם לא,    זה בעת חתימתו  צורפו להסכם  בין אם  הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, 
ויפורשו ככל שניתן   נכללו בגוף ההסכם והם ייקראו  מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה כאילו 

 מים זה את זה: כמשלי

 א'  נספח                                            המכרז תנאי ניהול   .2.2

 ' 1ג  נספח        המפרט המיוחד  .2.3

 נספח ד'                                                              )ביצוע(נוסח ערבות בנקאית   .2.4

 ה'  נספח                         ים ביטוח  קיוםאישור  .2.5

 ' ו  נספח        הצעת הקבלן  .2.6

 ' ז  נספח        כספית הצעת  .2.7

 י'   נספח             ת התכנייות                                                                      רשימ .2.8

 ט"ז  נספח     המפרט הכללי )לא מצורף(  .2.9

 י"ח   נספח                              בטיחות בעבודה   .2.10

 י"ט  נספח                   תנאים מיוחדים )היה וישנם(  .2.11

 כ'  נספח                   נוסח תעודת השלמה  .2.12

 כ"א  נספח                   דרישות ביטוח  .2.13
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 ב כ" נספח                   ויתור כתב  .2.14
 

 תהגדרו .3

 בהסכם זה יהיו למונחים הרשומים מטה המשמעות המיוחדת להם כמפורט להלן:

בשטח  המקרקעין  "האתר":   .3.1 המים  מבנה  הנמצאים  להלן(,  מגדל  דרכם, )כהגדרתו  בהם,  אשר 
וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין    ות, כהגדרתן להלן,העבוד  נהמתחתם או מעליהם תבוצע

אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן, אם יועמדו, לצורך ביצוע מטלותיו המוגדרות בהסכם ובכל  
 מקום בו מבוצעות עבודות בהתאם להסכם זה. 

חומרים המסופקים על ידי הקבלן לאתר, למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות  "חומרים":   .3.2
וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן    – ין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  ב  – אבזרים, מוצרים  

 העבודות. 

 ו/או מי שימונה על ידי המזמין לדבר מפעם לפעם.ש. אנגל מהנדסים בע"מ  "המהנדס":  .3.3

מעת לעת לנהל את הפרויקט ולפקח על ביצועו  שימונה על ידי המזמין    אדם או גוף     "המפקח": .3.4
והשלמתו בהתאם להוראות ההסכם, ולרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך הסכם זה על ידי אותו  
אדם או גוף לנהל ולפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו. כל עוד לא הורה המזמין אחרת  

הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות    תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך,  -קידן  בכתב, המפקח הוא  
   בע"מ.

המכרז וכן מפרטים ככל שיצורפו להסכם  המפרט המיוחד אשר צורף למסמכי    "המפרט המיוחד": .3.5
 בהמשך. 

פות משרד  תהכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשת המפרט    "המפרט הכללי": .3.6
כנון וההנדסה ומע"צ, בשלמותו ובהוצאתו  הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל הת

 , העדכנית ביותר )"הספר הכחול"(

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי.  "מפרטים": .3.7

ן וסוג  י, ובכלל זה ביצוע כל העבודות מכל משיפוץ ושיקום מגדל המים  :או "הפרויקט"   "העבודות" .3.8

כל פרטיהם, למצב בו הם יהיו תואמים  םלהבאתוהמוחלטת    תםהנדרשות להשלמ  –שהוא   , על 
 . ודרישות הדין השונות התוכניותעל כל נספחיו לרבות, המפרטים,   ההסכםבצורה מוחלטת את 

  המורה לקבלן להתחיל בביצוע   ,המזמיןחתומה על ידי    הוראה בכתב לקבלן  "צו התחלת עבודה": .3.9
 העבודות, כולן או חלקן. 

פיגורים": .3.10 האוצר    "ריבית  במשרד  הכללי  החשב  ידי  על  פעם  מידי  שיתפרסם  בשיעור  הריבית 
כפי   הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הפיגורים  ריבית  חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית 

 שיתפרסמו מזמן לזמן. 

 . יבוצעו העבודותבו  מתחם ה ":מי עכו"שטח  .3.11

סופית ומלאה לקבלן עבור    הסכום כפי שיקבע על פי הוראות הסכם זה כתמורה   "שכר החוזה": .3.12
תוספת   כל  לרבות  זה,  בהסכם  כאמור  התחייבויותיו  יתר  וכל  בהסכם  הכלולות  העבודות  ביצוע 
שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם, ולהוציא כל סכום שיופחת ו/או שינוכה ו/או  

 שיקוזז מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.  

נתן על ידי המזמין לקבלן לאחר השלמת מלוא התחייבויות  אישור בכתב שיי   "תעודת השלמה": .3.13
 .  לביצוע העבודותהקבלן  

העבוד  "תוכניות": .3.14 לביצוע  תשונינה    ות התוכניות  ו/או  תצורפנה  אשר  ו/או  להסכם  המצורפות 
 . בעתיד
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 הקבלןוהתחייבויות הצהרות  .4

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:        

הציוד והאמצעים הכספיים,  הרישיונות,  כי יש לו הידע, הנסיון, הכישורים, היכולת, המומחיות,   .4.1
העבודהניהוליים  האירגוניים   לביצוע  הדרושים  במלוא  ותוהטכניים,  זה  הסכם  במועדןנשוא  ,  ן, 

 נספחיו, התוכניות והמפרטים. ברמה ובטיב מעולים והכל בהתאם להוראות הסכם זה על 

כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על פי   .4.2
 זה ולהוצאתו לפועל על ידו.  הסכםדין או הסכם או אחרת, לחתימתו על 

,  יותרשום ומוכר כקבלן אצל רשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאכי הוא   .4.3
, לפי  לפחות  __ ', בסיווג  ___, בקבוצה  ____על תקנותיו לביצוע עבודות בענף    1969  –התשכ"ט  

 . 1988 –תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

כי הוא רשום כדין כעוסק מורשה לצורכי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות   .4.4
לעניין ניכוי מס    מאת רשויות מס הכנסה  תוקף  וכן אישור בר   , המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור

 במקור )או פטור(, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור עם חתימת הסכם זה.

, לרבות מסמכים אשר  ותכי עיין בכל הנספחים ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים בביצוע העבוד .4.5
סכם זה אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו כל טענות או  הוזכרו בה

 הערות לגביהם.

ויועצים    מומחים  באמצעות  שנדרש  וככל  בעצמו ,  העניין  בנסיבות  מומחה  קבלן  בעיני  ובדק  בחן  כי .4.6
 את   בדק  זה  ובכלל,  ההסכם  פי  על  התחייבויותיו   כל  ביצוע  של  המשמעות  את,  מטעמו
דרישות  ,  הפרויקט  תכולת  את,  הסטאטוטוריות  התכניות  אתדרכי הגישה לאתר,  ,  יבתווסב  האתר

  והמידע   התוכניות  ,הנתונים  כל  אתהמזמין, האדריכל, היועצים והמהנדס, מסגרת לוח הזמנים ו
של  זמינותם   את,  השוק  תנאי  את,  זה  הסכם   במסגרת   שניתנו  כפי   האדם   כח,  העבודות   וטיבם 

הל  הדרושים  והחומרים האמורה  הבחינה   בעקבות.  פרויקטביצוע    כי ,  הקבלן  מאשר ,  והבדיקה 
ובתמורה לשכר החוזה,    ההסכם   בהתאם למסמכי   הפרויקט   את  ולבצע  זה   בהסכם  להתקשר  ברצונו 

והוא מוותר בזה על כל דרישה  , וכי  זה  הסכם  לתנאי  בהתאם  לביצוע  ניתן   שהפרויקט  מצהיר  והוא
 אי התאמה מכל סוג ומין.   ו/או בקשר עם כל אלה ובגיןו/או בקשר עם   ו/או תביעה ו/או טענה בגין  

כי לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע   .4.7
אי עקב  הבנה  ידיעה- העבודות  אי  ה  ו/או  מתנאי  כלשהו  תנאי  נספחיוהשל  כל  על  או    סכם 

או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור  ו/או אי הבנה ו/השלכותיהם של תנאים כאמור, או על אי ידיעה  
 בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו. 

וכי אין בה בכדי    , כניסתו לאתר לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבדידוע לו ומוסכם עליו שכי   .4.8
, והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות  באתרלהעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי  

 . באתראחרת 

,  זה  הסכםנפרד מ  -מהווים חלק בלתי  בהסכם וכל נספחיוידוע לו שהצהרותיו והתחייבויותיו  כי   .4.9
ו בנוסף  הינן  ההסכם  מסמכי  ביתר  והתחייבויותיו  הצהרותיו  כל  בהצהרותיו  וכי  לגרוע  מבלי 

 והתחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

הם   .4.10 כל אחת מהן,  לרבות  הצהרות אלה,  של  ונכונותן  נספחיו  על  זה  בהסכם  כי הצהרות הקבלן 
, וכי הוא יהיה אחראי לפיצוי המזמין על מלוא נזקיו בכל מקרה בו  תנאים יסודיים של הסכם זה

יותר מהצהרו כי האמור בהצהרה אחת או  נכוןזה    בהסכםתיו האמורות  יתברר  ו/או אינו    אינו 
 מדוייק.

  הפרויקט כי כל הצהרות הקבלן בפרק זה דינן כדין התחייבות לפעול בהתאם להן ולסיים את    ,יובהר .4.11
 , לאור ו/או על אף כל האמור בפרק זה. על כל מסמכיו  לפי תנאי הסכם זה

ב  ולקיים במשך כל תקופת ההסכם את כל הצהרותי .4.12 ואת תנאי הסף הנקובים    הסכם זהכאמור 
 . במסמכי המכרז

 הכנות לביצוע העבודה  .5

,  המפקחעבודות ועד למועד שנקבע ע"י  הולפני התחלת ביצוע  במסמכי הסכם זה  לאמור  בהתאם   .5.1
  האתר , יתקין את השילוט הנדרש בהתאם לדין, יבצע סידורי בטיחות להגנת  האתריגדר הקבלן את  
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וכן יבצע    ,העבודותו/או בקשר עם  בפני נזקים כלשהם לרבות לגוף ולרכוש, העלולים להיגרם עקב  
ויעשה את כל שאר ההכנות הנדרשות כדי לבצע את העבודות. כן יבצע    הנחוצים לאתרסידורי הגנה  

 ישה ומשטחי העבודה הנדרשים לו לצרכי עבודתו. הקבלן את כל דרכי הג 

, לרבות התקנת מד קבלן  וישולמו על ידולבדו  יחולו על הקבלן  באספקת מים  כל ההוצאות הכרוכות   .5.2
הקבלן ידאג לאספקת החשמל לצרכי ביצוע העבודות וכל התיאומים והסידורים  כמו כן,  .  בשטח

לבדו  ובגין צריכת החשמל יחולו על הקבלן    בנוגע לחיבורי חשמל, אספקת חשמל והתשלומים בגינם
 וישולמו על ידו. 

מבנה ארעי שישמש משרד הקבלן  הקבלן יקים, על חשבונו, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים,   .5.3
אוכל  שישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, וכן יכלול חדר  (, וכן מבנה ארעי,  "משרד הקבלן")להלן:  

 ם לדרישות משרד העבודה ו/או משרד הבריאות.ובית שימוש זמני לפועלים, וזאת בהתא

 משרד הקבלן ישמש גם את המפקח, ללא עלות נוספת, אם וככל שמהנדס התאגיד ידרוש זאת.  .5.4

את   .5.5 יתחזק  הקבלןהקבלן  ב   משרד  ישא  הקבלן  שוטף.  ניקיון  לרבות  נאות,  הוצאות  כל  באופן 
המפקח משרד  של  והשימוש  בתחזוקה  הקבלן  הכרוכות  הפקסימיליה,    ומשרד  הטלפון,  לרבות 

 זה.הסכם בהתאם להוראות  הפרויקט ת  השלמהחשמל והמים עד להארנונה, המחשב, 

או בסמוך לו, שלטים שיוכנו על ידו ועל חשבונו, ובהם יצוינו פרטי    באתרהקבלן יציב, על חשבונו,   .5.6
דרשו על ידי המזמין או על  וכתובתו ופרטים אחרים כפי שיי  באתרהמזמין, הקבלן, שם האחראי  

המ והפקחידי  המזמין  הוראות  פי  על  יקבעו  וצורתם  מיקומם  פרטיהם,  השלטים,  גודל    מפקח . 
ובהתאם לדרישות הדין. הקבלן ישא בכל מס או אגרה שיחולו בגין השלטים וישלמם מיד לדרישת  

 המזמין או לדרישת הרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת. 

כל העבודות המתוארות בפרק זה הינן חלק של התארגנות הקבלן לביצוע  ובהר, כי  למניעת הספק י .5.7
לא תשולם  ו. לכן תיכלל עלותן במחירי היחידה של העבודות השונות  ההסכםע"פ תנאי    ותהעבוד 

 . בעדן כל תוספת שהיא

 הביצוע העבודאופן  .6

)לרבות, ומבלי למעט, עבודות ההכנה המפורטות בסעיף  עבודות  ההקבלן מתחייב בזאת לבצע את   .6.1

בדרך אומן, ובצורה מקצועית מעולה, ולצורך כך ישתמש הקבלן בחומרים מהמין המשובח  לעיל(    5
מור במפרטים, בתכניות ועפ"י כל דין. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן  ביותר ובהתאם לא

העבודות וחומריהן, מתחייב הקבלן לבצעם לפי התקנים הישראליים ולהוראות הסכם זה ביחס  
לחומרים ולדרישות העבודה. כמו כן, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל רשות  

 משרדים הממשלתיים ו/או העירוניים המוסמכים, ככל שתינתנה. או גוף מוסמכים, לרבות, ה

לעיל(    5)לרבות, ומבלי למעט, עבודות ההכנה המפורטות בסעיף  עבודות  הלבצע את    מתחייבהקבלן   .6.2
מלאה   זהבהתאמה  הסכם  ג   םפרטיו,  מפרטיםול  להוראות  מנספח  חלק  יתר  ,  1המהווים  וכל 

יש לראות את כל המסמכים כאמור כמשלימים    ., לרבות ומבלי למעטהמסמכים המצורפים להסכם
זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים תמצאנה את ביטויין גם  

 לן לרכוש לעצמו על חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי. ביתר המסמכים. על הקב

,  מהנדס התאגידכל סטייה בביצוע מהאמור במסמכים הנ"ל, שלא תאושר מראש ובכתב על ידי   .6.3
תגרור אחריה דרישה לביצוע העבודה מחדש על חשבונו ואחריותו של הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל  

 כאמור.  סטייהו/או בקשר עם יתר תרופות המזמין עקב  

  –אך בלא לפגוע בכלליות האמור    –ייעשה כולו על חשבון הקבלן בלבד, לרבות    הפרויקט ביצוע   .6.4
העמדת כל החומרים, הכלים והציוד, העמדת העובדים ומבצעי המשנה, עלות ביטוח לקבלנים, וכן  

ויות  עלות מערך מלא של בדיקות שיבוצעו ע"י מכון מוסמך לפי פרוגרמת בדיקות שיידרשו ע"י הרש 
המזמין,   ו/או  המפקח  ידי  על  לכך  שידרש  פעם  ובכל  הקבלן,  חשבון  על  והמזמין,  המוסמכות 

 שעות, לכל המאוחר, ממועד הדרישה כאמור.)ארבעים ושמונה(  48לשביעות רצונם, ותוך  

את עודפי  על פי הצורך ו/או על פי דרישת המפקח  יסלק הקבלן מזמן לזמן    ותבמהלך ביצוע העבוד  .6.5
ינקה הקבלן על    ותד עם גמר העבודיאשפה שימצאו באתר לאתר פסולת מורשה. מיהחומרים וה

חשבונו את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העזר לביצוע העבודה והחומרים המיותרים, האשפה  
 .  ם לחלוטיןיי נק  םכשהואת העבודות והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר 
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העבוד .6.6 את  לבצע  מתחייב  בדבר    ותהקבלן  הנוגעים  הגורמים  כל  עם  פעולה  ושיתוף  תיאום  תוך 
ובכללם המפקח וקבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו. הקבלן מתחייב לבצע  

, ולעשות  האתראת העבודות תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בסביבת  
 סוג שהוא. כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל 

חברות תקשורת שמתמשות במגדל  )גורמים אחרים  פועלים    באתר  מבלי לגרוע מכלליות האמור, .6.7
תוך שיתוף פעולה ותאום    העבודותיבצע הקבלן את  (  "הגורמים האחרים")להלן:    ( כתחנת ממסר

בכל הנוגע  מהנדס התאגיד  , והוא מתחייב לציית להוראות  האחריםגורמים  ה מלאים והדוקים עם  
ותאום פעולה  את  ועמם   לשתוף  לבצע  מתחייב  הקבלן  לגורמים    העבודות.  עדיפות  שתינתן  כך 

בכל הקשור  מהנדס התאגיד  האחרים ועבודתם תוכל להתבצע ללא הפרעות כלשהן. החלטתו של  
למניעת  יה סופית והיא תחייב את הקבלן.  לצורך עבודת הקבלן ולמניעת הפרעות והכרעתו בנדון תה 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור התאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים  הספק יובהר, כי 
 . האחרים

יובהר בזאת, כי הקבלן נדרש לשתף פעולה עם הגורמים האחרים. כל פירוק או הרכבה של תשתית   .6.8
האחרים. לקבלן אינו רשאי לבצע כל עבודה  קיימת של הגורמים האחרים תבוצע על ידי הגורמים  

 הקשורה בפירוק או התקנת תשתית/ציוד של הגורמים האחרים. 

 הפיקוח .7

 המזמין שומר על זכותו למנות מפקח.  .7.1

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .7.2

ו של המזמין והמוסמך מטעמו לנהל את ביצוע העבודות, להורות על אופן  נציג הינו    המפקח .7.2.1
 באתר הביצוע, לפקח על הביצוע ולתאם את ביצוע העבודות עם יתר העבודות המתבצעות  

 .באתרכאמור בהסכם זה, ככל שעבודות כאמור מתבצעות 

ודות  בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי הסכם זה, המפקח רשאי לבדוק את העב .7.2.2
ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית  
על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות  
הוראות המזמין והוראותיו הוא ולרבות קיום כל התקנים, החוקים ונהלי הבטיחות, על ידי  

 הקבלן. 

לתה  למפקח .7.2.3 עת  בכל  חופשית  גישה  מתבצעות  כל  יה  בהם  חיצוניים  מלאכה  ובתי  שטח 
ו ללהעבודות  חומר  המספק  מקור  העבודות  כל  זמן  ביצוע  כל  העבודות  משלבי  שלב  בכל 

הקבלן חייב לאפשר   את כל העזרה הדרושה. מפקחועל הקבלן להגיש ל ,שהעבודות נמשכות
ובכל מקום אחר )לרבות מפעלי ייצור, בתי מלאכה וכד'( אשר  באתר  לבקר בכל עת    למפקח 

זה, וזאת לצורך   הסכםבהם נעשית עבודה על ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל של  
,  שהמפקחל העבודה, על טיב החומרים ועל קצב הביצוע ולצורך כל מטרה אחרת  עביקורת  

 , ימצא לנכון. הבלעדי  לפי שיקול דעתו

כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להוראות    ,בדעה  המפקחהיה   .7.2.4
רשאי, אך לא חייב,    מפקח, יהיה ה או כי הוא עומד להפר את ההסכם )הפרה צפויה(  ההסכם

להורות לקבלן    המפקחכן יהיה רשאי    .להודיע לקבלן על כך ולדרוש ממנו לתקן את המצב
  פקח קבלן מתחייב למלא אחר דרישות המעל האמצעים שעל הקבלן לנקוט לתיקון המצב, וה

 . ועל חשבון הקבלן  במלואן ובמועדן

אחר    פקחהמ .7.2.5 רכיב  כל  ו/או  חומר  כל  ו/או  שנעשתה  מלאכה  או  עבודה  כל  לפסול  רשאי 
, והודעה מצד להוראות הסכם זה על כל נספחיומהעבודות אשר אינו מתאים לעבודה או  

הביצוע    מפקח ה למהנדס  או  למנה מטעמו  לקבלן,  העבודה או  כמספקת  מטעמו  ל  תחשב   ,
יהיה הקבלן מחוייב להחליף ו/או    – עבודה מסוימת או חומר כלשהו    פקחלצורך כך. פסל המ

לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את  
מרים  הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חו  –השימוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו  

 כאלה מהאתר.

על    ולפי שיקול דעתו הבלעדי,  רשאי להודיע לקבלן, בכל עת ובכל שלב של העבודות,  המפקח  .7.2.6
החלטתו לקבוע עדיפות של כל עבודה שהיא או חלק ממנה לגבי העבודות האחרות, והקבלן  
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וזאת בין אם   המפקחיהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שייקבע על ידי  
לא יהא  הקבלן  למניעת הספק,    ראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל.נקבע מ

אחרות   ו/או  כספיות  תביעות  שום  לבסס  ככל רשאי  לביצוע  העדיפויות  סדרי  שינוי  בגין 
 .שיוכתבו ע"י המפקח כאמור 

זה נתון להכרעתו, תהיה סופית ומחייבת    הסכם בכל ענין אשר על פי    מפקח קביעותיו של ה .7.2.7
כמומחה ולא    המפקחזה יפעל    הסכםן  י את הצדדים כאילו הוסכמה על ידם במפורש. לעני

 כבורר ולא יחולו על קביעותיו הוראות חוק הבוררות. 

 בהתאם  לו  הנתונה  הפיקוח  זכות  את   להפעיל  שלא  או  להפעיל  זכאי   המזמיןמובהר בזה, כי   .7.2.8
לראות בזכות הפיקוח ו/או בסמכויות שניתנו למפקח   אין .שיקול דעתו הבלעדיהסכם לפי ל

כאמור לעיל אלא אמצעי בידי המזמין לנסות ולהבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל  
והקבלן לא יהיה רשאי לפטור עצמו    ,הפיקוח הנ"ל לא נועד לשרת את הקבלןשלביו במלואו.  

כמו כן, הפיקוח    מפקח.העל יסוד פרשנות של קביעות    מביצוע ההתחייבויות המוטלות עליו
האמור לא ישחרר את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה, 
או כדי לגרוע מאחריותו המלאה, המוחלטת והבלעדית של הקבלן לטיב העבודות והחומרים  

 .  הסכםולקיום כל תנאי ה

 בהסכם  מקום  וכל  עצמו  למזמין  גם  מאליה  נתונה,  למפקח  זה  הסכם  י" עפ  הנתונה  סמכות  כל .7.2.9
 .במשמע המזמין גם - " המפקח" שנאמר

 

 ניהול יומן עבודה .7.3

, ולרשום בהם מדי יום ביומו כל  )מקור + שני העתקים(הקבלן מתחייב לנהל יומני עבודה   .7.3.1
לרושמו ע"י  דבר הקשור או כרוך בביצוע העבודות על פי תנאי הסכם זה וכל דבר שיידרש  

הציוד    המפקח העבודות;  בביצוע  המועסקים  לסוגיהם  העובדים  של  מספרם  זה  )ובכלל 
המכני המועסק בביצוע העבודות, לרבות פירוט של הציוד המכני שהוכנס לאתר באותו היום  

כמויות  וזה שהוצא ממנו; תנאי מזג האוויר השוררים באתר; העבודות שבוצעו במשך היום;  
כמויות החומרים שהושקעו על ידי  ;  המובאים לאתר או המוצאים ממנו  החומרים למיניהם 

; כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  הקבלן בביצוע העבודות
 .(תקלות והפרעות בביצוע העבודותבמהלך ביצוע העבודות; 

לאותו מועד חתום  את העתקי היומן כפי שניהל עד יום הקבלן יעביר לידי המפקח בתום כל   .7.3.2
על ידו, וכל זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לצרף העתקים כאלו ומסמכים נוספים ואחרים  

 בעת הגשת כל חשבון חלקי או סופי. 

מ .7.3.3 העתק  למזמין  להעביר  מתחייב  העבודה הקבלן  דריש  יומני  עם  ומיד  לפעם    תו מפעם 
 ראשונה.ה

הור .7.3.4 ביומן העבודה את הערותיו,  לרשום  רשאי  יהיה  עם  המפקח  אותיו, החלטותיו בקשר 
 העבודות וכל רישום כזה יראוהו למטרות הסכם זה כאילו נמסר לקבלן בכתב. 

, כאמור, בצירוף הערותיו, והעתקי  יום המפקח יחתום על העתקי היומנים שיועברו לידיו מדי   .7.3.5
זה להסכם  הנוגע  בכל  והקבלן  המזמין  את  יחייבו  כאמור  חתימתם  לאחר  בכפוף  יומן   ,

 ת המפקח אשר נרשמו ביומן.  להסתייגויו

 באתר העובדתי  המצב  לתיעוד  קור אד  ישמשו בו  האמור  וכל  ןהיומלמניעת הספק יובהר, כי   .7.3.6
בזכויות  ולא  מהצדדים   מי  של  כספית  תביעה  או /ו  דרישה.  ובחובותיהם  הצדדים  להכריע 

 .בלבד ההסכם  הוראות פי תיעשה על
 

 בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים .7.4

כלשהו מהעבודות שנועד להיות   .7.4.1 כיסויו או הסתרתו של חלק  הקבלן מתחייב למנוע את 
, ללא הסכמתו  שלא ניתן יהיה לבדקו באם יבוצע שלב נוסף של עבודהמכוסה או מוסתר או  

 של המפקח מראש ובכתב. 

שלא ניתן יהיה לבדקו באם הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר או   .7.4.2
נ עבודהיבוצע שלב  של  לבדיקה, וסף  מוכן  בכתב שהחלק האמור  למפקח  יודיע הקבלן   ,
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לפני   ולמדוד את החלק האמור מהעבודות  ויעזור למפקח לבדוק, לבחון  והקבלן יאפשר 
. בדיקת ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמורכיסויו או הסתרתו,  

 ר.המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן כאמו

הוראת המפקח,  .7.4.3 לפי  מהעבודות,  בכל חלק  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. 
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה או התרשל בכך, רשאי המפקח לחשוף, 

ולתבוע  בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו,  לקדוח קידוחים ולעשות חורים 
גילוי אותו חלק בעבודות, בדיקתו וכיסויו בצירוף   מהקבלן את ההוצאות שהוציא לשם 

מסך כל ההוצאות כאמור לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של  )עשרים אחוזים(    20%
ו ההוצאה ועד להחזר  המזמין כשהן נושאות ריבית פיגורים, המחושבת מיום התשלום א

המזמין יהיה רשאי לגבות את הסכומים המגיעים מהקבלן על פי סעיף זה בכל דרך   בפועל.
בידיו   מופקדות  תהיינה  אשר  הבנקאיות  הערבויות  חילוט  ידי  על  לרבות  לנכון,  שימצא 

 באותה עת.

לעיל תחולנה    7.4.3למניעת הספק יובהר, כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף   .7.4.4

לפי סעיף   והבד  7.4.1על הקבלן לבדו, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו  יקות  לעיל 
 הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות ההסכם. 

אין בבדיקת המפקח ו/או במתן אישור כי ניתן לכסות ו/או להסתיר את החלק הרלוונטי,   .7.4.5
הינה   בדיקת המפקח כאמור  לתקינות החלק האמור.  הקבלן מאחריותו  לפטור את  כדי 

איה לכך שהחלק  לצרכיו הפנימיים של המזמין בלבד, ואישור המפקח כאמור לא ישמש כר
 הנבדק אמנם תקין. 

 

 ה לוח זמנים לביצוע העבודהתחלת ביצוע העבודות;  .8

כי צו התחלת העבודה    ,מובהר.  צו התחלת עבודה  לקבלן מסר  יי  על הסכם  ה חתימהבסמוך לאחר   .8.1
לרבות הוראות בדבר הצורך בקבלת אישורים נוספים לפני תחילת  )  יכול שיהיה מסויג ו/או בתנאים

לא יינתן צו התחלת עבודה  כי    ,מובהרכן  .  לפי שיקול דעתו הבלעדי  כפי שיקבע המזמין  (עבודותה
פוליסות    לגבי עבודה כלשהי מבין העבודות, אלא ימציא למזמין את העתקי  רק לאחר שהקבלן 

הלן  ואת ערבות  ל  17.8כמפורט בסעיף  ופת הסכם זה  בנוגע לתק את אישורי הביטוח  והביטוח  

שה ו/או טענה כלפי  להלן. הקבלן מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרי  20הביצוע כאמור בסעיף  
המזמין בקשר עם עיכוב ביצוע העבודות בשל אי עמידת הקבלן בתנאים הקבועים בסעיף זה. כמו  
בלוחות   לעמוד  מהתחייבותו  הקבלן  את  תפטור  לא  זה,  סעיף  בתנאי  הקבלן  בעמידת  עיכוב  כן, 

 הזמנים. 

תכני )שבעה(    7תוך   .8.2 למפקח  הקבלן  ימציא  העבודה  התחלת  צו  הוצאת  מיום  התארגנות  ימים  ת 
דרכים  באתר האתר,  משרדי  איחסון,  מקומות  הגידור,  סימון  את  תכלול  ההתארגנות  תכנית   .

זמניות, נקודות כניסה ויציאה מהאתר, גידור שטחי פעילות ומעברים לכניסות המוגדרות, הסדרי  
עבודה   לצרכי  ומים  חשמל  הזנות  מיקום  הביצוע,  שלבי  לכל  רגל  והולכי  רכב  של  זמניים  תנועה 

  כפופה לאישור המפקח.ההתארגנות כאמור וכיו"ב. תכנית 

צו התחלת העבודה, לוח  מיום הוצאת  )חמישה עשר( ימים    15הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך   .8.3

להלן, ותכנית בדבר שיטת    8.4זמנים, בהתאם לתקופת הביצוע הכוללת של העבודות כאמור בסעיף  
עת הקבלן להשתמש ביחס לסוגי העבודה השונים  תכלול גם פירוט של הציוד שבדביצוע העבודות ש
ידי  תכנית הביצוע על  לוח הזמנים ו  ולא יתחיל בביצוע כל עוד לא אושרהקבלן  ובזמנים שונים.  

שאלו  , בין  למזמין והמפקח. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן  המזמיןאו מהנדס    המפקח
ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי  אושרו על ידי מהנדסה המזמין  

, או בתדירות אחרת שנקבעה  על פי דרישה כאמורהקבלן יעדכן את לוח הזמנים    המוטלת עליו.
באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי  

 . ויחייב את הקבלןו/או מהנדס המזמין המפקח  
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  ות , וישלים את העבוד לכך בצו התחלת העבודה  שייקבע  בתאריך  ותהעבוד   ביצועהקבלן יחל את   .8.4
באופן    ותהקבלן מתחייב להמשיך את ביצוע העבוד  ממועד זה.תוך __________ ימים  מותן  בשל

להשלמת הדרוש  ובקצב  בסעיף    ןרצוף  הנקוב  הזמנים  זהבמועד  ללוח  ובהתאם  ידי  ,  על  שאושר 

ו/או כל לוח זמנים שימסר לקבלן בעתיד ע"י המזמין ו/או מטעמו  לעיל   8.3המפקח כאמור בסעיף 
(. כל שינוי בתכנון ו/או תוספת  "לוח הזמנים"ו/או כשינוי ללוח הזמנים המקורי )להלן:    כתוספת 

לתוכניות הנובעים מדרישות המזמין ו/או המפקח, יגרור גם שינוי בהתאמה בלוח הזמנים אשר  
   .לפי שיקול דעתו הבלעדי  יקבע על פי החלטת המפקח

כי ידוע לו עד כמה חיונית השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות,    ,הקבלן מצהיר .8.5
יגרום לעיכוב בשימוש   עיכוב בהשלמת העבודות  בין היתר, לכך שכל  לב,  ,  ולמטרתבאתר  בשים 

 ובשים לב להתחייבויות המזמין כלפי צדדים שלישיים. 

כל חלק מהן .8.6 ן תוך התקופה  ב משלבי ביצועאו של  אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות או 

   0.1%  –סכום השווה ל  מוסכמים וקבועים מראש    כפיצוייםשנקבעה בהסכם, ישלם הקבלן למזמין  
כל יום של איחור  עבור )לפני מע"מ(, בתוספת מע"מ כדין,  )במילים: עשירית האחוז( משכר החוזה

ב כאמור  מהעבודות  חלק  או  העבודות  להשלמת  שנקבע  הסופי  המועד  מועד  שבין  ועד  הסכם 
הידוע   למגורים  הבניה  תשומות  למדד  צמוד  יהיה  המוסכמים  הפיצויים  סכום  בפועל.  השלמתן 
במועד הגשת הצעת הקבלן, ויוגדל בשיעור עליית המדד בין מדד בסיסי זה לבין מדד תשומות הבניה  

סכם זה  פיצוי מואין בכי    ,מוסכם במפורש  למגורים הידוע בחודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.
 סעד אחר העומד למזמין בין מכח הסכם זה ובין מכח כל דין. כדי לגרוע מכל  

יהיה רשאי לגבות את סכום הפיצויים כאמור   .8.7 לנכון,    לעיל  8.6בסעיף  המזמין  בכל דרך שימצא 
, או באמצעות  לרבות על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת

אינם  גבייתם  או  ניכויים  הפיצויים,  תשלום  עת.  בכל  מהמזמין  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל    ניכויו 
מכל   ו/או  זו  בהסכם  הנקוב  במועד  העבודות  את  להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  את  פוטרים 

 התחייבות אחרת לפי ההסכם. 

 החשת קצב העבודות  .8.8

כי קצב ביצוע  ים  סבור  יוהיה והמזמין ו/או המפקח יה  ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .8.8.1

,  לעיל   8.4בסעיף    הקבועאת השלמתה במועד  העבודה על ידי הקבלן איטי מכדי להבטיח  
קבלן מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעים הנדרשים בכדי להשלים  והיודיע על כך לקבלן,  

 . כאמור במועד ותאת העבוד 

אינם   .8.8.2 כאמור  הקבלן  שנקט  האמצעים  כי  סבורים,  יהיו  המפקח  ו/או  והמזמין  והיה 
לקבלן על האמצעים  המפקח  מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות במועד, יורה  

 . באופן מיידי והקבלן מתחייב לנקוט באמצעים אלה  ,שיש לנקוט בהם

)שבעה(    7תן התראה של  לא נקט הקבלן באמצעים האמורים, רשאי המזמין, וזאת לאחר מ .8.8.3
, לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת הנראית  ימים

מבלי לגרוע  הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות והנלוות לכך.  בנוסף  ו  ,לו על חשבון הקבלן
המזמין יהיה רשאי לגבות  מכל סעד העומד לרשות המזמין על פי הסכם זה ו/או כל דין,  

ת ההוצאות האמורות בכל דרך שימצא לנכון, לרבות על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות  א
עת באותה  בידיו  מופקדות  תהיינה  לקבלן  אשר  שיגיע  סכום  מכל  ניכויו  באמצעות  או   ,

  מהמזמין בכל עת. 

החומרים  .8.8.4 הכלים,  הציוד,  בכל  להשתמש  מלאה  זכות  למזמין  תהיה  זה  סעיף  לצורך 
 שנמצאים באתר. והמתקנים 

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על המזמין למסור לקבלן את ההודעות   .8.8.5
 בקצב הנדרש.  ותהמפורטות לעיל ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לבצע את העבוד

 נזקים כתוצאה מאי עמידה בלוח הזמנים  .8.9

מהמועדים הנקובים    מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל הוראות ההסכם, אם לא עמד הקבלן במועד
בלוח הזמנים, ונגרמו למזמין נזקים מכל מין וסוג שהוא כתוצאה מאי העמידה בלוח הזמנים של  
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

לרבות חיוב המזמין לכל צד שלישי אחר בגין האיחור האמור של הקבלן, יהיה זכאי המזמין    , הקבלן
 לשיפוי מן הקבלן בגין כל הנזקים אשר נגרמו לו. 

 עבודה בשבתות ובימי חג  .8.10

פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודות בשעות הלילה   .8.10.1
או בימי שבת ומועדי ישראל, מכניסתם ועד צאתם, אלא בהסכמת המפקח מראש ובכתב 

 וכפוף לכל דין. 

לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא    8.10.1אין הוראות סעיף   .8.10.2
הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או  
רכוש או לביטחון ובטיחות האתר, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך  

, לרבות הצטיידות בכל האישורים בהתאם לכל דין כתנאי לביצועה  ל ופעלו  מיד למפקח
 . הנדרשים לכך על פי כל דין

 השלמת העבודות; מועד מסירת העבודות .9

את  כאמור,   .9.1 להשלים  מתחייב  את  ההקבלן  ולמסור  מושלמותעבודות  כשהן  כל  העבודות  על   ,
למועד כאמור בסעיף  עד  נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש וזאת  ,  הןומערכותי  הן, מתקני הןחלקי

 תכניות המאושרות ובהתאם לכל האמור בהסכם זה ובנספחיו.היתר הבניה ול, בהתאם ל לעיל 8.4

והשלמתן בהתאם לדרישות הסכם  כל העבודות  ביצוע  את    תהעבודות כולל  , השלמתלמען הסר ספק .9.2
, לרבות השינויים ו/או התוספות ו/או התיקונים,  זה על נספחיו ולדרישות כל הרשויות המוסמכות

תיקון כל    ,ביצוע כל הבדיקות המבחנים והדרישות  הסכם זה,ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי  

העבודו  כתוצאה  שנגרם  עמן  תנזק  התוכניות  ו/או בקשר  למפקח, מסירת    AS-MADE, מסירת 
לידי המזמין, מסירת תעודת    1973-הוראות אחזקה ותפעול בהתאם לחוק המכר )דירות(, התשל"ג

אחריות לבדק למזמין, תעודות אחריות של היצרן/הספק למתקנים ואביזרים השונים שהותקנו  

וכן כל מסמך נוסף המפורט בנספחי   להלן   21עיף , מסירת ערבות הבדק למזמין כאמור בס בניניםב
כל עבודות התאום ו/או הטיפול עם הגופים והרשויות הנ"ל בכל    את הביצוע וההשלמה של,  ההסכם

לחיבור   העבודותהקשור  וכיו"ב(  תוצרי  תקשורת  חשמל,  ביוב,  )מים,  השונות  מתקני    ,לרשתות 
שאיבה לביוב וניקוז וכיו"ב בדיקת העבודות וקבלת אישורים מהגופים ו/או הרשויות המוסמכות  

התכנון והבניה )אישורים למתן    ת( על פי תקנו 5ת גמר טופס  ותעוד  4לביצוע החיבורים )כגון טופס  
תוצרי    וכיו"ב וקבלת אישור הרשות המוסמכת לאיכלוס   1981-שירותי חשמל, מים וטלפון( תשמ"א

 . העבודות

, מתחייב הקבלן  להלן  19לסילוק יתרת שכר החוזה, כאמור בסעיף  וכתנאי    העבודות עם השלמת   .9.3

למזמין כל    להלן.  19.5את כל המסמכים והאסמכתאות כאמור בסעיף    להמציא  לאחר המצאת 

  להלן,   10וקיום הליך מסירת העבודות כאמור בסעיף    האישורים האמורים למזמין ו/או למפקח
 . לעבודותיתן המפקח לקבלן תעודת השלמה 

 

 הליך מסירת העבודות  .10

. לאחר  ולמפקח בכתב  יודיע על כך למזמין  ,לעיל  9עבודות כאמור בסעיף  ההשלים הקבלן את   .10.1
עבודות שיש לבצען עפ"י הסכם זה ויקבע אם הן  האת    מפקחקבלת הודעת הקבלן כלעיל, יבדוק ה 

בפועל    ההבניה שבוצעבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה או מה הסטייה, לגבי כל חלק מהן, בין  
תרשומת    פקח ובין הבניה שהיתה צריכה להתבצע לפי הוראות ההסכם. במהלך הבדיקה יערוך המ

( בה יצויין אם יש צורך בתיקונים או השלמות על מנת להתאים  "הראשונה  "התרשומת)להלן:  
ביצוע   זהה את  הסכם  להוראות  לתקנ  ,עבודות  מקום  ו/או  אפשרות  אין  אם  תיקונים  ן או   .

ימים  )חמישה עשר(    15יבוצעו ע"י הקבלן בתוך  הראשונה  השלמות שיש לבצע בהתאם לתרשומת  ו
יש לתקנם באופן מיידי או    מפקח, פרט לתיקונים שלדעת ההראשונה  ממועד עריכת התרשומת

   .מפקחבמועד אחר, שיתוקנו ע"י הקבלן עפ"י לוח זמנים שיקבע ה

פגמים או    בעבודותלעיל כי קיימים    10.1ף  אמור בסעיכבמסגרת ביצוע הבדיקה    המפקח קבע   .10.2
מה שווי ההפרש המגיע למזמין בגין    פקח, יקבע המםליקויים שאין אפשרות ו/או אין מקום לתקנ

בתוך  ן  קבלישולם למזמין על ידי ה הסטיה האמורה שאין אפשרות או מקום לתקנה. שווי ההפרש  
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

)ארבעה עשר( יום ממועד ביצוע התרשומת הראשונה, והמזמין יהיה רשאי לגבות סכום זה    14
בכל דרך שימצא לנכון, לרבות על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו  

   באותה עת, או באמצעות ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.

שינויים, תיקונים או התאמות שעל הקבלן לבצע, יזמין הקבלן את    הראשונה כללה התרשומת   .10.3
יבדוק את ביצוע    פקחבגמר הביצוע על מנת לבדוק אם הקבלן ביצע אותם כהלכה. המ  פקח המ

)להלן:   סופית  תרשומת  יערוך  הבדיקה  כדי  ותוך  כנ"ל  ההתאמות  או  השינויים  התיקונים, 
תוצאות הבדיקה.  "התרשומת הסופית" יציין  בה  תיקן הקבלן  (  לא  או  שינוי  ביצע הקבלן  לא 

תיקון או לא ביצע השלמה במועד וכפי שהיה עליו לבצע עפ"י התרשומת הסופית, יהיה המזמין  
לבצע או למסור    רשאי לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ולחילופין יהיה המזמין רשאי, לבחירתו,

ו ולתבוע מהקבלן את הוצאות  לביצוע את התיקון או ההשלמה על חשבון הקבלן לקבלן מטעמ
בצירוף   ההשלמה  או  אחוז(    20%התיקון  הוצאות  )עשרים  לכיסוי  כאמור  ההוצאות  כל  מסך 

משרדיות ודמי טיפול של המזמין כשהם נושאים ריבית פיגורים, המחושבת מיום התשלום או  
לרבות    המזמין יהיה רשאי לגבות סכום זה בכל דרך שימצא לנכון,  ההוצאה ועד להחזר בפועל.

על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות ניכויו  
 מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת. 

.  מפקחיערכו בנוכחות כל מי שיורה המזמין או הלעיל      10.3  -  ו  10.1בסעיפים  אמור  הבדיקות כ .10.4
 והסופי וללא עוררין לגבי גמר ביצוע העבודות. המפקח יהיה הקובע הבלעדי 

בתקופת עריכת הבדיקות    האתר מובהר, למען הסר ספק, כי הקבלן יישא בכל הוצאות תפעול   .10.5

 למזמין. העבודותזה לעיל ועד למועד מסירת   10המצויינות בסעיף 

הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות עוד לפני השלמת כל העבודות,   .10.6
המתיי ההסכם  הוראות  תחולנה  זה  במקרה  המזמין.  דרישות  אחר  למלא  הקבלן  חסות  ועל 

 להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן, בשינויים המחוייבים, על חלקי העבודות הנמסרים.

מובהר בזאת, כי רק לאחר שהקבלן ביצע את כל התיקונים אשר נרשמו בתרשומת הראשונה או   .10.7
בתרשומת הסופית, בהתאם לעניין, לשביעות רצונו המלאה של המזמין, יהיו העבודות ראויות  

לעיל,    9.3מין, ובכפוף ולאחר המצאת המסמכים והאסמכתאות כאמור בסעיף  לקבלה על ידי המז
 תינתן לקבלן תעודת השלמה. 

 

 

 דרישה לביצוע שינויים  .11

העבודות לפי מכרז זה תימדד כיח' קומפלט פאושלית וכוכללת את כל הנדרש לעיל לביצוע בעבודות   .11.1
 במכרז זה.  

על    ביצוע העבודותלהורות לקבלן בכל עת במהלך תקופת  רשאי    המזמיןמבלי לגרוע באמור לעיל,   .11.2
בעבודות תוספת  ו/או  התכניות המאושרות,  שינוי  לגרוע מכלליות  לעומת  ומבלי  האמור    לרבות, 

לעיל, בצורתם, אופיים, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, מיתאריהם ומימדיהם של כל חלק מהם,  
(. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ולבצען בדייקנות  "השינויים"הלן:  להכל כפי שימצא לנכון )
 .המפקחותוך המועדים שיקבע 

 , ללא רווח קבלני.  20%חה של הקבלן יהיה זכאי לתמורה נוספת, בהתאם למחירון דקל, בהנ .11.3

בסעיף   .11.4 כאמור  שינויים  בדבר  המפקח  הוראות  או  "  11.1הוראה  תקרא  שינוייםלעיל  ".  פקודת 
. פקודת שינויים שלא נערכה בכתב ו/או לא  המזמיןפקודת שינויים תינתן בכתב ותיחתם על ידי  

לא תהא תקפה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מכל סוג    מזמיןנחתמה ע"י ה
לרבות בקשר עם התמורה    שהוא ביחס לפקודת שינויים כאמור ו/או בכל ענין ונושא הנובע ממנה

 . פתהנוס 

, השינויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו  לעיל  11.1  "קבכפוף לאמור בס .11.5
תוך תקופת הביצוע הנקובה  להשלים את ביצוע העבודות, כפי ששונו בפקודת השינויים, במלואם ו

בהסכם ובהתאם ללוחות הזמנים. היה הקבלן סבור כי כתוצאה מביצוע השינויים לא יסיים את  
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ולבקש ארכה.    למפקחהעבודות תוך עמידה בלוחות הזמנים הוא יהיה רשאי לפנות למזמין ו/או  
 א עוררין. המפקח וקביעתו תהיה סופית ולל המזמין יכריע בבקשת הקבלן לאחר קבלת המלצת 

בכל מקרה בו נדרש הקבלן לבצע שינויים    מרות האמור לעיל יובהר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי ל .11.6
בלתי מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או הנובעים מעבודה לקויה ו/או  

ו/או הדרושים לדעת  אתר תכנון לקוי ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתנאים שנתגלו לקבלן ב
עו שינויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה  כדי לשמר ו/או לייעל את ביצוע העבודות, יבוצ  המפקח

יקבע המזמין האם השינויים שהקבלן נדרש    המזמין ו/או מי מטעמוכלשהי. לאחר קבלת המלצת  
לבצע הינם מהסוג שאינו מזכה את הקבלן בתמורה כאמור בסעיף זה לעיל וקביעות המזמין תהיינה  

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 

 ם ע; אספקת חומרי טיב הביצו .12

במפרטים    ,בטיב וברמה מעולים ובכפיפות לתנאים בתכניות  ותהקבלן מתחייב לבצע את העבוד .12.1
על ידי המפקח    ותשיינתנו לו תוך כדי ביצוע העבוד   דרישות ולהוראותובהיתרי הבניה, ובהתאם ל

 ביחס לכל ענין ודבר הקשור בביצוען.  ו/או המזמין

המפקח בכתב, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של   .12.2
בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין  
אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי  

ו/או לאיזה ממסמכי ההסכם,   חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט
אלא   הקבלן  ידי  על  יירכשו  לא  הסוגים  מכל  חומרים  והמוחלט.  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  והכל 

 באישור מוקדם של המפקח בכתב.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי המפקח   .12.3
ידי   יורה ה מעבדה של מכון התקנים הישראלי או מועל  ידו   מפקח כון אחר עליו    או שיאושר על 

, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. החומרים שיספק הקבלן לאתר יתאימו מכל  מראש ובכתב
הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודות לפי לוח הזמנים שנקבע.  

יפ כאמור,  שאושרו  למדגמים  תואמים  אינם  שהחומרים  המפקח  העבודה  מצא  את  הקבלן  סיק 
 באופן מיידי ויסלק מהאתר את החומרים שאינם תואמים, אלא אם המפקח הורה אחרת בכתב. 

לעיל .12.4 לאמור  בניגוד  שאינם    ,אם  ו/או  המפרטים  את  תואמים  שאינם  בחומרים  הקבלן  ישתמש 
או  /או אם נעשתה עבודה שאינה מתאימה לתוכניות ו  , עומדים בדרישת התקן ו/או בדרישות כל דין

תיקון  להפסיק את הבניה ולהורות    , לפי שיקול דעתו הבלעדי,רשאי המפקח  ,המפרטים הטכניים
האלה ובנייתם מחדש בהתאם להוראות ההסכם או לקבוע   העבודות הריסת חלקי ו/או שינוי ו/או 

הקבלן  לפי הערכתו את ההפרש בערך העבודה ו/או החומרים שינוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 
המזמין יהיה   ,בכל אחת מהאפשרויות הנ"לחוייב לקיים באופן מיידי את הוראות המפקח.  יהיה מ

בכל    מוש בחומרים ו/או ביצוע העבודה כאמור לעיל יההוצאות שנצברו כתוצאה מש רשאי לגבות  
דרך שימצא לנכון, לרבות על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה  

 ות ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.    עת, או באמצע 

העבודות, אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר  ביצוע  חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרת   .12.5
בכתב, והם יעברו עם הבאתם לאתר לבעלות המזמין, אך לא למטרת  מראש וללא הסכמת המפקח  

אשר תחול על הקבלן לבדו  רתם ולשלמותם, האחריות לשמילענין אישור קבלתם על פי הסכם זה, 
 , שיחול על הקבלן לבדו.  המיסוי החל עליהם או לענין 

כי בשום מקרה לא   ,מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה בקשר להעדר זכות עכבון, מובהר .12.6
ו/או למי מבין יועציו ו/או מי מטעמו,  תהיה לקבלן ו/או למי מספקיו ו/או למי מקבלני המשנה שלו  

 או חלקי עבודה שבוצעו על ידם.  , מסמכים, תכניותזכות עכבון על חומרים, ציוד 

באתר למלא אחר דרישות המפקח בכל הקשור ליישום    הפרויקטהקבלן מתחייב במהלך כל שלבי   .12.7

 במסגרת בקרת האיכות המבוצעת ע"י המפקח.  ISO 9001תקן איכות  



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 29 

 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 

 בדק ותיקונים   .13

 לצורך ההסכם:  .13.1

)עשרים וארבעה( חודשים או כל תקופה אחרת שנקבעה    24": תקופה של  תקופת הבדק"  .13.1.1
,  1973- בתוספת לחוק המכר )דירות(, התשל"גבכל מסמך אחר של ההסכם או בדין, לרבות  

לפי התקופה הארוכה יותר. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודות כמצוין  
 בתעודת ההשלמה. 

האחריות" .13.1.2 בח"תקופת  כהגדרתה  התשל"גוק  :  )דירות(,  תקופת  1973- המכר  של  מניינה   .
 האחריות יתחיל מתום תקופת הבדק. 

נתהוו ו/או נתגלו בעבודות, כולן או חלקן, תוך תקופת הבדק ו/או תקופת האחריות, מגרעות ו/או   .13.2
קלקולים ו/או ליקויים ו/או פגמים ו/או נזקים ו/או אי התאמות ו/או כיו"ב, מכל מין ו/או סוג,  

להוראות  הנוב בהתאם  שלא  ו/או  מיומנת  בלתי  ו/או  מדוייקת  בלתי  ו/או  לקויה  מעבודה  עים 
ו/או   פגומים  בחומרים  משימוש  ו/או  המפקח,  להוראות  בהתאם  שלא  ו/או  נספחיו  על  ההסכם 
במזמין   תלויה  סיבה אחרת שאינה  ו/או מכל  ירודה  ו/או מאיכות  בלתי מתאימים  ו/או  לקויים 

לו  "הליקויים"()להלן:   שיורה  ובמועדים  בתנאים  והכל  חשבונו,  על  לתקנם,  חייב  הקבלן  יהא   ,
המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי. תיקון הליקויים ייעשה על ידי הקבלן, בהתחשב, בין היתר,  
בשימוש שייעשה באותה עת, על ידי המזמין ו/או על ידי כל גורם אחר בתוצרי העבודות ו/או באתר  

תוך מגמה לגרום להפרעה מינימאלית ככל הניתן לשימוש כאמור. האמור  , ממי עכוו/או בשטח  
נזק או פגם שנתהווה/או נתגלה, תוך תקופת הבדק ו/או תקופת האחריות, בכל  לעיל יחול גם על  

 להלן.   17.2תיקון שבוצע לפי סעיף 

פיצוץ בצנרת, נזילות, סתימות, ליקוי  )ומבלי למעט( תיקונים שאינם סובלים דיחוי, כגון יודגש, כי  .13.3
דרישת המזמין או  פי  בהפעלת מערכות ואחרים לפי קביעת המפקח, יבוצעו על ידי הקבלן מיד ל

 פקח. המ

סעיף   .13.4 פי  על  הקבלן  להתחייבויות  ו/או   13בנוסף  המזמין  את  לפצות  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה 
ו/או בקשר עם  בגין    ומי עכ השוהים ו/או המבקרים ו/או העובדים ו/או הנוכחים באתר ו/או בשטח  

 תיקון הליקויים. ו/או בקשר עם כל נזק ו/או אובדן שייגרם עקב הליקויים ו/או תוך כדי ו/או עקב  

לא ביצע הקבלן את תיקון הליקויים כאמור לעיל, ו/או שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח   .13.5
אין ביכולתו של הקבלן לבצעם במלואם ובמועדם, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או  

,  תרופה ו/או זכות הנתונים לו על פי ההסכם ו/או כל דין, לבצע את תיקון הליקויים, כולם או חלקם
בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, והכל על חשבון הקבלן, באופן שהקבלן ישא בכל ההוצאות  

בתוספת   כאמור,  הליקויים  תיקון  בגין  המזמין  בהן  הוצאות    20%שנשא  לכיסוי  אחוז(  )עשרים 
המזמין יהיה רשאי לגבות את הסכומים האמורים בכל דרך שימצא לנכון, לרבות  המזמין הנילוות.  

י חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות ניכויו  על יד
   מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היו הליקויים כאלה אשר לדעת המזמין ו/או המפקח, לפי שיקול   .13.6
לגר  עלול  שתיקונם  או  לתיקון,  ניתנים  אינם  הבלעדי,  ניכרים  דעתם  נזקים  ו/או  לשיבושים  ום 

למזמין ו/או לשוהים ו/או למבקרים ו/או לעובדים ו/או לנוכחים באתר ו/או במכללה, יודיע על כך  
המזמין לקבלן, ובמקרה כאמור יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצוי למזמין בסכום שייקבע על ידי  

סופית ומחייבת. לא שילם  המפקח. קביעתו של המפקח כאמור לעיל, אשר תהא מנומקת, תהא  
המזמין רשאי לגבות את הפיצוי האמור  הקבלן את הפיצוי אשר קבע המפקח כאמור לעיל, יהיה  

ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו   לנכון, לרבות על  בכל דרך שימצא 
 באותה עת, או באמצעות ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.  

אם לאו  ו/או תקופת האחריות  מקרה של מחלוקת בשאלה אם נתגלו ליקויים בתקופת הבדק    בכל .13.7
 ותחייב את הקבלן. וללא עוררין  והחלטתו תהיה סופית    פקחיכריע בה המ  –

ביצוע עבודות הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו פעם   .13.8
הת למרות  בעבודות  שכי נוספת  הבדק.  קון  תקופת  לאחר  נתגלו  ואפילו  הקבלן,  ידי  על  בוצע  בר 
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במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו קלקול, והוראות סעיף זה תחולנה  
 גם על התיקון הנוסף. 

ו/או   מנין  יתחיל תיקון  אותו   שלעניין  הרי,  בסעיף זה  כאמור  תיקון   ונדרש  היה .13.9 "תקופת הבדק" 
 .ביצועו מיום החל -, מחדש העניין לפי, "האחריות  תקופת"

 

 ויועצים נוספים ועוזר בטיחותמטעם הקבלן, מהנדס ביצוע, מנהל עבודה   מינוי מנהל פרוייקט .14

הקבלן ימנה בכתב נציג שישמש כמנהל פרוייקט מטעם הקבלן. כמו  מיד עם החתימה על הסכם זה,   .14.1
זה,    ,כן הסכם  על  החתימה  עם  באמיד  הקבלן  ביצוע  - ימנה  זמן  כל  במשך  באתר  שיימצא  כח 
קבע אחרת, ואשר יהיה מהנדס מורשה להנדסת בנין ובעל ניסיון מוכח   פקחעבודות, אלא אם המה

לדרישת המפקח,  (.  "מהנדס הביצוע"בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיין והיקפן ההנדסי )להלן:  
 קח את תעודות ההסמכה והרישיון של מהנדס הביצוע. הקבלן יציג למפ

כפי   .14.2 ותכניות  הצהרות  על  הביצוע,  על  אחראי  כמהנדס  לחתום,  גם  מוסמך  יהיה  הביצוע  מהנדס 
שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות וכן יהיה מוסמך לחתום בפני הרשויות המוסמכות על כל שיידרש  

  , ון והבניה )בקשר להיתר, תנאיו ואגרות(כ"אחראי לביקורת" במובנו של מושג זה בתקנות התכנ 
 . 1970-תש"לה

הב  .14.3 ההוראות,  וכל  הקבלן  של  ומוסמך  רשמי  כח  כבא  ישמש  הביצוע  והמסמכים  ימהנדס  אורים 
רשאי שלא להתיר ביצוע של    פקח יחשבו כאילו נמסרו לקבלן עצמו. המ   פקחשימסרו לו על ידי המ

 עבודות באתר ללא נוכחות מהנדס הביצוע. 

נדס הביצוע, יעסיק הקבלן באתר בקביעות במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לצרכי  בנוסף למה .14.4
ניהול העבודה והביצוע השוטף, מנהל עבודה בכיר ומנוסה, ובעל רישיון מתאים ממשרד העבודה  

(. מנהל העבודה יהיה בעל כשירות לשמש  "מנהל העבודה")להלן:    פקחוהרווחה, שיאושר ע"י המ
ו הבטיחות  על  על  כממונה  הפיקוח  ארגון  חוק  להוראות  בהתאם  זה,  לתפקיד  הקבלן  ע"י  ימונה 

 . 1954-תשי"דה  ,העבודה

מנהל העבודה ידאג, בנוסף לשליטה על העובדים וסידור העבודה גם לאיכות העבודות ופסילת   .14.5

כל הטעון תיקון. כמו כן יהא עליו לפקח ולהנחות את העובדים כך שעבודתם תהא טובה ואחראית,  

 בכפיפות להוראות דיני הבטיחות השונים. ובהתאם ו

הנ"ל   .14.6 העבודה  בכלל  ו  כדין  יירשםמנהל  העבודות  ועל  הבטיחות  על  כאחראי  ברשויות  יחתום 

ובעלי המקצוע האחרים    באתר ובפרויקט, הן על עבודות הקבלן והן על עבודות כל קבלני המשנה

 .באתר

כל  , לרבות ובלי לגרוע  העבודותמובהר כי מנהל העבודה יהא אחראי על כל העבודות בכל אתר   .14.7

ו/או מטעם   בגין האמור    באתר,   מי עכוקבלן אחר העובד מטעמו  יהא זכאי  וזאת בלי שהקבלן 

 .  לתשלום מיוחד כלשהו

נושא הבטיחות באתר  פי כל דין, למטרת שמירה קפדנית על  -' על'עוזר בטיחותעל הקבלן להעסיק  

הבנייה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ולהוראות כל דין. יודגש, ש'עוזר הבטיחות' אינו יכול  

 לעסוק בכל סוג עבודה אחר באתר פרט לנושא הבטיחות. 

נ .14.8 בעל  בגיר  להיות  חייב  המועסק  הבטיחות'  בבטיחות  י'עוזר  ומעלה  שנתיים  של  בתחום  סיון 

 בעבודה. 

הבטיחות' כפוף למנהל העבודה באתר ועליו לדווח לו על אודות כל הפרה בטיחותית שהיא  'עוזר   .14.9

 או סיכון ו/או מפגע במקום. 
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ההפרות   .14.10 כל  את  יתקן  הקבלן  דין,  כל  ומהוראות  זה  הסכם  מהוראות  מאיזו  לגרוע  מבלי 

 והליקויים המועלים ע"י 'עוזר הבטיחות' באתר. 
מנהל עבודה, אלה יחולו   ין י בענ חובות על הקבלן ולהלן בכל מקום בחוזה זה שיחולו  לעיל  .14.11

 עוזר בטיחות. בענייןבמשמע גם 

חייבים להימצא דרך קבע באתר במשך כל זמן ביצוע    ועוזר הבטיחות  מנהל העבודה  ,מהנדס הביצוע .14.12
 .פקח עבודות, כנדרש לביצוע העבודה ולתפקוד התקין של האתר, לשביעות רצון המה

כי כל הוראה שתינתן למהנדס הביצוע ו/או למנהל    ,אחרת בהסכם, מודגשמבלי לגרוע מכל הוראה   .14.13
 העבודה דינה כאילו ניתנה לקבלן עצמו. 

 מראש ובכתב.פקח אישור המזמין או המ ניםטעו  ומנהל העבודה מינוי מהנדס הביצוע   .14.14
 

 העסקת עובדים .15

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות   .15.1
תוך התקופה שנקבעה בהסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון, אשרה או היתר לפי  

 כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי הענין.  

  –  פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט- ת יעסיק הקבלן עובדים אך ורק עללביצוע העבודו .15.2
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה  -והתקנות על פיו, או על  1959

 פי כל דין. -ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל

ב .15.3 חשבונו  על  יישא  העבודות,  הקבלן  לביצוע  הדרוש  האדם  כח  באספקת  הכרוכות  ההוצאות  כל 
לרבות שכר העובדים, אמצעי התחבורה עבורם, צרכי דיור, כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח  
סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של  

, וכן בתשלומים לביטוח לאומי ולמס  ועל פי כל דין  אותו אזורעובדים במדינה עבור עבודה דומה ב
הכנסה )במידה והוא חייב עפ"י דין( עבורם. כן מתחייב הקבלן להמציא לרשויות את כל הפרטים  

 והמסמכים שידרשו על ידם בקשר עם האמור לעיל ולמלא אחר כל ההוראות החלות בקשר לכך.

ם לשמירת בריאות עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי .15.4
כפי    –פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  -ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על

, והכל  1954-שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
 . כפי שיהיה נוסחם מעת לעת

מכל   .15.5 לגרוע  במבלי  אחרת  החוק    הסכםהוראה  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן  על  זה, 
וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק    1995-לביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

נוסחם מעת לעת(  הנ"ל , ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  )כפי שיהיה 
שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות  עובדיו ושליחיו  

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל פי  
 החוק הנ"ל. 

להימנע מלהעסיק עובדים שאינם אזרחים ישראלים ועובדים שאינם בעלי היתר  הקבלן מתחייב   .15.6
 .ישורי עבודה בישראלשהייה וא

,  1945יד )הודעה(  -פקודות התאונות ומחלות משלח  כל דין וכן  הקבלן יקפיד למלא אחר הוראות .15.7
בזה או מחלת משלח  ,ומצהיר  של תאונה  בכל מקרה  הדיווח  חובת  לבצוע  האחריות  יד חלה  -כי 

אי עמידתו של    לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא, לעמידתו או  המזמיןבאופן יחודי ועצמאי עליו, וכי  
 דיווח דלעיל.ההקבלן בחובות 

  8הקבלן מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה   ,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה .15.8
ומתחייב להמציא אישור לכך מהמוסד    1954-לתקנות הביטוח הלאומי )גביית דמי ביטוח(, התשי"ד

 זה.  הסכםמת ימים מיום חתי)שלושה(   3- לביטוח לאומי לא יאוחר מ

במקרה בו ייקבע,  סי עובד ומעביד.  ו יחובדילעו/או  ואין בין המזמין לבינו  הקבלן הינו קבלן עצמאי   .15.9
חרף האמור לעיל, כי מי מעובדי ו/או שלוחי ו/או קבלני המשנה ו/או הקבלנים הממונים שהועסקו  

המזמין יהיה  בעניין.  על ידי הקבלן הינם עובד של המזמין, הקבלן ישפה את המזמין בכל הוצאתיו 
בכל דרך שימצא לנכון, לרבות על ידי חילוט הערבויות   סכום הוצאותיו האמורות רשאי לגבות את 
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הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן  
     מהמזמין בכל עת.

או גוף המועסק או מופעל ע"י הקבלן,    כל עובד,לדרוש החלפת  יהיו רשאים    פקח ו/או המזמיןמה .15.10

 14לרבות קבלני משנה ומי שמועסק ע"י קבלני משנה של הקבלן, לרבות אלו המפורטים בסעיף  
הקבלן יחליף את    .הלפרט את הסיבה לדריש  והבלעדי ומבלי שיהא עלי   ול פי שיקול דעת לעיל, ע 

)עשרים וארבע(    24-העובד ו/או הגוף ו/או האדם המבוקש מיד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ 
אדם שהורחק    אשר זהותו אושרה מראש ובכתב על ידי המפקח.  בעובד אחר  הדרישהשעות ממועד  

לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר או במקום אחר שבו מתבצעת עבודה לצרכי  
כל קבלן בלבד ישא בה  .פקח מראש ובכתבהסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור המ

 כל עובד כאמור. אם ייגרמו, כתוצאה מהחלפת נזקים שיגרמו, ההוצאות ו/או העלויות ו/או ה
 

 ה קבלני משנהסבת ההסכם והעסקת  .16

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור   .16.1
או למשכן או לשעבד לאחר כל זכות לפי ההסכם ו/או לבצע כל עסקה אחרת, אלא בהסכמת המזמין  

המזמין רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כולן או חלקן,  מראש ובכתב.  
ו/או   העברה  כל  יראו  זה,  הסכם  לצורכי  הקבלן.  בהסכמת  צורך  ללא  משפטי,  גוף  או  אדם  לכל 

של    ו/או    15%הקצאה  הקבלן  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  ומעלה  אחוזים(  עשר  )חמישה 
 פות( לאחר, כהסבה אסורה.מהזכויות בו )במקרה של שות

המפקח ו/או המזמין    רק אם  ןאו כל חלק מה   ותרשאי למסור לקבלני משנה את ביצוע העבודהקבלן   .16.2
מפקח  אישור ה  מראש ובכתב.אישרו את מסירת העבודה כאמור ואת זהות קבלן המשנה המוצע  

ית מאחריות  למסירת העבודה לקבלני משנה כאמור אין בו כדי לשחרר ו/או להפחו/או המזמין  
ו/או  זה, והקבלן ישא במלוא האחריות לכל קבלני המשנה ועבודתם  הסכםהקבלן לפי   . המפקח 

המזמין רשאים לסרב לזהות קבלן המשנה המוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא עליהם  
ולהציע קבלני משנה אחרים עד לקבלת   לנמק את ההחלטה. במקרה כאמור, על הקבלן להוסיף 

 המפקח ו/או המזמין, מראש ובכתב כאמור, לזהות קבלן המשנה המוצע.   הסכמת

רשאי    המפקח .16.3 יהיו  המזמין  קבלןו/או  דעת  קבלני/ לדרוש החלפת  שיקול  פי  על  הבלעדי    םמשנה 
עלי  שיהא  הל   הםומבלי  את  קבלת    .הדרישנמק  עם  מיד  המשנה  קבלן/קבלני  את  יחליף  הקבלן 

מ יאוחר  ולא  ושתיים(  72-הדרישה  ממועד    )שבעים  הסכמת    הדרישהשעות  את  שקיבל  ולאחר 
המזמין   ו/או  המפקח  המוצע.  החדש  המשנה  קבלן  לזהות  ובכתב  מראש  המזמין  ו/או  המפקח 
רשאים לסרב לזהות קבלן המשנה המחליף המוצע וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיהא  

ק ולהציע  להוסיף  הקבלן  על  כאמור,  במקרה  החלטתם.  את  לנמק  אחרים  עליהם  משנה  בלני 
המשנה   קבלן  לזהות  כאמור,  ובכתב  מראש  ו/או המזמין,  הסכמת המפקח  עד לקבלת  מחליפים 

עלויות ו/או בהוצאות ו/או בנזקים שיגרמו, אם ייגרמו,  כל ההקבלן בלבד ישא בהמחליף המוצע.  
   המשנה. קבלני/כתוצאה מהחלפת קבלן 

ישור המפקח לזהות קבלן המשנה כאמור  מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות הצורך בקבלת א .16.4
הקבלן מתחייב לא למסור לקבלן משנה בצוע עבודה כלשהי אלא אם אותו קבלן משנה רשום  לעיל,  

תשכ"ט בנאית,  הנדסה  לעבודות  הקבלנים  רישום  חוק  להוראות  הדרוש  1969  בהתאם  בסיווג   ,
 . לביצוע העבודה כאמור

 

 ם בטיחות, אחריות לנזקים וביטוחי .17

 בטיחות; פגיעה בנוחיות  .17.1

הוא מודע לכך שהעבודות מתבצעות   .17.1.1 כי  עירוני,  הקבלן מצהיר,  הגובל עם מבנים  בשטח 
 .(, והמאוכלס ברוב שעות היוםובעיקר קניוןפעילים 

על ידו, ולרבות בזמן    ותהקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבוד  .17.1.2
, יקויימו באתר סדרי עבודה תקינים  האחריות  הבדק ו/או בתקופתביצוע תיקונים בתקופת  

כלשהם ורכוש  גוף  נזקי  ו/או  נזקים  למניעת  נאותים  וגיהות  בטיחות  זה,   .וסדרי  בכלל 
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מדי יום ביומו, לנהוג בזהירות  הקבלן מתחייב    לעיל,  17.1.1ובמיוחד לאור האמור בסעיף  
באתר  המתבצעת  פעילות  לכל  המוקדם  אישורו  את  ולקבל  המפקח  עם  ולתאם  מוגברת 

כל    ולקיים ולתחזק במשך לספק, על חשבונו הוא,  )כגון: יציקות, הכנסת משאיות וכו'( ו
גידור, תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות  תקופת הסכם זה,   שמירה, 

, שלטי אזהרה על פי תקנות  בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש, אמצעי עזרה ראשונה
ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, ושל   משרד העבודה וכל דין

תו, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח  או בקרבאתר  כל אדם הנמצא ב
 או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי.  

יהא הקבלן האחראי הבלעדי לקיום ושמירת הוראות פקודת    , מבלי לפגוע בכלליות האמור .17.1.3
,  1954  -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד ,  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

לפיה ו/או שיותקנו  וכפי שיהיו בתוקף בעת  םהתקנות שהותקנו  כפי שהן בתוקף היום   ,
על ידו, וכן לקיום ושמירה של כל הוראת הדין התקף בעת חתימת הסכם   ותביצוע העבוד 

 . ותזה ו/או בעת ביצוע העבוד 

זה    הסכםעבודות לפי  ה זה, מוסכם כי לצורך ביצוע    הסכם מבלי לגרוע מכל יתר הוראות   .17.1.4
"מנהל עבודה",    -כ"מבצע הבניה" וכ   ,כ"קבלן ראשי"  וכן הוא נחשב   רואה הקבלן את עצמו 

, ונוטל על עצמו את 1988-כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח
לעיל מהאמור  כתוצאה  הנ"ל  על  המוטלות  המינוי  החובות  על  הודעה  שליחת  לרבות   ,

 .למפקח העבודה האזורי של האתר

מקצתןהקבלן   .17.1.5 או  כולן  שהעבודות,  לכך  מודע  הוא  כי  עירוני   מצהיר,  בשטח    מתבצעות 
לא תהיה פגיעה או הפרעה שלא לצורך ו/או בקשר עמן    עבודותה שתוך כדי ביצוע  מתחייב  ו

ולא תהא פגיעה או כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של   ,  לנוחיות הציבור
כביש, דרך, שביל, מדרכה וכיוצא בזה או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבור  בכל אדם 
מתחייב לקבל לכך אישור מוקדם בכתב מאת   קבלןותהיה פגיעה כזו ה  אם וככלכלשהו, ו

המוסמכות המפקח  הרשויות  לעניין,  ,  ו/או  בתשלום  בהתאם  כרוך  הדבר  לשאת   –ואם 
זה.  אזהרה    בתשלום  שלטי  ויתקין  זמניות  דרכים  חשבונו,  על  הקבלן,  יבצע  כך  לצורך 

בנ לפגוע  וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא  וחיות  והכוונה מצוידים בפנסים 
במקרה שתיגרם הפרעה כלשהי כאמור בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן להסירה    הציבור.

 מיד ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו, אם ייגרמו לו, כתוצאה מכך 

זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך   17הוראות סעיף    .ו/או בקשר עם כך
כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק ו/או תקופת האחריות, אף 

 לאחר מתן תעודת השלמה לעבודות. 

 תיקון נזקים לכביש, לתשתיות וכיו"ב  .17.2
ומבלי למעט, כביש, מדרכה,   )לרבות  או למתקנים  לדרך  נזק שיגרם לאתר,  הקבלן אחראי שכל 
גדרות, שערים וכיו"ב(, לרבות   שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תקשורת, קירות תומכים, 

והעל-המערכות התת  ו/או  -קרקעיות  מי מטעמו  ו/או  ידו  על  ביצוע העבודות  כדי  תוך  קרקעיות, 
בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע    –  בקשר עם כך

יתוקן על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין, המפקח ושל כל אדם    –העבודות  
יהיה אחראי לנזק או    הקבלן  או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.

אינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם תוך הסתכלות  אף אם  למתקנים האמורים  קלקול שנגרמו  
סומנו המתקנים האמורים בתכניות, במיפרטים, בכתב הכמויות או בכל  וגם באם לא    רגילה בשטח

לתקן את הנזקים האמורים   מזמיןרשאי ה –לא קיים הקבלן ההוראות הנ"ל מסמך אחר בהסכם. 
על כל הנ"ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול  עשרים אחוזים(  )  20%על חשבון הקבלן בצירוף  

  של המזמין כשהם נושאים ריבית פיגורים, המחושבת מיום התשלום או ההוצאה ועד להחזר בפועל.
המזמין יהיה רשאי לגבות את הסכומים המגיעים מהקבלן על פי סעיף זה בכל דרך שימצא לנכון,  

נקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות  לרבות על ידי חילוט הערבויות הב 
 ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת.  

 

 נזיקין לעבודות  .17.3
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

כמצוין   העבודות  השלמת  ליום  ועד  הקבלן  של  לרשותו  מקצתו,  או  כולו  האתר,  העמדת  מיום 
ש העבודות  על  ולהשגחה  לשמירה  לבדו  אחראי  הקבלן  יהיה  ההשלמה,  לרבות  בתעודת  בוצעו, 

או  אתר  הדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן ליתר  והחומרים, המתקנים, הציוד המותקן בהם  
ו או המפקח  ידי המזמין  על  העבודות  ביצוע  לצורכי  ככל שהועמדו,  לרשות הקבלן,  כן  שהועמדו 

ל  . בכע"י המזמין או ע"י קבלנים אחרים לצרכים אחריםאתר  לשמירת חומרים וציוד שהובאו ל
מקרה של נזק אן אובדן לאיזה מהעבודות ו/או לציוד ו/או לחומרים ו/או למתקנים דלעיל הנובע  

 7  –מסיבה כלשהי,  יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ  
)שבעה( ימים מקרות הנזק או בתוך מועד אחר לפי קביעת המפקח ולהביא לכך שעם השלמתם יהיו  

במקרה שהנזק או האובדן אינם  דות במצב תקין ומתאים בכל פרטיהם להוראות ההסכם.  העבו
מילא הקבלן אחר   לא  אובדן כאמור.  או  נזק  כל  בשל  ישפה הקבלן את המזמין  לתיקון,  ניתנים 
התחייבויותיו כבסעיף זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק על חשבונו של הקבלן  

 .בהתאם להוראות הסכם זהבהוצאות התיקון,  ולחייב את הקבלן
 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .17.4

 

)כולל בתקופת  עבודות הלכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע לבדו הקבלן יהיה אחראי  .17.4.1
או בקשר לכך, לגופו או לרכושו של אדם או גוף משפטי כלשהו,  הבדק ובתקופת האחריות(  

המבקרים   אנשים  הנ"ל,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  העובדים  ו/ כולל,  ו/או  או  השוהים  ו/או 
. כמו כן, יהיה הקבלן אחראי  הםאו המשתמשים ב אתר ו/או בסביבותיהם ו/ב הנוכחים  

ת או בקשר לביצוען. מבלי לגרוע  כלפי כל צד שלישי לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודו 
 מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לנקוט בכל הצעדים למניעת כל נזק כנ"ל.  

 

יפצה את המזמין על כל סכום או הוצאה שהמזמין יצטרך לשלם או להוציא ישפה ו הקבלן   .17.4.2
 בגין כל נזק שנגרם כנ"ל ואשר הקבלן אחראי לו כלעיל. 

ויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצ .17.4.3
המועסק ע"י הקבלן ו/או הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או המופעל במישרין או בעקיפין על  

ביצוע העבודות,  ו/או בקשר עם  ידי הקבלן, שנפגע כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי  
 . או בתקופת האחריותו/ ביצוע עבודות בתקופת הבדקו/או בקשר עם תוך כדי  לרבות 

אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן לשפות   .17.4.4
תחת   ישלם  שהקבלן  משמעו  השיפוי  כלעיל.  ידו  על  שישולם  סכום  כל  בגין  המזמין  את 
המזמין כל סכום שהמזמין ידרש לשלם וזאת מיד לדרישת המזמין. כל סכום שישולם ע"י  

והמזמין יהיה רשאי לגבות  זה,    הסכם ו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי  המזמין יראוה 
ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה   חוב זה בכל דרך שימצא לנכון, לרבות על 

   . מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת

יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לקבל על עצמו את ניהול    ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .17.4.5
ובמקרה זה מתחייב הקבלן לקבל על עצמו את ניהול ההגנה  כנגד כל תביעה כאמור,  ההגנה  

אשר יועסק על ידי הקבלן ועל    ב"כ הקבלןהקבלן ושל  ולצורך כך ייפה המזמין את כוחו של  
 ועל אחריותו של הקבלן.   ההגנה כאמור, על חשבונו חשבון הקבלן, לשם ניהול 

 
 

 

 נזיקין לעובדים  .17.5

המזמין ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן   .17.5.1
ו/או   הקבלן  מטעם  מי  כל  ו/או  ממונים  קבלנים  ו/או  המשנה  קבלני  ו/או  שלוחיו  ו/או 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ו  עקב ו/או בקשר עם או  /בשירותו בגין ו/או בקשר עם תאונה או נזק שייגרמו תוך כדי 
   .ביצוע העבודות

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר   .17.5.2
תאונה או נזק כל שהם תוך כדי  מ, ו/או בקשר עם, כל  הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה  

 .ו/או בקשר לכך ביצוע העבודות

 שחרור מאחריות  .17.6
פועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמין או בשמו בכל העניינים  שום אדם או גוף מאוגד, ה

  האדריכל, המהנדס,   המפקח,  ומבלי למעט   המפורטים או הנוגעים להסכם זה או לביצועו )לרבות 
והקבלן מוותר מראש   ,יועצים וכד'( לא ישא בשום אחריות אישית כלפי הקבלן או כלפי אדם אחר

 על כל עילת תביעה נגד מי מהנ"ל, הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל.
 
 

 אחריות חוזית  .17.7
זה בקשר עם התחייבויות הקבלן ואחריות הקבלן לגבי    הסכםמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר ב

כי אם תוגש כנגד המזמין תביעה כלשהי על ידי אדם או גוף כלשהו, בגין    ,עבודות, מוסכם בזאתה
אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי חוזים שהתקשר בהם, יהיה המזמין רשאי  
לצרף את הקבלן בתור צד שלישי לכל תביעה כנ"ל והקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין בגין כל  

תן ע"י בית משפט או ע"י בורר, לפי העניין. לחילופין, המזמין יהיה רשאי  החלטה ו/או פסק דין שיינ
ומובהר ההגנה  ניהול  את  חשבונו,  ועל  עצמו  על  לקבל  מהקבלן  המוחלטת    ,לדרוש  האחריות  כי 

 . לבדו לניהול ההליכים המשפטיים ולתוצאותיהם תחול על הקבלן
 
 

 ביטוח ע"י הקבלן  .17.8

להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד    כ"א  נספחהביטוח המצ"ב כעל הקבלן יחולו הוראות נספח  
 (."נספח הביטוח"הימנו )להלן ולעיל: 

מבלי לגרוע מחובות הקבלן לרכישת כיסויי בטיחות כנדרש במסמכי המכרז, מובהר כי   .17.9
ישלם   ביטוחי    0.4%הקבלן  רכישת  עבור  כולל מע"מ  מגובה ההסכם  עשיריות האחוז(  )ארבע 

 ין. המזמין, ע"י המזמ
 .  מי עכולקבלן מ המגיע כל סכוםמהתשלום יבוצע ע"י קיזוז            

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .17.10

י ו/או מי מטעמו כהקבלן  על ידי מי מהם לכל צד שלישי  ל סכום ש שיב למזמין  כתוצאה  ישולם 
במעשה או   –מנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר לכך על ידי הקבלן או מי מטעמו  

הו  - במחדל   הנלוות:  הוצאותיהם  משפטיותבצירוף  עו"ד ,  צאות  טרחת  )להלן:    שכר  וכיוצ"ב 
חשב  ו/או מי מטעמו כאמור לעיל לרבות ההוצאות י  כל סכום ששולם על ידי המזמין"(. ההוצאות"

המזמין יהיה רשאי לגבותו בכל דרך שימצא לנכון,  ו  כחוב המגיע למזמין מהקבלן על פי הסכם זה
לרבות על ידי חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות בידיו באותה עת, או באמצעות  

 ניכויו מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת. 

 מחירי יחידה; תמורה סופית ומוחלטת .18

בגין העבודות    שכר החוזהעל יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי ידוע לו ומוסכם עליו ש  ,הקבלן מצהיר .18.1
וכי שכר החוזה,  ,  הינו סופי, גמור ומוחלט, כי הינו ראוי ולשביעות רצונו המלאהנשוא ההסכם  

זה ובנספחיו, מניח את דעתו ומהווה    דרך חישובו ודרכי ביצוע התשלומים בפועל כמפורט בהסכם
התחייבויותי לכל  והוגנת  ראויה  הישירות    ו תמורה  ההוצאות  כל  כולל  זה,  להסכם  בהתאם 

שכר   כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות  העבודות,  לביצוע  הדרושות  והעקיפות 
, הכלים, הציוד,  עבודה, התנאים הסוציאלים של העובדים וכל התשלומים, החומרים, המכשירים

חומרי העזר ואמצעי העזר )לרבות, אך לא רק, פיגומים, מנופים, אמצעי הובלה, הרמה, חפירה  



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 36 
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וכיוב'( ההובלות, תעוד, מיסים, אגרות והיטלים, ושאר ההוצאות של הקבלן לרבות רווח קבלני  
 ולרבות תמורה בגין דוגמאות ו/או ניסויים ו/או תאומים עם קבלנים אחרים.

כ .18.2 הינם  כמו  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  הקבלן  זכאי  יהיה  לו  החוזה  ושכר  היחידות  מחירי  ן, 
התייקרות,   כל  עליהם  תחול  לא  ומוחלטים,  הבנייה    ים צמוד  יהיו לא  סופיים  תשומות  למדד 

במחירי    למגורים שינוי  עקב  לרבות  שהיא,  סיבה  סיבה  מכל  יגדלו  ולא  כלשהו,  אחר  למדד  או 
ומרים ו/או מלאכות ושכר ו/או שינויי שער מט"ח ו/או שינויי ו/או  העבודה ו/או הובלה ו/או ח 

 . הטלת מיסים, היטלים או אגרות ו/או מכסים ו/או כל סיבה אחרת

 

 ביצוע תשלומים; סילוק שכר החוזה  .19

תמורת קיום מלא של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, במועדן, לשביעות רצונו המלאה    .19.1
של המזמין ובכפוף לכך, ובכפוף להוראות הסכם זה, ישלם המזמין לקבלן את שכר החוזה בהתאם  

  לשכר החוזה יתווסף מע"מ כדין אשר ישולם לקבלן כנגד חשבונית מס. .למפורט להלן

מו  .19.2 בזהלמען הסר ספק  להוראותיו,    ,בהר  ובהתאמה  זה  לפי הסכם  שיבוצעו  כל התשלומים  כי 
   בלבד.  יבוצעו בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל

יובהר,   .19.3 מהאמור  לגרוע  ישולם  מבלי  תשלום  לא  עבודותכל  בתכולת    ,עבור  כלולות  שהינן  בין 
   העבודה ובין שלא, שתבוצענה ללא אישור מוקדם ובכתב מהמפקח.

לחודש    5אחת לחודש עד לתאריך    יגיש חשבונות לאישור המפקח על פי התקדמות העבודות הקבלן   .19.4
שחלף בחודש  שבוצעה  העבודה  המסמכים  עבור  כל  בצירוף  ע"י  ,  יידרשו  אשר  והאסמכתאות 

וחמישה( יום ממועד    ארבעים) 45המפקח ואלו ישולמו על ידי המזמין בתנאי תשלום של שוטף + 
 אישור המפקח את החשבון. 

לעיל ובנוסף   19.4לגרוע מהמסמכים אותם יצטרך הקבלן להמציא בהתאם לאמור בס"ק    מבלי  .19.5
אליהם, סילוק סופי של שכר החוזה במלואו יבוצע אך ורק לאחר ובכפוף למתן תעודת השלמה  

בסעיפים   כאמור  העבודות  השלמת  לאחר  שתוצא  האסכתאות    10  -ו    9לקבלן,  והמצאת  לעיל 
 הבאות ע"י הקבלן: 

תעודות אחריות, הוראות טיפול ותחזוקה למתקנים, לחומרים ולציוד שהותקנו במסגרת  .19.5.1
 העבודות. 

ר חתום על ידי המבטח מטעם הקבלן בנוסח המצ"ב כנספח  אישור קיום ביטוח חבות מוצ .19.5.2
 ' להסכם.  ה

 ערבות הבדק, בנוסח, בסכומים ולתקופה הקבועים בהסכם זה. .19.5.3

 להסכם  נספח כ"בכתב ויתור בהתאם לנוסח המצ"ב כ .19.5.4
 

 ערבות לקיום ההסכם ולביצוע תשלומים .20

על   .20.1 צו התחלת עבודה    -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן  וכתנאי להוצאת  זה  פי הסכם 
ולביצוע תשלום כלשהו על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית  
אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת, ערוכה לפקודת המזמין שתוצא ע"י בנק מסחרי להנחת  

להסכם המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד    'ד  נספחבנוסח המחייב שנקבע ב  –מין  דעתו של המז
של    –הימנו אחוזים(    10%בשיעור  ")עשרה  )להלן:  מע"מ(  )כולל  החוזה  ביצוע"(. משכר    ערבות 

עד   בתוקף  תישאר  שהיא  כך  לצורך,  בהתאם  לפעם,  מפעם  יוארך  הביצוע  ערבות  של  תוקפה 

שלהלן.    21להמצאת ערבות הבדק, כהגדרתה להלן, על ידי הקבלן למזמין, בהתאם להוראת סעיף  
מידי, והכל מבלי שתהא בכך    מימוש להביצוע  יהא המזמין רשאי להגיש ערבות  ,היה ולא יעשה כן



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 37 

 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בכל תרופה העומדת    העבודות,הסכמה של המזמין לאיחור בהשלמת  
 למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

, לפי שיקול  או מקצתוולתבוע את הסכום הנקוב בה    ערבות הביצוע המזמין יהיה רשאי לחלט את    .20.2
זה או כל חלק מהן    הסכם, בכל עת שלדעת המזמין הפר הקבלן את התחייבויותיו בהבלעדי  דעתו

 ל מקרה בו יגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן מכח הסכם זה. ו/או בכ 

גם במקרה שהקבלן יפגר    ערבות הביצועכדי למנוע ספק מובהר, כי המזמין יהיה רשאי לממש את    .20.3
ו/או כל חוב המגיע    זה  בהסכםבביצוע העבודות וכן לצורך גביית הפיצויים המוסכמים הנזכרים  

 . דין מהקבלן למזמין על פי הסכם זה ו/או כל

  , כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלימה לסכומה טרם מימוש ערבות הביצועמומשה ערבות    .20.4
 יום מיום המימוש. )ארבעה עשר(  14וזאת תוך , או מימוש מקצתה  הביצוע

ערבות הביצוע לא תשוחרר ותהיה בתוקף מלא עד שהקבלן ימלא אחר כל התחייבויותיו מכל מין    .20.5
ו/או הדין בתקופת הסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי    ו/או סוג שעל פי הסכם זה

( ניתנה לקבלן תעודת  1ערבות הביצוע לא תשוחרר עד שיתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: )
 ( הקבלן המציא למזמין את ערבות הבדק. 2) – השלמה על ידי המזמין לעבודות במלואן; ו 

 ביטוח חבות מוצר; ערבות בדק .21

ביטוח    קיוםעם קבלת תעודת השלמה לעבודות ו/או כל חלק מהן ימציא הקבלן למזמין אישור    .21.1
'  הנספח  בנוסח המצ"ב כ  – חבות המוצר, לתקופה של שנה מיום קבלת תעודת ההשלמה לעבודות  

 . זה להסכם

להבטחת המילוי המלא והמדוייק של  וכן  כמו כן, עם קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה,    .21.2
להבטחת המילוי המלא והמדוייק  לעניין הבדק והאחריות בגין העבודות, וכן  התחייבויות הקבלן  

על פי הסכם זה ו/או כל דין, וכן להבטחת ביצוע התשלום של כל חוב    התחייבויות הקבלןיתר  של  
,  לקבלת שכר החוזהוכתנאי זה,  של הקבלן כלפי המזמין שנובע ו/או עלול לנבוע מהוראות הסכם 

( אשר תהיה  "ערבות הבדק"ערבות הבדק )ערבות טיב( )להלן:    מתחייב הקבלן להמציא למזמין
ובלתי חוזרת שתוצא ע"י בנק מסחרי להנחת דעתו של    ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית

)חמישה אחוזים( מערך    5%בשיעור של    –  זה  להסכם  'ד  נספחבשנקבע  בנוסח המחייב    –  המזמין
שכר החוזה הסופי בגין ביצוע העבודות )כולל מע"מ( למשך כל תקופת הבדק. ערבות הבדק תהיה  
ביום הגשת הצעת   יהיה המדד הידוע  צמודה למדד כשהמדד הבסיסי הקובע לחישוב ההצמדה 

וע העבודות, ימציא  הקבלן. היה ובמועד האמור טרם אושר לקבלן שכר החוזה הסופי בגין ביצ
)חמישה אחוזים( מערך שכר החוזה   5%בשיעור של   -בנוסח האמור  – הקבלן למזמין ערבות בדק 

עם   כל תקופת הבדק.  )כולל מע"מ( למשך  ביצוע העבודות  בגין  המזמין  ידי  על  הסופי המשוער 
 קביעת שכר החוזה הסופי, ידאג הקבלן לתיקון סכום ערבות הבדק בהתאם ובאופן מידי. 

מובהר בזאת, כי כל עוד לא הומצאה ערבות הבדק, הרי שערבות הביצוע תשמש גם להבטחת    .21.3
 התחייבויות הקבלן בהתאם לסעיף זה.

כל    .21.4 ביצוע  את  השלים  לא  הקבלן  כי  יסתבר,  הבדק  תקופת  לסיום  הסמוך  ובמועד  היה 
מפעם    -ן   התיקונים/הליקויים אשר נדרשו ממנו לשביעות רצון המפקח והמזמין, יאריך המזמי

שיקולו הבלעדי   פי  ועל  תוחזר    - לפעם  ערבות הבדק  נוספת.  ערבות הבדק לתקופה  את תקופת 
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לקבלן רק לאחר קבלת אישור המפקח כי כל הליקויים/התיקונים תוקנו על ידי הקבלן לשביעות  
 רצונו המלאה. 

  ערבות , כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלימה לסכומה טרם מימוש  הבדקמומשה ערבות    .21.5
 יום מיום המימוש. )ארבעה עשר(  14וזאת תוך , או מימוש מקצתההבדק 

, לפי שיקול  או מקצתו ולתבוע את הסכום הנקוב בה  ערבות הבדק  המזמין יהיה רשאי לחלט את    .21.6
זה או כל חלק מהן    הסכם, בכל עת שלדעת המזמין הפר הקבלן את התחייבויותיו בהבלעדי  דעתו

 זה.  הסכםו/או בכל מקרה בו יגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן מכח 

תום תקופת הבדק או למועד מאוחר  מפעם לפעם עד    הרך תוקפ ואבתוקף או י   ערבות הבדק תהיה   .21.7

 .לעיל 21.4יותר בהתקיים האמור בסעיף 

 

 הפסקת עבודה .22

מטעמו .22.1 מי  ו/או  ביצוע    המזמין  את  להפסיק  מקצת  ןכול   העבודות,רשאי  או    ן, או  מסוים  לזמן 
ניתנה    .ותבכתב שיכללו בה התנאים והתקופה של הפסקת העבוד  הלצמיתות וזה על ידי מתן הורא

הוראה כאמור, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי  
ההוראה כאמור ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח או המזמין, לפי  

 העניין, הוראה בכתב על כך. 

ינקוט הקבלן באמצעים    22.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף    כמו כן, .22.2 לעיל, 
 להבטחת העבודות ולהגנתם לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח מראש ובכתב. 

ביצוע העבודות כאמור בסעיף   .22.3 זמנית של  לעיל,    22.1הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה 
 הקבלן בלבד והוא לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי כלשהו במקרה כזה.  תחולנה על 

 8.1הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי סעיף  .22.4
יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור    –לעיל, והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל  

כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  תהווה  וזאת  העבודות  הפסקת  למועד  עד  בפועל  שביצע    העבודות 
הפ עם  בקשר  ו/או  בגין  הוצאותיו  תביעותיו  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כאמור,  העבודה  סקת 

לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות  .  והפסד רווחים
לגבי העבודות או כל חלק מהן שביצוען הופסק, הכל לפי הענין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על  

)ארבעים וחמישה( יום מיום הפסקת העבודה. קביעת    45ידי הקבלן, ייקבע על ידי המפקח תוך  
 המפקח כאמור תהיה סופית ללא ערעור. 

הודעה  ה ולאחר מתן    לעיל  22.4  כאמור בסעיף הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות,   .22.5
לא  כולן או מקצתן, , העבודות, הוחלט על ידי המזמין לחדש את ביצוע  הביצוע כאמורעל הפסקת 

בביצוע   זכות להמשיך  לקבלן  כל קבלןהו   העבודותתהיה  עם  רשאי להתקשר  יהיה  לשם    מזמין 
כל    -ן  או חלקכולן    -  העבודותיצוע  השלמת ב ו/או  פיצוי  כל  זכות לקבלת  מבלי שלקבלן תהיה 

 .  תמורה כספית אחרת בגין החלטתו זו של המזמין

 

 ם תרופות וסעדי .23

 הפרות ותרופות  .23.1

.  1970-זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א   הסכםעל הפרת   .23.1.1
 על נספחיו. ההסכם  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה של המזמין על פי  

למניעת הספק יובהר, כי בכל מקום בהסכם זה בו מוקנים למזמין סעד ו/או תרופה ו/או   .23.1.2
ן בסעד ו/או בתרופה ו/או בזכות כאמור כדי לגרוע  זכות כלשהם, הרי שהם באים בנוסף ואי
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מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה אחרים העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל  
 דין, גם אם הדבר לא צוין במפורש. 

 
 

 סילוק יד הקבלן מהאתר  .23.2

מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד ו/או זכות של המזמין במקרה של הפרת הסכם זה על   .23.2.1
אשר ייחשבו כהפרה יסודית של ההסכם על  בכל אחד מהמקרים שלהלן,  ידי הקבלן, הרי ש

ללא תשלום תמורה ו/או  המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן מהאתר,  ידי הקבלן,  
עבודה  באתר  למנוע ממנו מלהמשיך ולבצע  ולתפוס את החזקה בו,    פיצוי כלשהו לקבלן,

בעצמו או באמצעות קבלן    –העבודות או כל חלק מהן  ולהשלים במקום הקבלן את    כלשהי
להשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שהובאו ע"י  ואחר או בכל דרך אחרת,  

ולאחר מכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש   , הקבלן
 מקרים: ואלה ה .ההסכםבתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי  

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או   .23.2.1.1
ביצוען, או כשאינו   בביצוע העבודות בהיקף  או ממשיך  מתחיל  שהפסיק את 

בביצוען   ממשיך  הוא  כשאין  או  הזמנים  מלוחות  המפקח  לדעת  המתחייב 
זה או כשהוא מפסיק את ביצוען ללא הרשאה בכתב    הסכםבהתאם להוראות  

או תוך כל מועד אחר    שעות )ארבעים ושמונה(    48תוך    - , ואינו מציית  מהמזמין
אה בכתב ממי מהם להתחיל  להור  -שייקבע על ידי המזמין או המפקח בעניין  

 או להמשיך בביצוע העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת. 

שקצב  בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והסופי,    ,סובריםשהמזמין או המפקח  כ .23.2.1.2
ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתן במועד הקבוע בהסכם או  

)ארבעים ושמונה(    48א ציית תוך  במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן ל
שעות להוראה בכתב ממי מהם לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתה  

 להבטיח את השלמת העבודות במועד. 

,  ההסכםמתרשל בביצוע  כשיש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן   .23.2.1.3
, או אינו  עבודותהבין בטיב החומרים, בין ברמת הביצוע ובין בארגון וניהול  

בצע את העבודות בהתאם להיתר הבניה ו/או למפרטים ו/או לתכניות ו/או  מ
ללוח הזמנים ו/או ליתר הוראות ההסכם על נספחיו ולאחר שהתראה בכתב  

 לקבלן לא נשאה, לדעת המפקח או המזמין, תוצאות רצויות. 

לפי   .23.2.1.4 חובותיו  ו/או  זכויותיו  לשעבד  או  להמחות  או  להסב  ניסה  כשהקבלן 
  – לאחר   )לרבות במקרה שעלה בידו לבצע פעולות אלה(ההסכם, כולן או חלקן  

 לעיל.  16תוך הפרת הוראות סעיף בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב, לרבות 

כשהקבלן העסיק קבלן משנה או כל מועסק אחר ללא הסכמת המפקח מראש   .23.2.1.5
מביצוע   לסלקו  המפקח  להוראת  נענה  ולא  לעיל,  כמפורט  לזהותו  ובכתב 

וכן   להחליף  העבודות,  המפקח  להוראות  מציית  אינו  לסלק  ו/ כשהקבלן  או 
אתר כל קבלן משנה ו/או מנהל ביצוע ו/או מנהל עבודה ו/או כל מועסק אחר  המ

 . ר עבודתם אינה לשביעות רצון המפקחאש

במקרה שהוגשה בקשה לבית  משפט להקפאת הליכים ו/או להסדר נושים מכל   .23.2.1.6
סוג שהוא או לפירוק הקבלן או להכריזו כפושט רגל, או בקשה למנות לו נאמן,  
מפרק, מפרק זמני, קדם מפרק, או כונס זמני או קבוע על פי כל דין, ו/או ניתן  

בלת נכסים ו/או צו הקפאת הליכים או צו למינוי כונס נכסים  צו פירוק או צו ק
 .   או שהקבלן עושה סידור עם או לטובת נושיו

כשיש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו ו/או   .23.2.1.7
טובת   או  דורון  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן  הקבלן  של  מטעמו 

ר הכרוך בביצוע ההסכם ו/או הקשור  הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דב
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לעבודות, במישרין או בעקיפין, ובלבד שניתנה לקבלן, אם רצונו בכך, הזדמנות  
 להשמיע טענותיו בפני המפקח או המזמין. 

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או שהקבלן ו/או מנהלו ו/או מי   .23.2.1.8
ליצ  כדי  המפקח  לדעת  בה  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע  חשש  מטעמו  ור 

 לאפשרות לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם. 

אשר הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם, או על כספים של הקבלן, או  כ .23.2.1.9
על כספים המגיעים לקבלן, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל נגד הקבלן או  

מיום הטלת העיקול או  )שלושה( ימי עסקים    3  נכסיו והפעולה לא בוטלה בתוך
 עשיית פעולת ההוצאה לפועל.מיום 

כל אימת שהקבלן ו/או מי מטעמו יחדלו מלקיים איזה מתנאי הסף הקבועים    .23.2.1.10
 במכרז ובהסכם זה על נספחיו.

הבדק או נמנע  ו/או את ערבות    הביצועכשהקבלן לא מסר למזמין את ערבות   .23.2.1.11
או כשהקבלן נמנע מלהשלים את סכום הערבויות    מלהאריך את תוקפן במועד

 או חילוט כל חלק מהן. ו/ ןלאחר חילוט האמורות 

זה ו/או לא המציא    הסכםכשהקבלן לא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות   .23.2.1.12
ו הביטוח  פוליסות  של  העתקים  הביטוחים  או  /למזמין  ביצוע  על  אישור 

 הסכם זה.כמתחייב מהוראות  

  מזמין לא ישביע את רצון השל הקבלן בביצוע העבודות  במקרה שטיב העבודה   .23.2.1.13
והקבלן לא ישפר טיב זה לאחר שקיבל הודעה בכתב מהמפקח    ,המפקחו/או  

לעניין    יום.  )חמישה עשר(  15  בה נדרש הקבלן לשפר את טיב העבודה בתוך  
המפקח   הוראות  ו/או  הנחיות  אחר  מילוי  לרבות  העבודה",  "טיב  זה,  ס"ק 

 . במלואן ובמועדן

לעיל, בכל מקרה    23.2.1.13  -  23.2.1.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   .23.2.1.14
ההפרה    קן אתתי על פי ההסכם ולא  מהתחייבויותיוהתחייבות קבלן הפר בו ה

התראה  )שבעה(    7בתוך   קבלת  מיום  המפקח בכתב  ימים  המזמין    מאת  או 
בעניין או תוך כל מועד אחר שיקבע לתיקון ההפרה בהתראה שתינתן כאמור  

 . בעניין

רשאי   .23.2.2 מהמזמין,  או  מהמפקח  בכתב  הודעה  באמצעות  מהאתר,  הקבלן  של  ידו  סולקה 
 המזמין לנהוג כדלקמן: 

ה  .23.2.2.1 החומרים,  בכל  המצויים  להשתמש  מהם,  חלק  בכל  או  והמתקנים,  ציוד 
 באתר, לצורך השלמת העבודות.

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמפקח או מהמזמין, לסלק מהאתר   .23.2.2.2
את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו,  

שיראה  )ארבעה עשר( יום, רשאי המזמין לסלקם מהאתר לכל מקום    14תוך  
בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו  

 להם.

מתחייב הקבלן לסלק    מהאתר,בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסילוק ידו של הקבלן   .23.2.3
את כל החומרים, המוצרים והציוד שהובאו על ידו  באתר  לאלתר ולהשאיר  מהאתר  ידו  
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, ואלה יעברו לבעלות  לעיל(  23.2.2לאתר )למעט אם קיבל דרישה לסלקם כאמור בס"ק  
   חררים מכל עיכבון, שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת.המזמין ולחזקתו, חופשיים ומשו

 תפס המזמין את החזקה באתר, יחולו ההוראות שלהלן:  .23.2.4

כל הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן לבדו והוא   .23.2.4.1
של   בתוספת  האמורות  להוצאות  בנוסף  מהן    20%ישא  אחוזים(  )עשרים 

 כתמורה להוצאות משרדיות.

הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק    המפקח יזמין את  .23.2.4.2
ידו  וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים  

 באתר.

אלא בכפוף  המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר להסכם,   .23.2.4.3
 : להלן  23.2.4.4לאמור להלן בסעיף 

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את ההסכם בשלמותו   .23.2.4.4
" החוזה)להלן:  שכר  הביניים  אומדן  תשלומי  של  הכולל  סכום  על   ,)"

בתו האתר,  תפיסת  לפני  לקבלן  ששולמו  האחרים  הוצאות  והתשלומים  ספת 
השלמת העבודות ובדקם שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי  

לעיל, ובתוספת פיצויים על    23.2.4.1המפקח, לרבות התוספת האמורה בסעיף  
נזקים   ומפאת  העבודות  בהשלמת  דחייה  כל  מפאת  למזמין  שנגרמו  נזקים 

והפיצוי"(אחרים   העלות  של  הכולל  "הסכום  חייב    –   )להלן:  המזמין  יהיה 
הס לבין  החוזה  שכר  אומדן  שבין  ההפרש  העלות  בתשלום  של  הכולל  כום 

 והפיצוי. 

והפיצוי כהגדרתו בסעיף   .23.2.4.5 לעיל על    23.2.4.4עלה הסכום הכולל של של העלות 
אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל של  

 העלות והפיצוי כאמור לבין אומדן שכר החוזה. 

כי אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהי לגבי    ,מצהיר, מאשר ומתחייב בזהשב והקבלן   .23.2.5
הוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי  כי  ו   בהם,ו/או חומרים וציוד הנמצאים    העבודותו/או  האתר  

לקבל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע  
ו/או ממסירת האתר ו/או חלקו   והשלמת העבודות האתר או לעכב את המזמין מתפיסת ו/

 . לצד שלישי לשם ביצוע ו/או השלמת העבודות

כאמור לעיל, יהיה המזמין זכאי לפנות  מהאתר  לא מילא הקבלן אחר התחייבותו להסתלק   .23.2.6
שימנע   –לביהמ"ש ולקבל צו מניעה במעמד צד אחד בלבד וללא מתן ערובה או התחייבות 

להימצא   הקבלן  להמבאתר  מן  להפריע  העבודו/או  החומרים,   ותשך  את  להוציא  ו/או 
 .מהאתרהמוצרים והציוד שלו  

זה    23.2למניעת הספק יובהר, כי תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף    .23.2.7
אין בהם, כשלעצמם, משום ביטול ההסכם על ידי המזמין, אולם המזמין רשאי לבטל את 

 להלן.  23.3ההסכם בהתאם להוראות סעיף 

שום דבר האמור בסעיף זה לעיל, או בהסכם זה בכלל, לא יטיל על המזמין חובה להשלים   .23.2.8
מאת הקבלן בשל   ,מוסכם  ים, לרבות פיצויאת העבודות והמזמין יהיה זכאי למלוא הפיצוי 



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 

   

 

 

 

 42 

 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

המזמין להשלים  כל הפרה של התחייבות מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה, בין אם החליט  
 את העבודות ובין אם לאו. 

זה באות להוסיף על זכויות המזמין בהתאם להוראות סעיפי הסכם זה    23.2הוראות סעיף   .23.2.9
 שלעיל ולהלן, ולא לגרוע מהן.

 הפרת ההסכם וביטולו .23.3

לעיל יחשב הדבר להפרה יסודית של   23.2בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף   .23.3.1
 זה ו/או עפ"י דין.   הסכםזה מצד הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת עפ"י   הסכם

זה הפרה יסודית יהיה המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה    הסכםבכל מקרה שהקבלן יפר   .23.3.2
מהאתר זה, ולסלק ידו של הקבלן    הסכםיום לקבלן, לבטל  )ארבעה עשר(    14מראש של  

 הכל ללא תשלום תמורה ו/או פיצוי כלשהו לקבלן.   – לעיל 23.2כאמור בסעיף 

למזמין    הסכםבוטל   .23.3.3 הקבלן  ישלם  הקבלן,  ידי  על  הפרתו  עקב  המזמין  ידי  על  פיצוי  זה 
ב של  מוסכם  אלף)   200,000סך  מאתיים  הצמדה  ₪    (במילים:  הפרשי  בצירוף  למדד , 

מדד תשומות הבניה למגורים הידוע  שייווצרו, ככל שייווצרו, בין  תשומות הבניה למגורים  
שיהיה ידוע ביום ביטול ההסכם כאמור, ללא כל  מדד  הלבין    במועד הגשת הצעת הקבלן 

נזק אצל המזמין נקבע לאחר    ,. מוסכםצורך בהוכחת  לעיל  זה  כי הסכום הנקוב בסעיף 
זה, והוא מהווה    הסכםפי  -שקילה ראויה וסבירה מראש של היקף ההתקשרות החוזית שעל

 פיצוי מוסכם מוערך וקבוע מראש.

כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין כלפי הקבלן לפי    ,מובהר .23.3.4
    זה ו/או לפי דין.  הסכם

 

 תשלום במקום הקבלן .24

כל סכום אשר המזמין ישלם לצד ג' כלשהו במקום ו/או  מבלי לגרוע מאיזו מהוראות הסכם זה,    .24.1
על חשבון הקבלן ו/או שהקבלן חייב להחזיר למזמין ו/או לשפות את המזמין בגין אותו תשלום  

הוראות   לעיל    הסכםעפ"י  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  בגין  –זה,  עבודות    תשלומים 
לגוף   ו/או  לרכוש  נזקים  ו/או  ליקויים  בגין  פיצויים  תשלומי  למיניהם,  תיקונים  ו/או  השלמה 

ימים  )ארבעה עשר(    14- וכיוצא בזה, יהיה הקבלן מחוייב להחזירו ו/או לשלמו למזמין לא יאוחר מ
נ"ל  על כל ה )עשרים אחוזים(    20%המזמין, בצירוף מע"מ ובתוספת  הראשונה של    ו מקבלת דרישת

בצירוף ריבית פיגורים ממועד ביצוע התשלום  ולכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של המזמין  
המזמין יהיה    על ידי המזמין ועד למועד אשר בו החזיר הקבלן בפועל את התשלום לידי המזמין.

  רשאי לגבות את הסכומים המגיעים מהקבלן על פי סעיף זה בכל דרך שימצא לנכון, לרבות על ידי 
ניכויו מכל   בידיו באותה עת, או באמצעות  חילוט הערבויות הבנקאיות אשר תהיינה מופקדות 

   .סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל עת

  הסכם בהתאם להוראות    ו/או קיזוזים  או ניכויים ו/ כי תשלום פיצויים    ,למען הסר ספק, מובהר  .24.2
או מכל  ו/ם את העבודות  אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלי  ,זה

 התחייבות אחרת לפי הסכם זה.

 דין חל; סמכות שיפוט .25

הצדדים   וכל  בלבד,  זה  דין  להוראות  בהתאם  יפורש  והוא  בלבד,  הישראלי  הדין  יחול  זה  הסכם  על 
נתונה   זה  בהסכם  הקשורים  ועניין  דבר  בכל  השיפוט  סמכות  כי  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  מסכימים 

בעיר   בעיר אחרת לא תהיה בעלות    חיפהלערכאות המוסמכות  ואף ערכאה במדינה אחרת או  בלבד, 
 לדון בעניין העולה מכוח הסכם זה, קשור בו או נוגע לו. סמכות 

 

 שונות .26

במפורש  .26.1 לפי    ,מוסכם  המזמין  התחייבויות  ביצוע  ביצוע  כי  למעט,  ומלבלי  לרבות  זה,  הסכם 
זה במלואן ובמועדן.    הסכםזה מותנה בכך שהקבלן יקיים את התחייבויותיו הוא על פי  תשלומים,  
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

מ לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  יותר    ,וסכםמבלי  או  אחת  במילוי  איחר  שהקבלן  במקרה  כי 
זה במלואן ובמועדן, הרי מבלי לפגוע ביתר תרופות המזמין, יתיר הדבר    בהסכםמהתחייבויותיו  

 למזמין לעכב ביצוע כל התחייבות מהתחייבויותיו. 

הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,    .26.2
והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי  
בנושאים   פה(  בעל  ובין  בכתב  )בין  הוחלפו  או  ששררו  אחר,  מסמך  וכל  התחייבות,  ו/או  כוונה 
ובעניינים האמורים, בין הצדדים, קודם חתימתו של הסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות  

 זה למסמך אחר כלשהו יגברו תנאי הסכם זה.  הסכם

מאת המזמין לפי הסכם זה סכום כלשהו, יהיה המזמין רשאי לקזז ולנכות ממנו כל    לקבלןמגיע   .26.3
, בין שסכום זה  יםאחר  ו/או הסכם  לפי הסכם זה או לפי כל עסקה  הקבלן סכום המגיע לו מאת  

יהיה מנוע מלקזז סכומים המגיעים לו, לדעתו, מהמזמין מכל סכום    הקבלןקצוב ובין שאינו קצוב.  
 שהוא חב למזמין. 

  הרי , ן ו/או המפקחהמזמי  של  אישורו   זה  בהסכם   נדרש   בו   וםק מ  בכלגם אם לא צוין כך במפורש,  .26.4
 .מראש ובכתב נדרש  זה אישור

להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי כל הצדדים  תיקון, שינוי או תוספת   .26.5
 להסכם זה. 

לא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו, לא יראה הדבר כויתור על אותה זכות או כויתור    .26.6
ובכתב   במפורש  שנעשה  ויתור  ובכתב.  במפורש  נעשה הדבר  כלשהן אלא אם  זכויות אחרות  על 

 ש כחל על עניין אחר, אלא אם נאמר בו הדבר במפורש. בעניין מסוים לא יפור

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר רשום   .26.7
)שלושה( ימי עסקים מיום    3לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  

אלקטרוני, עם אישור מסירה, שאז תחשב  מסירתה למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה או בדואר 
 כאילו הגיעה ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור. 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

 _______________________                                __________________________ 
         הקבלן                         בע"מ מי עכו                             
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 - נספח ג'  

 לנספח א'  27הודעה בהתאם לסעיף 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

 ______________ 

 

, לקבל  את   מיום _______  עיון בהצעתכם  ועדת המכרזים החליטה, לאחר  כי  לבשר לכם  אנו שמחים 

 . בעכולשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( ביצוע עבודות  הצעתכם ל

הודעה זו כפופה לסכומים, השינויים, התיקונים וההנחות שגובשו לאחר הגשת הצעתכם ואשר מפורטים  

 להלן: 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

 .בעכו 57למשרדי הנהלת מי עכו בע"מ ברחוב דרך הארבעה הנכם נדרשים לסור 

מסמכי המכרז, עם קבלת הודעה זו,  ל   לנספח א'  2626עיף  להוראות סתשומת לבכם מופנית לכך, שבהתאם  

נשוא המכרז. יחסים אלה    העבודות  ולביצוע  לשירותיםר  חוזיים בקשיחסים    מזמיןנוצרו ביניכם לבין ה

במסמכי   קבועים  ותנאיהם  הזמנה,  בקבלת  ו/או  חוזה  על  ו/או  זה  מסמך  על  בחתימתכם  מותנים  אינם 

 המכרז.

 ימים את המסמכים הקבועים במכרז לרבות:  7בתוך   למהנדס מי עכו בע"מעליכם להמציא  

 משכר החוזה )כולל מע"מ(.)עשרה אחוזים(  10%בשיעור של  ד'  ע"פ נספח ביצוע ערבות .1

 .ע"פ נספח ה' חתום  ביטוחיםקיום נוסח אישור   .2

 .הקבלןע"י חתום     1 י"חבעבודה  ע"פ נספח  בטיחותספח נ .3

 תעודת הסמכה של מנהל העבודה .  .4

 

ה רשאי  המכרז,   מסמכי  להוראות  שבהתאם  לכך  מופנית  לבכם  את  מזמיןתשומת  לבטל  חייב,  לא  אך   ,

במקרה כזה  ימים וכן רשאי הוא    7זכייתכם אם לא תמציאו את כל המסמכים האמורים למזמין בתוך  

 לחלט את הבטוחה שהומצאה על ידכם, ככל שהומצאה, ביחד עם הצעתכם. 

סיום  ועד ליום    קבלת הודעה זו    תקופת ההתקשרות הנה  החל מיום    בהתאם להוראות מסמכי המכרז,

 והכל בכפוף להוראות מסמך המכרז. תקופת הבדק

 בכבוד רב,                                                                                                              

 

 מ"מי עכו בע

 



 

1 

 

 5755, פרויקט:  733649סימננו: 
 
 

 
 
 

 
 מי עכו –תאגיד המים  
 ת/מכרז מבחן הצעו

 
 

   םמגדל מים קיילשיקום שלד 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ועריכת המכרז:  , איטוםם, שיקותכנון קונסטרוקציה
 

 03-6955255 ל. ט  ש. אנגל מהנדסים בע"מ

 03-6950444 פקס.     בני ברק  23 אבבר כוכ   

  
 
 

 2022 ינואר 
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 הכלליהמפרט  – 1מסמך ג' 
 

 מוקדמות  – 00פרק 

 

 המיוחד  המפרט  00.01

לעבודות בנין  ה ומשמש כתוספת למפרט הכללי לתי נפרד ממסמכי החוז חלק ב  ו ה, הינמפרט מיוחד ז 

את   יחדיו  מהווים  המיוחד  והמפרט  הכללי  המפרט  הכחול"(.  )"הספר  משרדית  הבין  הוועדה  של 

 ת שבמפרט המיוחד באות להוסיף על האמור במפרטים הכלליים. ראוההו המפרט.

החוזה במסמכים    גורעות מיתר הוראות  ים אינן דהמיוח   ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובתנאים 

לפרש חזרה על מקצת מהוראות החוזה ואי חזרה על הוראות אחרות כמכוונות להשמיט    השונים, ואין 

חזרו לא  עליהן  ההוראות  אותן  בתנאים  את  ו/או  המיוחד  במפרט  במפורש  כך  צויין  אם  זולת   ,

 המיוחדים. 

כללי תגבר הוראות  הד על הוראות המפרט  ט המיוחר ות המפבכל מקרה בו קיימת סתירה בין הורא

 ירה מבינהם. מחד ו/או ההוראה המחהמפרט המיו

גם אם לא    בכל מקרה שאין הנחייה מיוחדת במפרט המיוחד, יש למלא אחר הנחיות המפרט הכללי 

 הדבר במפורש בתכניות ובכתבי הכמויות.  צוין

נים של  צאים במספר פרקים שוללי, נמכ מפרט הייתכן כי הסעיפים המשלימים למפרט המיוחד, שב

 המפרט הכללי. 

 

 ת הגדרו 00.02

 בכל מקום שכתוב עד, הכוונה לעד ועד בכלל.  –עד   

 
 המפרט הכללי  . א

מקום   למפרט    שצוין בכל  הכוונה  הכללי",  פרק "המפרט  )לרבות  בניה  לעבודות  (,  00  הכללי 

ולמ החוזה  מסמכי  של  לסטנדרטיזציה  משרדית  הבין  הוועדה  או  יחשובם,בהוצאת  פני  לרבות 

ותכולת ה  המדידה  מהמפרט  חלק  שהם  מהדורות  המחירים,  ובאותם  פרקים  ולאותם  כללי, 

 במסמכי החוזה.  שצוינו 

 

 המפרט המיוחד  . ב

ג'   הנדון, שהן    לפרויקטדרישות הכתובות, המיוחדות  , הוא מכלול ה1המפרט המיוחד, מסמך 

ממנו,   שונות  או  הכללי,  במפרט  האמור  על  אונוספות  מדידה  פלרבות  מחירים  ני  ותכולת 

 יוחדים. מ
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 מסמכי החוזה  .ג

כי החוזה הם המסמכים של מכרז לביצוע, שהפכו למסמכי החוזה לאחר חתימת חוזה עם  מסמ

אם   נוסף,  מסמך  כל  וכן  הזוכה,  ממסמכי    צויןהקבלן  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  הוא  כי  עליו 

 החוזה. 

 

 מעבדה  . ד

נים, תהיה  דיקות התאמה לתקנות, או בקהחוק והתהמעבדה שתבצע את הבדיקות שמחייבים  

ובתקנותיו. בדיקות אחרות יכולות    1953  –על פי האמור בחוק התקנים תשי"ג  מעבדה מאושרת  

 ן. להתבצע במעבדה אחרת, בתנאי שתאושר על ידי המזמי

 

 מעבדת שדה 

 מעבדת שדה היא שלוחה קבועה במקום המבנה של מעבדה כמוגדר לעיל. 

 

 המחיר כולל  . ה

סמכי החוזה, כולל המחיר  למפורט בכל מסמך שהוא ממ" פירושו שבנוסף חיר כוללמ יטוי "הבה

 בסעיף.   המצוינות גם את העבודות 

 

 לא יימדד  . ו

פירושם כי לא    –, "על חשבון הקבלן"  הביטויים "לא יימדד", "לא יימדד בנפרד", "לא לתשלום"

ככלולה    ואים אותה רכמויות ויה מתייחס הכתוב, לא יוכנס סעיף בכתב ה תימדד העבודה שאל

הח בכתב  בשכר  שתופיע  מבלי  נפוזה,  בתמחיר  ו/או  במחיר  הכמויות  כלולה  והיא  ונוסף  רד 

 . החוזה

 

 יימדד בנפרד  .ז

מתיי שאליה  שלעבודה  פירושו  בנפרד"  "יימדד  בכתב  הביטוי  נפרד  סעיף  קיים  הכתוב  חס 

 הכמויות. 

 

 שווה ערך  . ח

או למוצר הנקוב    , טיבו ותפקודו לחומר,תיוו רכב תכונערך, שווה מבחינת ה   חומר או מוצר שווה 

 להלן. י החוזה בשם המסחרי, וכמפורט  במסמכ
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כי לקבלן  במפורש  מודיעים  והמתכנן  ו   המזמין  יאושרו יתכן  ערך    לא  שווי  כל 

העביצוע/  טותשי / למותגים/חומרים מבלי    המצוינים  בודהאופני  ובתוכניות  זה  שמפרט  במפורט 

 ההחלטה.  ת ך לנמק אשיהיה צור 

 

 תנאי המקום  00.04

ידי הקבלן, מהווה אישור שפרטי העבודה ברורת ההגש וכי הוא מכיר את כל תנאי  הצעה על  ים לו 

ת התנאים,  . רואים את הקבלן כמי שביקר במקום העבודה, בדק אומגבלות העבודה בשטח  השטח

יימים באופן  קה התנועה    קציה ותנאי ו , התשתיות, הקונסטרות הרשות המקומיתמסמכי המפרט, דריש

 ס את הצעתו בהתאם לתנאים הקיימים. יסודי, וביס

וה הפרטים  מידע  הנתונים,  לצורך  הם  בתוכניות  המפורטים  השונים  והמערכות  המבנים  של  מידות 

 בסיסי ראשוני בלבד. 

בהצעתו את העבודות הקשורות באלמנטים קיימים מכל סוג  כמי שלקח בחשבון  רואים את הקבלן,  

בקרבת אתר  באתר ו  קשורת קיימים ב, ניקוז, חשמל ות , מערכות מים, ביוציהטרוקס קונרבות  שהוא, ל

 ה. העבוד

 למתקנים עיליים ותת קרקעיים הנמצאים בסמיכות ובתוך אתר העבודה.    ן תינתתשומת לב מיוחדת 

ודתו לא תפגע בפעילויות הסדירות במתחם . הקבלן יקח בחשבון בהצעתו  י לכך, שעבהקבלן אחרא

,  חוזה זה בשטחים ובאזור עבודתו או בשטחים הגובלים איתם  עם ביצוע עבודותעונה אחת  בכי בעת ו

תבוצענה פעילויות שוטפות , של משמשים וכן קבלנים אחרים המועסקים על ידי הרשות ו/או המזמין,  

ית,  יו לתאם את עבודתו עם פעילויות אלה ולשתף איתם פעולה לפי הוראות הרשות המקומויהיה על

ישמש  הפעולה הנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ולא  . התאום ושיתוף  ן ויועציויהמזמ

 עילה להארכת תקופת הביצוע. 

שת באופן  המזמין,  עם  מראש  שיתואמו  ביצוע  ואופני  זמנים  לוח  יגיש  ועד  הקבלן  למינימום,  קטנה 

 בכלל, ההפרעות לעבודות הסדירות המבוצעות בשטח. 

נים  עקב עבודתו של הקבלן ועקב פעילויות של קבל  יעות הקבלן או של אחרים, בתא יכיר בהמזמין ל

 בשטח. אחרים 

ו/או   למזמין  שייגרם  נזק  כל  עבור  לאחרים  ו/או  מטעמו  מי  ו/או  למזמין  ישירות  אחראי  יהיה  הקבלן 

 ם. לאחרי

 

 אימות באתר של הנתונים והמידות בתוכניות  00.05

לקוחו בתוכניות  והמידות  מתוכניהנתונים  סטישנת  ות  ייתכנו  ולכן,  והפר ות,  המידות  בין  טים  יות 

 הפרטים בתוכניות. הקיימים למעשה, לבין המידות ו



 

5 

 

חלקי   כל  של  ופרטיהם  מידותיהם  או  ובמהלכו  ביצוע  ולפני  הצעתו  הגשת  לפני  לבדוק  הקבלן  על 

 מבנים הקשורים בעבודתו. ה

תאמות כלשהן,  ו/או אי ה  ש בסטיותלא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענות שלא הרגי 

 ובמידות המופיעים במסמכי החוזה.  םבתיאורי

 

 גיעות כלשהן ושמירה על מתקנים קיימים זהירות מפני פ  00.06

ול לנפש  נזקים  לגרום  לא  כדי  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב  על  הקבלן  ולמבנים  מתקנים 

 .  תת קרקעיים קיימיםקרקעיים ו/או 

זמ ישתמש בתמיכות  ואמצ גניות, פיהקבלן  ה ומים  וכפי שיורה    גנה מתאימיםעי  אחרים ככל הדרוש, 

חח"י    המפקח + +    המתכנן+    המזמין+    עכו   –)ועדה מקומית לתכנון ובנייה    עליו המזמין ו/או הרשות 

 ב'(. + בזק + משרד איכות הסביבה + וכיו

  יפטרו את   א ישורו, לסידור התמיכות ואמצעי הגנה אחרים, גם אם בוצעו לפי הוראות המזמין או בא

 הבלעדית לנזק כלשהו בנפש ו/או ברכוש.   הקבלן מאחריותו 

או כל אמצעי הגנה אחרים אשר יידרשו סעיפים  / וחדו לאמצעי ההגנה, התמיכה, הדיפון וכל עוד, לא י

ייכלל בהצעת    מיוחדים בהצעת המחיר, לא ומחירן  ישולם עבורן בנפרד  ולא  יימדדו העבודות הנ"ל 

 לית. חיר הפאוש המ

הגורמ  קבלןה על   אצל  מראש  שללברר  מיקומם  את  בדבר  הנוגעים  קרקעיים,    ים  התת  המתקנים 

 מידה והם ידועים. ב

ומתחייב לתקנם  ולנכסים     הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לעמודים, לקירות 

 על חשבונו כפי שיורה עליו המזמין, ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 

 ות השוטפת עילפ ל הפרעות מניעת  00.07

לק הקבלן  שעל  בחשבון  כי חת  שתבטיח  בצורה  להתבצע  חייבת  היום  פעי   העבודה  יום    –לות 

ומבקרים   רגל  הולכי  וגישת  הפעילות  לרבות  באזור  המיםהשוטפת  מגדל  מצוי  בו  האתר  ,  בשטח 

ות אחר  , ברחבות ובשטחים אחרים, לא יופרעו כלל. על הקבלן למלא בדייקנבדרכים  ד שימוש במיוח

המזמי וה והרשויות בדבר ראת  מיקום    ן  תאורה,  סידורי  וחומרים,  רכב  ציוד,  ריכוזי  מקום  תנועה,  צירי 

ים  יצור, משמעת שעות עבודה, סוגי הציוד והרכב המותרים, סידורי הבטיחות הנהוגים, סידורמתקני י

 לפינוי חומר, הגנה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים  וכו'. 

 יטת העבודה ושלבי הביצוע. בחשבון בעת הצעת הקבלן לש חיילק זה כל האמור בסעיף 

 
 ם:הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאי
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 קיבל בכתב מהמזמין צו התחלת עבודה ואת ההוראות. .1

עובדיה .2 על  וספקיו  שעובדיו  המועסקים  וידא  משנה  קבלני  לרבות  את  ם,  מכירים  ידו,  על 

 הן. ההוראות ומסוגלים למלא אחרי

 בטחת מילוי ההוראות. הסידורים הדרושים להת כל אעשה  .3

חתם על טופס בטיחות  ויגיש לאישור והקבלן  המפקח לתוכנית הבטיחות שיכין    אישור יבל  ק .4

 לקבלנים והנחה את עובדיו בהתאם. 

 החוזה. י "י תנאברת ערבות בנקאית עפהע .5

 עות רצון יועץ הביטוח של המזמין. יפוליסת ביטוח ריסק קבלנים לשב העביר .6

 . ורימנהל עבודה רשוי ומוסמך וזאת במשרד העבודה האז מינה .7

 ר מנהל בטיחות. עוז מינה .8

 . התחלת עבודות השיקוםח' מבנים מסוכנים על למ הודיע  .9

 .  מהנדס מלווהמינה  .10

 כלשהי ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע. תשלום  תוספת האמור לעיל לא יזכה את הקבלן ב

 

 ניקוי האתר וסילוק פסולת  00.08

הגובלים   השטחים  וכל  האתר  יהיה  עבודתו  תקופת  כל  שבמשך  לכך  אחראי  נקייהקבלן    ם לו, 

ו למחפצים  העלולים  פעולות  פסולת  לו.  הגובלים  והשכנים  הזמין  ופעילות  העבודה  למהלך  הפריע 

ככלל, אסור יהיה לקבלן לשפוך    יות השונות ויהיו על חשבון הקבלן.והרשו  המזמיןהניקוי יתואמו עם  

הרבים. ברשות  פסולת  פסכל  כל  העבודה,  לאתר  הגישה  כבישי  את  מללכלך  ימנע  ולת  הקבלן 

  . ועובדיוהעבודה תסולק מיד, בו ברגע על ידי הקבלן חוץ לאתר , שתמצא מןבעבודות הקבלה רשמקו

ישולמו על  וכיוב'  ההובלה    פסולת תפונה אך ורק לאתר פסולת מורשה וכל ההוצאות לרבות ההטמנה 

 , על חשבון הקבלן. רצונו של המזמין לשביעות  כל השטח ודה ינוקה  בגמר העב. ידי הקבלן 

 

 אספקת מים לשטח העבודה  00.09

  . ת הצריכה ו ועל חשבונו וכן ישלם אהקבלן ידאג לעצמו לחיבורי מים וחשמל ממקורות שיסדר לעצמ

ואס הנ"ל  הסידורים  הקב התקנת  ידי  על  ייעשו  המים  לא  פקת  למזמין  הקבלן.  של  חשבונו  ועל  לן 

להתהיה   בנוגע  אחריות  מכשום  מים  באספקת  מים  פסקות  אספקת  יבטיח  הקבלן  שהיא.  סיבה  ל 

התארגנות   במסגרת  הנ"ל  כל  האמור.  מהחיבור  המים  באספקת  הפסקה  של  למקרים  במיכלים 

 ן הקבלן. ה על חשבו יהמים תה כללית. עלות 
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 לשטח העבודה  חשמל  אספקת  00.10

ועל  הקבלן  ידי  על  תיעשה  העבודה  לשטח  החשמל  אינ  אספקת  המזמין  לספק  חשבונו.  מתחייב  ו 

העבודה.חשמל   של    לאתר  לתקנים  להתאים  חייבים  החשמל  באספקת  הקשורים  הסידורים  כל 

מוק בתאום  יבוצעו  והם  אחרים  בטיחות  ולתקני  החשמל  פחברת  ועל  חברת    הוראותיה  ידם  של 

ידי ועל חשבונו של הקבלן  החשמל.  . למזמין לא  התקנת הסידורים הנ"ל ואספקת חשמל הינם על 

שו להפס תהיה  בנוגע  אחריות  חלופי  ם  ציוד  יכין  הקבלן  שהיא.  סיבה  מכל  חשמל  באספקת  קות 

על הכללית.  ההתארגנות  במסגרת  הנ"ל  החשמל.  הפסקות  של  למקרים  חשמל  הקבלן    לאספקת 

 כות בהכנת חיבור זה, וכן במחיר של עלות החשמל. כל ההוצאות הכרויה לשאת ב הי

 

 ע"י הקבלן  עצמית בקרת איכות  00.11

 כללי . א

יעסיק .1 חשבונו   הקבלן  איכ  ך מער   על  ובקרת  איכות  באמצעות  הבטחת  וזאת  עצמית  ות 

 .    המזמין  י"מראש ובכתב ע מאושרת , חיצונית איכות   בקרת חברת

מהנדס בקרת איכות שהינו מהנדס אזרחי אשר    לפרויקט זה  תעסיק  חברת בקרת האיכות   .2

 . ככל שיידרשרת האיכות  ירכז את כל פעילות בק

האיכות .3 בקרת  ו  מהנדס  ובקרה  יכין  יתכנן  לבדיקה  היומי,  פרוגרמה  המעקב  את  וינהל 

והמלאכות   העבודות  לכל  הבדיקות  של  החודשי,  העבודה יבוצעו    אשרהשבועי,    באתר 

 במפעלים חיצוניים. ו

האיכות,   ידיעל    ן וכתש  הפרוגרמה  .4 בקרת  של    נה טעו  מהנדס  מוקדם  .  ן זמיהמאישור 

על    ה רוגראמבפ האיכות זו  בקרת  מראש   מהנדס  הבדיקות,   להעביר  מערך    דרכי   פרוט 

תקלות,  עי מנדרכי  פעולה,   איתור  בדרישות    יםעומד  םשאינ  תהליכיםו  תקלות תיקון  ה, 

 ונהלי דווח בכל שלב של תהליך הבקרה.  והתקנים המפרטים 

ל מהנדס בקרת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ע  .פרוגרמה זובכפוף ל  נה בוצעתהעבודות    כל  .5

 הפרוגרמה המאושרת.  י "עפשבועיים וחודשיים   חות דו"לפחות  בכל מקרה  להגיש האיכות 

יהיו    חות"דו .6 האיכות. בחתימה    חייביםשיוגשו  בקרת  מלו  חות דו"  מהנדס  יהיו    וים אלו 

 למקום ולשלב בו בוצעו הבדיקות.   מתאים  מבסקיצות בקנ"

  

 פי החלוקה הבאה: לצורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה ל הבדיקות  . ב

החומרים   טיבלקביעת לפני תחילת העבודה תערכנה בדיקות מוקדמות  -מוקדמות  בדיקות  .1

תכונותיהם ועמידתם בדרישות המפרט, התקנים וכו' כולל  המוצרים המסופקים ע"י הקבלן  ו

 . וכדומה   הובלתםנטילת המדגמים, 
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לקביעת טיב העבודה    ת, תיערכנה בדיקות בקרה שוטפו  הביצוע  במהלך  -שוטפות    בדיקות  .2

הקבלן   ע"י  המיוצרים  המוצרים  חוזק ואיכות  בדיקות  דיוק,  כגון:  בדיקות  טיב,  בדיקות   ,

 . וכדומה   הובלתם כולל נטילת המדגמים,  ,  עובי וכיוב' בדיקות 

בסיום העבודה תערכנה בדיקות בקרה סופיות לקביעת איכות המערכות      -בדיקות סופיות   .3

 . תפקודן ועמידתן בדרישותוהעבודות 

 

 מוסמכת  מעבדה . ג

  מכוח הרשות להסמכת מעבדות או    י מעבדה מוסמכת מאושרת ע"  י תבוצענה ע"  הבדיקות   כל 

לקבלן    מין המז  יודיע   ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה,   3א' לחוק התקנים. תוך    12סעיף  

הוא   איתה  המעבדה  של  שמה  אות  נדרש את  את  בדיקות.  לבצע  יישלחו    חומריםם  מיוחדים 

,  מעבדות/קבלת העבודה ע"י הכללית  מותנית בקבלת אישור מהמבדקה   למבדקות מתאימות.

 . ללא הסתייגות,  כי העבודות שנבדקו עמדו בדרישות

 

 חוזרות   בדיקות  . ד

ה  תוצאות   לאימות  של  המהבדיקות  רשאי  הקבלן,  של  מאחריותו  לגרוע  ומבלי     פקח קבלן 

חוזרות.  לבצע  בדיקות  ידו,  על  שתיקבע  מעבדה  באמצעות  חוזרות    ההוצאות ,  בדיקות  עבור 

עבור כל בדיקה שתוצאותיה לא תעמודנה    בתשלום אולם הקבלן יחויב    המזמינה  יתשולמנה ע"

 בדרישות חוזה זה.  

 

ייחשב ככלול במחיר העבודה יובהר כי ביצוע האמור לעיל  ולא  למען הסר ספק  יימדד בנפרד  , לא 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   ישולם בנפרד

 

 יועץ בטיחות  00.12

  יועץ בטיחות מוסמך בנוסף למנהל העבודה האחראי על הבטיחות,  להעסיק באתר  יהיה  על הקבלן  

ניסיון של   זה. שמו של    שנים לפחות    10בעל  יועץ  בסוגי העבודות אשר תבוצענה במסגרת הסכם 

המ  חות  הבטי לידיעת  יובאו  בעבר  וניסיונו  כישוריו  על  זה,    פקח ופרטים  בפרויקט  והעסקתו  מראש 

   בכתב. פקחתהיה כפופה להסכמת המ 

 באתר לבדיקת העמידה בנוהלי הבטיחות.  שבועפעמיים בלפחות יערוך ביקורים  .1

 . למזמיןיוציא דוח חודשי    .2

 יוציא סידורי בטיחות לצוות העובדים והמבקרים.  .3

 . ת מוגדרים לפרויקט יוציא נוהלי בטיחו .4
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 יידרש.  שיוציא סקר סיכונים בתחילת הפרויקט ויעדכן אותו במהלך הפרויקט ככל   .5

כדי  אין   .6 לעיל  בביצוע  באמור  העבודה  מנהל  של  ותפקידו  אחריות  את  לצמצם  או  להחליף 

 והקפדה על נהלי הבטיחות באתר 

 

ייחשב ככלול במחיר העבודה יובהר כי ביצוע האמור לעיל  ולא  למען הסר ספק  יימדד בנפרד  , לא 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   ישולם בנפרד

 

 לוח הזמנים משך ושלבי הביצוע ו 00.13

 

 צוע משך הבי .1

במסגרת מבחן הצעות/מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן לבצע ולהשלים את כל עבודות המתוארות  

ת  ת צו התחלאמיום הוצבכל המסמכים בשלמות ולשביעות רצון המזמין וזאת במשך התקופה,  

קצו  שבוע יו   1בכפיפות לאמור להלן בסעיף לוח הזמנים במפרט המיוחד. כאשר  העבודה, וזאת  

התאר עבור  לאלקבלן  ציוד  והזמנת  מכלול  גנות  כל  לביצוע  לקבלן  יוקצה  הזמן  ויתר  תר 

 . שבועות  8העבודות, כמתואר במפרט ובכתב הכמויות. משך התקופה המוגדרת הינו  

 

 צוע שלבי בי .2

פי אבני דרך ראשיות    שרואה המזמין בביצוע העבודה על הקבלן חשיבות הרבה    בפני   ש מודג

   .ודה אבני דרך לביצוע העבאלו המפורטות, כ 

 לא יאושרו קלות ו/או סטיות מאבני דרך אלו.  

מסמכי   ובשאר  בתוכניות  במפרטים,  המפורטות  ההוראות  פי  על  יבוצע  אלו  דרך  אבני  ביצוע 

 החוזה.  

 מחור הצעתו.  ת הקבלן והוא חלק בלתי נפרד מת עצשום מטה כלול בה וע כל הרצצאות ביוה

 יות בלבד( יהיו כדלקמן: )מינימאליים ואבני דרך ראששלבי הביצוע הראשיים  

 

 :  שלב ההתארגנות ▪

 .  קבלת צ.ה.ע .1

 מסירת האתר לידי הקבלן.   .2

זמניים   .3 תנועה  הסדרי  תוכנית  של  המזמין  נציגי  של  לאישור  ביהגשה  וע  צבמהלך 

 יכללו דרכי גישה, כניסה ויציאה מאתר העבודה וכיוב'.   ת. הסדרי התנועההעבודו
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וממקבלת אישור של   .4 והרשויותועה מטעונה התנממונה הבטיחות  . ביצוע  ם המזמין 

של הסדרי התנועה בכל השלבים לרבות כל ציוד העזר וההתקנות הנדרשות ולרבות  

 סימונים ותמרורים.  

ון לבן, בגובה של  ודשים בגמה מלוחות איסכורית חאטו  ר ודות בגדגידור אתר העב .5

תמוכה    2.0 לפחות  נטו  שיחושפלד   תבקונסטרוקציימטר  בפרופילים  צבועה  בו  ה 

 .  רוח ולכל עומס אחר על פי כל דין לעומסי 

 .  כניסת עובדי הקבלן ונציגי המזמיןל  עם הסדר נעילה התקנת שער בכניסה לאתר  .6

המשנה  הגשת .7 קבלני  הגשתמזמין הלאישור    פרטי  ה  .  עובדי  לאישור  פרטי  קבלן 

 .  מזמיןה

ה .8 ונציג  הביצוע  מהנדס  של  חיים  קורות  פרטי  הקבלן הגשת  ידי  על  המוצע    קבלן 

יהיה מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  לאישור המזמין. המהנדס  

 בעל וותק מוכח.  

ין.  ישור המזמאהקבלן ל  הגשת פרטי קורות חיים של מנהל העבודה המוצע על ידי .9

יהיה מנהל עבודה מורשה בעל תעודה תקפה ממשרד העבודה  בעל    מנהל העבודה

ו  10 משנות  הסמכתו.  מאז  לפחות  כזותק  באתר  ישהה  העבודה  שתבוצע  נהל  מן 

עבודה באתר הן על ידי הקבלן והן על ידי קבלני משנה ו/ או אחרים. מנהל העבודה  

ו הבטיחות  לעניין  האחראי  חו יהיה  הקשמירת  ודיני  בי  בעבודה  אתר  בטיחות 

 ובסביבתו.  

 הגשת לוח זמנים לאישור המזמין.   .10

הבנייה  .11 אתר  למ  שילוט  אזהרה  שילוט  לרבות  על כחוק  ולשילוט  זרים  כניסת    ניעת 

 .  הל העבודה הממונה ופרטי הקשר שלופרטי מנ

 

 היערכות לביצוע   ▪

פירוט  .1 לרבות  מפורטות  תוכניות  ה   הגשת  ואמצעי  ה  העבוד  כלי  רמה,הפיגומים 

( לשימוש  הרהמיועדים  כלי  פירוק,  כלי  ציוד,  שינוע,  לרבות  כלי  הרמה,  כלי  יסה, 

וכן    פיגומים ההפעלה  ואופן  ויציקווכיוב'(  פירוקים  שלבי  שלבי  תוכנית  ולרבות  ת 

המזמין   ולאישור  להתייחסות   וכיוב'(,  ביניים  )תמיכות  המשנה  ופעולות  המשנה 

 בכתב.  

ו  .2 ברור  נקימאיר עינסימון באופן  וכן  על מתקנים תת קרקעיים  יטת אמצעי הגנה  ים 

קו   הידרנטים,  קו  לרבות  קווי ועיליים  בזקח   תיעול,  וקווי  ותקשורת  ות  טנאנ/שמל 

 . סלולר
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סימון כנ"ל לגבי תשתיות הנמצאות בסביבת אתר העבודה והנמצאים בשטח המבנה   .3

 מ' מסביבו לפחות.   10 -וב

ו  .4 קיימות  שוחות  על  והגנה  קיסימון  חשמל, י קווים  ביוב,   מים  תיעול,  ניק   מים,  וז, 

 וכיוב'.   ה, שליטה ובקרהתקשורת, תקשורת נתונים, מתח נמוך, חיווי, אבטחה, תאור

במשרד  דעהו .5 ראשי  קבלן  מינוי  ולרבות  העבודה  במשרד  עבודות  תחילת  על  ה 

 העבודה וכן מנ"ע רשום ברשויות.  

 ת.  תאום ניתוקים עם הרשויו , גידור האתר וסימונו  .6

 . ות של כל חלקי המבנהתמיכ עביצו .7

 

 תיעוד  ▪

סטילס   במצלמות  המערכות  לרבות  לשיקום,  המיועד  במבנה  הקיים  המצב  תיעוד 

י המבנה עד לפרטיו הקטנים ביותר ולרבות הסביבה וכן כל  לום של מרכיביגיטליות. ציד

 למזמין.    ר יימסהתשתיות המפורטות מעלה. העתק 

 

    הצבעוביצוע עבודות השיקום  ▪

   . תוכניתהמפרט והמתוארות, הכל על פי דות הוהעב ע שלביצו .1

 סכורית ככל שיידרש במהלך הביצוע.  העתקות שונות של גדרות האי .2

 

 ים ועבודה באש גלויה ריתוכ עבודות  00.17

בכל  , טעונה אישור מראש  יינים והן בשטחים פתוחים נא, הן בבכל עבודה באש בכל מקום שהו .1

 ות. ין ומהרשוימבכתב מהמזויום 

 , ללא תמורה. אמצעי הבטיחות והכיבוי אשר ידרשו הקבלן יספק את כל  .2

ם, עבודת חיתוך במבער  עבודת ריתוך ועבודה באש גלויה כוללת את: כל סוגי הריתוך למיניה  .3

 למטרות כלשהן וכן תנור חימום לאלקטרודות. חיתוך בלהבה, וכן שימוש במבערים למיניהם  

חות שעל הקבלן לקיים באתרי העבודה, אלא  הבטינות  ו בא במקום תקיל, אינעאמור לה  כל  .4

 בנוסף להן. 

 

 חומרים וציוד  00.19

ין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות  כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים וממ . 1

בתקנים    ט או כמפורהעדכני ובהעדרן לדרישות התקן הבריטי ו/או האמריקאי ו/  התקן הישראלי

במפה ונמצאו  הכל   רטים מצוינים  נבדקו  אשר  חומרים  לדגימות  החומרים  יתאימו  כן  כמו  ליים. 
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דה  ו יסולקו ממקום העבוחומרים אשר לא יתאימ  כשרים על ידי המזמין בהתאם לתנאי החוזה.

 על ידי הקבלן ועל חשבונו וחומרים אחרים מתאימים יובאו לאתר. 

ציוד המכונות, המכשירים   . 2 י  וכל  אשר  ידופעאחר  על  למי הקבל  יהיה  לן  העבודה,  ביצוע  טרת 

בעבודה,   הבטיחות  המבנה,  איכות  לגבי  שבמפרט  הדרישות  קיום  את  להבטיח  כדי  בהם 

הזמנים שא שיהיו  והעמידה בלוח  ויתוחזק במצב תקין. על הקבלן להבטיח  יסופק  ושר. הציוד 

 ות טכניות. רה של תקלק זרבה( למחלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה )ר

ר לדעת המזמין אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא יאפשר התקדמות בקצב  ד אשציו 

תקי  טכני  במצב  שאינו  או  הזמנים,  לוח  לפי  ויביא    –ן  הביצוע  המבנה  ממקום  יסלקו  הקבלן 

 במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות, וזאת אך ורק על חשבון הקבלן. 

 

 ם קיימיםישיבכ על פני תנועה  00.20

זה, נסיעות על פני הכבישים הקיימים לכל מטרה שהיא תבוצענה אך ורק  בתנאי החוסף לאמור  בנו

גבי המיסעות  בכלים זחליליים ישירות על    בגלגלים פניאומטיים התנועה  המצוידיםבאמצעות כלי רכב  

ידי  על  יתוקן  קיימים,  ומתקנים  לכבישים  שייגרם  נזק  כל  בהחלט.  ו  אסורה  חשבונו  ע הקבלן  ל 

 ן. מלאה של המזמי ביעות רצונו ה לש

 

 קבלת ומסירת האתר  00.21

במעמד מסירת השטח לקבלן לצורך ביצוע העבודה נשוא החוזה, ייערך סקר מצב האספלטים   .1

שוחות על מכסיהן ומתקנים אחרים הממוקמים בשטחי עבודת    יבה המגוננת,הסב  וכן   ומדרכות 

 . וסביבבתן  הקבלן 

אשר  . 2 הסקר  ב  תוצאות  על רוטו פירשמו  וייחתמו  ונ  קול  המזמין  כבסיס  ידי  ישמשו  הקבלן,  ציג 

לקביעת הנזקים אשר ייגרמו באם יגרמו, למדרכות ולמיסעות לכל סוגיהם ו/או לכל מתקן אחר  

 ח, כמפורט לעיל, כתוצאה מעבודות הקבלן במסגרת חוזה זה. הקיים בט 

חו . 3 סקר  יערך  בנפרד,  שלב  ובכל  העבודה,  לגמר  מצבסמוך  של  האספלטים  שמי   בזר  רת 

ומשטחים מרוצפים והמתקנים האחרים כמפורט לעיל, וכל נזק אשר יתגלה    מדרכות ומערכות וה

המתא המפרטים  פי  על  הקבלן  עבודות  של  תוצאה  שהוא  באתר  בהם  המזמין  והוראות  ימים 

עבור ולא תשולם  על חשבון הקבלן  יעשו  הנ"ל  עבודות התיקון  כל  רצונו.  ולשביעות  ם  באתר 

 וג שהוא. כל סמתוספת 
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 עדיפות בין מסמכים  00.22

סתירה   .1 ובכל מקרה שתימצא  זה,  הצעות/מכרז/חוזה  מבחן  כל מסמכי  את  לבדוק  על הקבלן 

והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על    ם וריהתיאו/או אי התאמה ו/או פירוש שונה בין  

 ת. תהיה סופי וןד נמזמין בכך מיד למזמין אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת ה

אם הקבלן לא יפנה מיד מזמין ולא ימלא אחר החלטתו, ישא הקבלן בכל ההוצאות הכספיות   

 כך, בין אם נראו מראש ובין אם לאו. שייגרמו וכן יהיה אחראי לכל התוצאות העלולות לקרות מ 

היינה  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ראה את הסטיות הנ"ל )אם ת 

 . ה( ל אכ

  –של סתירה כמתואר לעיל תמיד תהיה לצורך התחשבנות הדרישה המחמירה יותר    בכל מקרה .2

 ב: ים אוריהתקפה. לצורך ביצוע רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות והת

 . הוראות המזמין ויועציו -

 תוכניות.  -

 ם. מפרט מיוחד, לרבות תנאים מיוחדים ואופני מדידה ותכולת מחירים מיוחדי -

 ויות. מתב ככ -

 ללי ואופני מדידה ותכולת מחירים כלליים. מפרט כ  -

    . תנאי חוזה -

 תקנים ישראלים.  -

תקבע   סתירה  של  מקרה  בכל  אחריו.  הבא  על  עדיף  הנ"ל  ברשימת  הקודם  הדרישה  כאשר 

 המחמירה יותר.  

וכתב הכמויות   המצויניםאופני המדידה לתשלום   . 3 , עדיפים על אופני  )פאושל(   במפרט המיוחד 

 כללי. ה מפרט שב  המדידה 

 

 לתשלום  מדידה 00.23

השיקום  עבוד כל    ד תימד ת  לביצוע  לעיל  הנדרש  כל  את  וכוללת  פאושלית  קומפלט    הנדרש כיח' 

מסמכ וכלל  והתוכניות  למפרטים  בהתאם  השלד  רצון  לשיקום  לשביעות  וזאת  והחוזה  המכרז  י 

 מפקח והמזמין. מתכנן הה

העבודה, בהתאם  ע  יבת מביצויספת המתחכמו כן, כוללת הצעת המחיר בין היתר, את העבודה הנו

שיידרש   הציוד  וכל  בנספחים  כמפורט  הזמנים,  בלוח  המפורט  הביצוע  ולסדר  ההתקדמות  לשלבי 

 רת על כל הוראה אחרת.  בבסעיף זה גוההוראה  לה. בכדי לעמוד במסגרת לוח הזמנים והשלבים הא 
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 קבלנים  00.24

יהיו מסווגים בהיקף  הקבלן   יהיו קבלנים רשומים כחוק. כל קבלני המשנה  וכל קבלני המשנה שלו 

שבאחריותם קבלןום  שיקעבודות    . הפרק  ידי  על  יבוצעו  מוכח   , הבטונים  ניסיון  שנים    10של    בעל 

ומוגלפחות מושלמת  עבודה  לקבלת  הכל  תוך    מרת.,  המזמין  לאישור  יגיש  עבודה    7הקבלן  ימי 

התחל צו  משנמקבלת  קבלני  רשימת  עבודה,  כולל  ת  עבורם,  והמלצות  דומים    פרויקטים'   רתיאוה 

 אותם ביצוע. 

ת לפסול מי מקבלני המשנה, אפילו במהלך ביצוע העבודה, ללא מתן  צמו את הזכועהמזמין שומר ל 

 כל הסבר מצידו. 

 

 מהנדס במקום המבנה  00.25

מקום המבנה מהנדס ביצוע  להעסיק ב  הקבלןבהעדר הוראה אחרת באחד ממסמכי המכרז/חוזה, על 

ידה  ד ורצוף. במשר יהיה מהנדס רשום, ומנוסה בניהול ביצוע, שיועסק במקום המבנה באופן מתמיא

שיידרש על ידי המזמין, יעסיק הקבלן, אם ברציפות ואם מזמן לזמן, גם מהנדס רשום ומנוסה בתחום  

דס  פלדה, מהנ  ולקונסטרוקציות הנדרש באותו הזמן לביצוע עבודה זו, כגון מהנדס מומחה לבטונים  

בלילה, לרבות  חריגים,  בזמנים  עבודה  תתבצע  אם  וכו'.  חשמל  מהנדס  הקבל   כבישים,  ן  יעסיק 

 מהנדס/מהנדסים מחליפים. 

 

 מנהל עבודה  00.26

מוסמך רשום ורשוי על פי כל דין  על פי הוראות משרד העבודה, נדרש הקבלן להעסיק מנהל עבודה  

 וע העבודות. ביצ שימצא בשטח העבודה, כל זמן 

עבודת    מנהל   תהיעדרו להפסקת  תגרום  ידאג    הקבלןהעבודה  הקבלן  מטעמו.  המשנה  קבלני  וכל 

וכנאמן הבטיחות  ום את מנהל  לרש  העבודה כאחראי כנדרש בחוקים ובתקנות של משרד העבודה, 

 . הפרויקטשל 

 

 בטיחות  00.27

מופנה   לעובדיו. הקבלן  לספק  נדרש  אותו  הבטיחות  וציוד  הבטיחות  ימלאו    להוראות  שלא  עובדים 

ח העבודה  ראות הבטיחות ו/או לא ישתמשו בציוד הנדרש, צפויים לקנסות ו/או לסילוק משטאחר הו

הקבלן ועובדיו אחראיים לכל כללי הבטיחות על פי התקנות של כל הרשויות ועל פי כל    מיתות. לצ

 עסיק יועץ בטיחות ועל הקבלן להעסיק עוזר מנהל בטיחות.  על הקבלן לה . דין
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 תכולת המחירים ואופני המדידה  00.28

ו  )סכום פאושלי  כוללים אהמחירים בהצעת המחיר  לעיל    והנדרשת כל האמור  כולל( של הקבלן  

מ מפרטים  תקנים,  כלליים,  מפרטים  רק:  לא  אך  דרי )לרבות  רשות  יוחדים,  דרישת  מפקח,  שת 

ומוחלטת  מו סופית  בהצעה  וכיוב'(  כמויות  כתב  תוכניות,  חוק,  דרישת  כל    –סמכת,  ללא  פאשולית 

ה בדבר אי  ענלא תתקבל או תישמע כל ט.  הצעתו  בתמחורן לקחת זאת בחשבון  שינוי, ועל הקבל

או   ו/או    תמחור הכללת  וניכללת  המתוארת  עב'  של  הקבלן  הצעת  העבודות    לביצוע   דרשת נבתוך 

כל מסמכיובמכרז   דב.  על  לשום  בנפרד ר  ישולם  ולא  בנפרד  יימדד  לכל    א  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 חיר כולל בין היתר: המ

חשמלאים מוסמכי מורשים,    -  בעלי הכשרה וניסיון רב ומתאים   הנדרש העסקת צוות עובדים ככל  .1

ומן  וע העב' הנכללות בחוזה זה ולסי לביצ  הנדרש מות, ח"ג וכל  הנדסאים ומהנדסים, כלים ותשו

 .ובמועד החוזי מרבית בבטיחות 

וה כל הנדרש .2 זה, קרי: מפרט כללי, מפרט  מוטל על הקבלן לביצוע במסג, המתואר  רת מסמך 

 מיוחד, תוכניות וכל מסמכי החוזה.  

וחיבורים  .3 מערכות  ומערכות,  ציוד  העתקת  בפירוט,  כמתואר  מע'  וארעיים,  זמני  ניתוק  חפירה  ים 

 . ללית, חציבות, פינוי פסולת וכיוב'כ

 דור האתר  טיפול במערכות.ציבה, גיהח  כל הפעולות הנדרשות לביצוע הפרוק ו/או .4

 . בות מנופים, מלגזות, משאיות וכו' שימוש בציוד המתאים בהתאם לעבודה הנדרשת, לר .5

בז .6 חב'  פיקוח  הזמנת  והזהירות,  הבטיחות  אמצעי  כל  הסבנקיטת  איכות  ומשרד  לרבק  ות  יבה 

ושכרם ככל   ניטור אוששיידר תשלום אגרות  ונקיטת  , תשלום להקמת מעבדה באתר, ביצוע  ויר 

 אוויר, רכישה של ציוד מגן.  אמצעי למיגור מפגעי זיהום 

נקיטת כל אמצעי ההגנה הדרושים למניעת נזקים למבנה, חלקי מבנה, ומתקנים שבסמוך למקום   .7

 המיועד לחציבה. 

 .  מוש בכל ציוד וכלי לביצוע העבודהת ושיות זמניומים זמניים, תמיכפיגו .8

 . ויקטהפרעבודה בשלבים בהתאם להתקדמות  .9

 ון ואספלט. נזקים במבנים ובמשטחי בט תיקון  .10

 הרחקת הפסולת מחוץ לאתר למקום שפך מותר.  .11

 .  ובמסמכים האחרים  המחירים גם בפרקים האחרים ת בפרקי תכול המופיעותכל ההוראות  .12
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 המפרט המיוחד – 2מסמך ג' 

 

 שיקום המבנה  – 02פרק 

 

 העבודות   רתיאו 02.02

 רה חשובה הע

חיצונית ולא את מצב הפלדה עד  את מצב השלד מהסתכלות  בצורה מושלמת  דעת  אי אפשר ל היות ו

.  הבטונים ן את מצב  גישוש, ולבחוסיתותים וחציבות  לפני הביצוע יש לבצע חפירות  ולכן,  פתם,  לחשי

 . מגדל המים  שלדמפרט זה מתייחס לשיקום  

 
 : דרוש

)ניתן  רופפים  בטון  חלקי  ולהסיר  היכן    לסתת  בפטיש  יעשה    לבטון ש לבדוק  הסיתות  חלול(,  צליל 

מ  2לעומק   ו ס"מ  החלוד  לזיון  מעבר    10ת  לפחועבר  המתפורס"מ  בטון  לשטח  פני  לקבלת  עד  ר 

מכן, יש לבצע שיקום בטונים. את פלדת הזיון יש לנקות ולצבוע בממיר חלודה )במידה  לאחר   יציבים.

 טות(. יהיה צורך בהחלפת המו  מהקוטר המקורי,  15%  -וקוטר המוט קטן ביותר מ

יד ולשטוף  , יש להקפותלפח  מ"מ   25רים עד כיסוי הזיון בעובי  לפני ביצוע טיח צמנט מועשר בפולימ

 היטב את פני הבטון.  

 

 לליכ  – חומרים  02.03

כמפורט    וק צ שיו. א ם מתוצרת חב'  שיקו  וההגנה על הבטונים מבוססת על חומרי  השיקום מערכת   ( א

 גרמניה.   MCמתוצרת היצרן   RIMגם מערכת מסוג תאושר  –לחליפין . בהרחבה בהמשך

ג ( ב ישמש  ייהחומר  עליו  הרקע  הכנת  לעבודות  כיסי ו ם  ו/או  חריצים  מגרעות  ומילוי  ולתיקון    שם 

 סגרגציה.  

מן  " )אינטרגלס גרמניה, המפיץ הר03356ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי כגון "אינטרגלס   (ג

 . "ממ 4X4ג הזכוכית יהיה בעל "עיניים" בגודל של בורג( אר

וקה היטב בעזרת שטיפה של  וינמיכל המים העליון  שלד המבנה לרבות  מלוא שטח הפנים של   ( ד

 . )לפי המקום והצורך(  בר 200÷800מים בלחץ של 

הזרקו ( ה יבוצעו  מכן  ברטוב(. לאחר  )הזרקה  לאטימתם  עד  הפתוחים  בכל הסדקים  פוליאוריתן    ת 

 . פוקסי נוזליבשטחים אופקיים נתן למלא את הסדקים בא

תוך   ( ו פנימי  ואיטום  שיקום  יבוצע  ההזרקות  פבגמר  בחומר  הנים  ציפוי  לרבות    670ספיר  מיכל 

 ברצפה, קירות ותקרה(. )  כיוב'  ציפוי עליון  יימרים ו פרבנה כמפורט ועבודות הה
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 ליווי מקצועי של הביצוע על ידי נציג היצרן  02.04

המזמין  לתשו דרישת  פי  על  כי  הקבלן  לב  לקבל  מת  מלא  י ליוויש  פתיחת  )כולל  בכל  הדרכה  כה 

הלך כל עבודות  , במצוע מנוסים ומוסמכים ידי אנשי מקוזאת על    , שלב( מאת נציגות יצרני החומרים

 : לרבותהיישום 

   . בטרם התחלת הביצועורטית ופרקטית( ם )תיאיישוהדרכה  •

 . פביצוע מוק א •

   ליווי ותמיכה במהלך הביצוע. •

ביקורים תכופים באתר בכל משך ביצוע  ת ובקרה שוטפת שתכלול  אבטחת איכו/ ביקורת איכות •

 ן. כל שלביההעבודות וב

 .  ראות היצרן בגמר הביצוע על פי הו  סופי של ביצוע העבודות אישור  •

 
העב תאושר  ב לא  אישור  הצגת  לאחר  אלא  נציגודה  של  לגמר  כתב  היצרן  הוראות    ם היישוי  פי  על 

,  למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודהו.  היצרן ובפיקוח נציגי

והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין    לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד 

 ביצוע האמור לעיל.  

 

 עקרונות כלליים   – הכנת שטחי בטון  02.05

ת היישום, תשומת  להכנת פני הבטונים המשמשים כרקע ליישום החומר חשיבות מכרעת בהצלח  ( א

 .   ולות להכנת השטחים המיועדים לטיפה על הדרישלב הקבלן לשמיר 

יסודי  ( ב ניקוי  וכו', עד לקבלת תשתיוהסרת לכלו   יש לבצע  ת  ך, בטון רופף, מלחים, שמן, תבניות 

 בטון נקייה ויציבה. 

 יש לוודא הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון.   (ג

,  ה ו/או על ידי שטיפה בלחץ מים גבומכאניים    על ידי מברשות פלדה ו/או אמצעים הניקוי יבוצע   ( ד

 ים.  לא יהיו חלק. יש לדאוג כי פני הבטון  כאמור 

 .  בסיום הניקוי יש לשטוף את פני הבטונים במים נקיים  ( ה

 יש לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון חזק ויציב.  ( ו

ס"מ, בצורה מלבנית ככל האפשר    3ק של  עים והפסקות יציקה, לעומ חירוץ ופתיחת סדקים בקט  (ז

 . ככל האפשר( – ות אנכיים לפני השטח)דפנ

 .  טפל בהם כמפורט במפרט זהיש ל. במידה ויש ברזלים חשופים רים והחריציםסתימת החו ( ח

גבוה  ביצוע שטיפו ( ט מים  בין בשיוף מכ   200-800ת בלחץ  קיים  ביצוע הסרת צבע  וכן  ובין  בר  אני 

 .  יםבהסרת בלחץ מ
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 הכנת תערובת החומרים ויישום  02.06

חומ  ( א של  הרכיבים  של  של  השיקום  ר  התערובות  נמוכה  במהירות  מכני  באופן    200-400יעורבבו 

 דקות.   3סבל"ד, לפחות 

יהיו יחסי   ( ב ויותאמו    התערובת  היצרן  והוראות  להנחיות  ולתבהתאם  השנה  האוויר  לעונת  מזג  נאי 

 . בעת ביצוע היישום 

 יש לזרוק את החומר.  אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי, אלא  (ג

 .  וי יבש פנים על גבי משטח רו ם היישו. ם היישויש להספיג את פני הבטון לפני  ( ד

בהתזה יבשה  ו  שוננת )השכבות האחרונות עם הצד החלק( ו/אבעזרת מרית מיחות תעשנה  המר ( ה

 . עם ציוד מתאים והחלקה 

 . מ"מ 10 -יהיה לא פחות מ שכבות עובי ה  ( ו

וההתקשרו  (ז הקצר  זמן ההמתנה  של המוצר    לאור  בכמו  –המהירה  חומר  בכל מנה  להכין  ת  יש 

   .דקות   30אשר תחושב ליישום בתוך  

לע  ( ח הצורך,  בבמידת  שימוש  פלסטיזיסופשות  ניסויי  יזרר  ולאחר  היצרן  להוראות  ם  בהתאם 

 .  מקדימים

   

 בטונים  מפרט לשיקום  02.07

 

 הכנת השטח:  02.07.1

 . עבודות הכנת השטח   יבוצעון שבהם התיקו אזורי וסימון מיפוי  לבצע  יש . א

וסיתות   . ב פנ  –חיצוב  וסדוקים עד קבלת  רופפים  וקילוף חלקי בטון  י  סיתות חציבה 

 ם ויציבים. בטון נקיי

מק .ג בכל  יעשה  קורוזיה  החיצוב  תחילת  על  המעידים  וסדקים  פגמים  נראים  בו  ום 

לב  בו  מקרה  חלובכל  צליל  המפקח  טון  הוראות  לפי  הכול  בפטיש,  בבדיקה  ול 

 במקום.  

הקבלן לסתת את כל חלקי הבטון המתקלף, המתפורר וסדוק סדיקת שטח,  על   . ד

פנאומטיי ידניים,  כלים  חשמליבאמצעות  או  המפקח.  ם  ע"י  מראש  שיאושרו  ים 

 ורים רגישים במיוחד יעשה החיצוב בעבודת ידיים בפטיש ואזמל. באז

יעשהחיצוב   . ה ס"מ על עומק הבטון הפגוע.    2  -ה לעומק העולה לפחות בוהסיתות 

 ס"מ מקצה האזור הפגוע בכל כיוון.  10זור החיצוב והסיתות יבלוט לפחות א

ומסביב  לדה גלויים כוללת חיצוב גם מעל  ור מוטות פ עבודת החיצוב והסיתות באז . ו

לפחות   של  מרווח  שיתקבל  כך  ולאור   2למוטות  פגוע  מוט  סביב  העולה  ס"מ          ך 
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וחל בכל עבודת סיתות לפני  ס"מ לכל צד של הקטע הפגוע ע"י קורוזיה. לא י 10 -ב

 קבלת אישור המפקח. 

ולפחות   .ז היקפו  בכל  וחלוד  הגלוי  הברזל  וכ ס"מ    1חשיפת  ס"מ    3-8  -מאחוריו 

הבר צידי  משני  גבולות  נוספים  את  לתחום  ניתן  חלוד.  החשוף,  לחלק  מעבר  זל 

ס"מ בבטון    1  -"י חריץ משני צידי החלק הפגוע כ יתוך בטון עהסיתות עם דיסק לח

 את על מנת למנוע חציבה מיותרת. הבריא ז

 .תיותח הקיים  הבטון   איכות  בדיקת  לבצע   יש  -גמר עבודות מקדימות אלו ב . ח

 פגומים ניקוי פלדת הזיון ו/או החלפת מוטות  . ט

מכל   ינוקו  גלויים  זיון  בעזרת  מוטות  אפורה  נקייה  מתכת  לקבלת  עד  חלודה 

יבטיח את קבלת התוצאה    מברשות פלדה ו/או אמצעי אחר אשר  ו/או התזת חול 

מקוטר המוט    15%  -. אם יתברר שיותר מפקחרת והנחיות המלבחיהכל    –הראויה  

פי דרישת המפקח יגלה  מהקוטר אזי,  ל  85%  -ק פחות מתוך ונשאר ר יכבר עבר ש

לן בכל צד של מוט זיון פגום, קטע בריא ללא חלודה, פגמים או הקטנת קוטר  הקב 

את המוט הפגום וירתך לקצוות הגלויים מוט  קוטר המוט( יחתוך    –  d)   d18באורך  

 פלדה חדש בקוטר ומסוג במוט הפגום. 

קצו ינוקו  הריתוך  הבריא  תלפני  לעיל.המוט  כמתואר  פלדה  במברשות  המוט    ים 

הנדרש   בקוטר  של  החדש  בחפיפה  הקיים  המוט  של  הטובים  לקצוות    d15ירותך 

של חמש פעמים    )שני קטעים   d5  X  2פעמים הקוטר( כאשר הריתוך בפועל    15)

של   והפסקה  יהיה    d5הקוטר(  לא  הריתוך  קטע  אורך  מקרה  בכל  הריתוכים.  בין 

 . ס"מ  5 -קטן מ

המוט משתי  חיבור  באחת  יעשה  ריתוך  ע"י  הות  המוט  הבאות:  נוסף  האפשרויות 

 יוצמד לצד המוט הקיים ואז הריתוך הוא מצד אחד בלבד. 

ט הקיים )מכיוון הנראה לעין(  האפשרות השנייה היא כי המוט הנוסף יוצמד אל המו

ת  ו וירותך אל המוט הקיים משני הצדדים. ההוראה לחיבור לפי אחת משתי השיט

 ות הזיון הקיימים. המפקח והיא תלויה בצפיפות מוטתקבע ע"י  

יהיה    חיבור הנ"ל  יעשה באופן דומה. הרתך שיעסוק בעבודות הריתוך  החישוקים 

 עו ואשר אושר ע"י המפקח. בעל מקצוע מנוסה עם תעודת הסמכה במקצו

שמיר . י ובד  פלדה  מברשת  ע"י  לנקות  יש  הנחשף  הברזל  לבצע   את  שטיפת    יש 

   .חץ מים השטח בל

י בסילון מים לסילוק  יידרש וניקוי חוזר, יבוצע ניקו  הזיון, סיתות חוזר אם  בגמר ניקוי  . יא

 שיירי אבק. השטח יושאר במצב רטוב עד לתיקון הבטון. 
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  המכיל   690  ספיר  -  בחומר הגנה נגד קורוזיה  מיד בגמר הניקוי המוטות יש למרוח . יב

לוש שכבות  ל המוטות בש ע   מ"מ  1  -בצע עובי ציפוי של כליש  ,  קורוזיה   ינהיביטור א

 הערבוב והמריחה יש לבצע עפ"י הוראות היצרן ותחת בקרה שלו. . את  הובמריח

 פריימר .יג

  מקשר   פריימר   ליישם   ש י  –  לאחר גמר ייבוש מוחלט של כל שנעשה בשלב הקודם

  לאה ט לה   המיועדים  התיקון  אזורי  לבכ   התזה/בהברשה  פריים  אקסטרה  ספיר  מסוג

 .להוראות היצרן  ובהתאם טר/מ"ר לי   0.5 כ   של  בכמות

 הבטון: עבודת שיקום  . יד

ייבוש מוחלט של כל שנעשה בשלב הקודם יש ליישם   • חומרי  את  לאחר גמר 

   בהטלאה.   670בשימוש בחומר ספיר  םהשיקו

   .  מ"מ 10 – ליישום שכבה  עובי  מינימום   •

את • לאשפר  פעמים   ת והשכבו  החומר   יש  פעמים    מס'  ומס'  יום  באותו  עוד 

 . לאחר הישום אחד משבעה הימים   במשך כל 

המילוי הנ"ל יעשה בעובי   –יישום החומר בהתאם לעובי הנדרש קביעת העובי ו •

המ  והחתך  המקורי  העובי  להשלמת  מקרה  הדרוש  בכל  האלמנט.  של  קורי 

 מ"מ לפחות.   25יבטיח עובי הבטון כיסוי מוטות הזיון בעובי של  

מ"מ    25ו מאפשר כיסוי בעובי  אינ  קיימים או החדשים טות הזיון ה אם מיקום מו •

ל מעבר  לבלוט  המינימאלי  יש  הכיסוי  שיובטח  ובלבד  המקוריים  הבטון  פני 

 מ"מ.  25הנדרש של 

מריח • בעבודת  יעשה  שטחים  המילוי  תחתית  על  טיח  בעבודות  כמו  בכף  ה 

מ"מ    10  אופקיים או משופעים או כאשר נדרשת שכבה בעובי שאינו עולה על 

 חים אנכיים. בשט 

 נדרש. עשה במריחה במספר שכבות הדרוש לקבלת העובי הום יהייש •

יום ומס'    לבצע אשפרה שליש   • החומר עם התקשותו מס' פעמים עוד באותו 

 . ה שפרבימים העוקבים כמפורט בפרק הא פעמים 

השטחים  כל  בכל השטחים המתוקנים וב  יוחלקו פני השכבה העליונה   –גימור   •

הצבע   יוסר  חלקות    ( פניםהשטח  )כל  בהם  פנים  בעל  משטח  שיתקבל  כך 

תבוצע בשימוש בישום     כתשתית למערכת הצבע  התיקונים  החלקת   מבריקות. 

 .  מ"מ  5מ"מ ולא יהיה גדול מ  1שלא יפחת מ בעובי   660בחומר ספיר 

 . חיזוק ברשת אינטרגלאסגן ע"י תו –קורה /ר עמוד פינה של קי  כל  . טו

 . Tecnotop 2 cpשל מלוא שלד המבנה בצבע צביעה   –קום גמר השיב . טז
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 אשפרה  02.08

שפרה תבוצע במשך חמישה ימים  ערפל(, הא )ע"י ריסוס במים    מיד בסיום העבודה   תבוצע  האשפר

 שפרה. משך מהלך הא ב 85-95%ע"י המהנדס( יש לשמור על לחות של  )אלא אם אושר אחרת 

 
 עבודות בטון, הריסות  02.09

בעובי   מזוין,  מבטון  בקירות  יהלום  במסור  ניסור  עבודות  פתיחת    20-30ביצוע  לצורך  פתחים  ס"מ, 

נפילת חלקי הניסור וניקיון,    אזור, הגנה על  משאבת מים  בבריכת אגירת המים מבטון, העבודה כוללת 

 יסור לצורך התקנת חלונות.  נוי פסולת למקום מוסדר וליטוש "משקופי" הנפי

 עבודת הניסור כוללת את הפתחים לפי המפורט : 

 ס"מ.   80/160ת פתחים במידו 6 . א

 ס"מ.  220/210פתח אחד במידות  . ב

 
 תכולת המחירים ואופני המדידה  02.10

ו  פאושלי  )סכום  המחיר  בהצעת  כולל המחירים  הקבלן   של  כל  א  כולל(    לעיל   והנדרש האמור  ת 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
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 :נגרות אומן ומסגרות פלדה   – 6פרק 

 

, מותקן על גג הבריכה העליונה, של  130התקנה, של מעקה קבוע, דוגמה סטנדרטית, בגובה  אספקה ו .1

-99מ"מ לרבות אלמנטים אנכיים, במרווחים של    25/25, עשוי מסגרות מפרופיל פלדה מרובע  המגדל 

 ולוון וצבוע. מ"מ מג 15/15מ מפרופילים מ" 100

 

 

 דוגמא למעקה פשוט      

 
והתקנה,   .2 קאספקה  סורג  במידות  של  קיימים,  בפתחים  סטנדרטית,  דוגמה  מגולוונת,  מפלדה  בוע, 

 ס"מ.  80/160
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 RAL 7038 הפלדה, תהיה מגולוונת, צבועה בתנור בגוון  : כל הערה 

  90-100/210עם סורג, במידות  אספקה והתקנה, של דלת פלדה רב זרועית בשילוב חלון מאורך ומבודד  .3

צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וציפוי וינוריט או צביעה  רית ומגן  ס"מ עם מנעול בנעילה גאומט

 המשקוף, בפתח הדלת. ציקה של  בתנור, העבודה כוללת י

 

והקבלן    לעיל והנדרשהאמור  ת כל  א  כולל( של הקבלן  כוללהמחירים בהצעת המחיר )סכום פאושלי ו  .4

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
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 עבודות חשמל : – 8פרק 

 
 עבודות הכנה :  .1

וכד', עד לקבלת משטחים   ותקשורת מיותרים, לרבות קופסאות חשמל  וכבלי חשמל  פירוק תעלות 

 נקיים, קומפ'. 

)  בלי חשמל,של כחיווט   (,  מ"מ או ש"ע  0.8עובי הפח  בתוך תעלות תואמות, מפח מגולוון או צבוע 

- י ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקהוקלרבות מכסה וחיז

 עבודה כוללת, ריכוז כבלי החשמל בתוך התעלות, לפני ביצוע חיפוי וצביעת חוץ. ה

 

 : לוח חשמל  .2

 בור גופי התאורה, מוגן מים. לוח חשמל, עהתקנת   •

 אמפר.  25מפסק ראשי עד  •

  3x25Aשעון שבת וקונטקטור  •

 ם בהתאם לצורך ולמספר הפנסים. זיהתקנת מא •

 חיווט הלוח בהתאם לחוק החשמל.  •

 
 גופי תאורה :   .3

 

 תאורת עמודים : 

של   והתקנה  ותחתית    24אספקה  המגדל  רגלי  להארת  הצפה"  "פנסי  מסוג  תאורה,  הבריכה  גופי 

 ונה, משני צדדי העמוד, מבחוץ ומבפנים. העלי

יהיו   המגדל,  רגלי  להארת  אלתקנייםהפנסים  בעלי  צרה  ומ,  עמוד,    4-5ה  בכל  יותקנו  מעלות אשר 

ס"מ ממישור    50  –מרחיקה את הגוף, כ  מ' מתחתית העמוד, בעזרת זרוע התקנה, ה  2  –בגובה של כ  

 העמוד. 

 

 תאורת בריכה : 

 היקף הבריכה העליונה, בחלקה התחתון ובחלקה העליון. מוגן מים, בהתקנת גוף תאורה,  

 

 הערות :  .4

 גוןן האור יהיה "לבן חם" 

 . בודה כוללת אישור של בודק חשמל מוסמךהע
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 דוגמא לגוף תאורה או ש"ע

 

 
 

 
ו  .5 פאושלי  )סכום  המחיר  בהצעת  כולל המחירים  הקבלן   של  כל  א  כולל(    לעיל   והנדרש האמור  ת 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  
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 עבודות צבע  – 11פרק 

מסוג   צבע  בגמר  תהיה  של המבנה,  חיצונית  של    Tecnotop 2cpצביעה  לפחות  /רם ג  250בכמות  בגוון  מ"ר 

 "בטון". 

 נת השטח :  הכ

הוראות    רופפים, בהתאם למפרט של , הסרת צבע או טיח  ולכלוךביצוע שיקום הבטונים ניקוי מאבק  לאחר  

  סיתותי בטון, כיסוי אזורי סגרגציה ,  ות הפנים בלחץ גבוה , שטיפסרת צבע שיכלול גם ה  להכנת השטח   היצרן 

   .יוב , שיופי בטון לפי הצורך וכ02המפרט של פרק  מצעות או אזורים שבטון רופץ יוסר בא

 

 צביעה : 

, של שתי  שעות, ביצוע צביעה   24לאחר  מ"ר.  /ם רג  150-200במינון של    PU  1050פריימר    צביעת שכבת יסוד

 ס. ר או באיירלניתן לצבוע במברשת, ברול . כאמור, עד לכיסוי מלא, בגוון  Tecnotop 2cpשכבות לפחות של 

 . לליווי הביצוע  יועץ טכני של היצרן  קום הבטונים, , כמו בעניין שי יש להזמין 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

לגעת  "  –, מקטלוג של "טמבור"  5991P, או  1529Pדוגמת גוון  כל המגדל ייצבע בצבע בגוון "בטון"  

 . יש לבצע דוגמאות בשטח, RAL7038או גוון דוגמת   , בצבע"

 

על חשבונו  קבלן ותוכנית הבדיקות והמעבדות המועסקות על ידי ה גם  ת אבטחת האיכות כמו  יתוכנת  במסגר

העצמית   הבקרה  תאושר יועסק    –במסגרת  שזהותו  חיצוני  צבע  ובכתב   יועץ  ותועסק    ראש  המזמין  ידי  על 

תבחן את עוביי הצבע המיושמים על ידי  אשר  שזהותה תאושר מראש ובכתב על ידי המזמין  מעבדה מוסמכת  

          .  העבודות םוהקבלן וזאת בזמן הביצוע ובסי

 

ת כל  א  כולל( של הקבלן  כולל המחירים בהצעת המחיר )סכום פאושלי ו   -  תכולת המחירים ואופני המדידה 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   לעיל  והנדרש האמור 

 

 

 עבודות אלומיניום :  – 12פרק 

 

יחה מאלומיניום עם חלק תחתון קבוע, כולל רשת קבועה, במידות כלליות  חלונות פת  8והתקנה של  אספקה  

 או ש"ע מאושר.  5600, מאולגן / צבוע כדוגמת קליל קלאסי 80/160

 : האלומיני  הערה  עבודות  בעובי  מחירי  מפח  עיוור  משקוף  כוללים:  אלגון    1.5-2ום  דוגמת  בגוון    -מ"מ, 

RAL7038 15-20 או צבע באבקה.   ן מיקרו 

 מ"מ לפחות.    6זכוכית שקופה חלקה, זכוכית בטחון רבודה,  - זיגוג

 האביזרים מדגמים סטנדרטיים, מתאימים לדרישות התקן עבור כל אלמנט.  -פירזול 

 . 1536פי דרישות ת"י ל   -איטום אלסטומרי גמיש 

ת כל  א  כולל( של הקבלן  כולל המחירים בהצעת המחיר )סכום פאושלי ו   –  תכולת המחירים ואופני המדידה 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   לעיל  והנדרש האמור 

 

 מסגרות חרש :  – 19פרק 

 
 פירוק מהלך מדרגות קיים, קומפ',   .1
 
מ"מ לפחות,    3אם לסולם שפורק, מפרופילים מפלדה בעובי  והתקנה, של סולם ממתכת, תואספקה   .2

 בגילוון אבץ בטבילה חמה, כולל "כלובים" בטיחותיים תקניים, 
 

 פק ע"י המבצע. , שתסו הסולם יותקן על קונסטרוקציית מפלדה .3
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  RAL 7038 ועה בתנור בגוון הערה : כל הפלדה, תהיה מגולוונת, צב

 
ת כל  א  כולל( של הקבלן  כולל המחירים בהצעת המחיר )סכום פאושלי ו   -  תכולת המחירים ואופני המדידה 

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   לעיל  והנדרש האמור 
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 כתב כמויות  –מסמך ד' 

 

 כללי

כמויות  ב )פאושל(  סעיףיש  כתב  בהתאם    כולל  המחיר  .אחד   קומפלט  העבודות  להשלמת  הדרוש  כל  את 

הטכניים,   במפרטים  והוראות  למתואר  המכרז  מסמכי  ובשאר  בתוכניות  ובהסכם,  לרבות  המזמין  יועציו 

  והנדרשהאמור  ת כל  א  כולל( של הקבלן  כולל המחירים בהצעת המחיר )סכום פאושלי ו   . מפקחהמתכנן וה

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.   לעיל

 לל בין היתר:  הספק , המחיר כו  הסר למען 

התנאי .1 במילוי  הכרוכות  ההוצאות  ה כל  והדרישות  הבזמום  אי  זה.  במכרז  תנאי  כרים  אנת  או  י  כלשהו 

כעילה  התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או  

 לתשלום נוסף כלשהו. 

מ .2 בסעיף  ביטוי  תמצא  עבודה  כל  כי  בהכרח  במחיר  כל    –פורש  לא  כלולות    סעיף העבודות 

 . זהפאושל /לט קומפ

ופחת  עבודה,  .3 ציוד  זמניות    חומרים,  עבודות  הפסקות  ושלביות  לרבות  כולל  מרובה  שלבי  בי ביצוע  ן 

 . וצים שוניםילוע בשל אהביצ

בג .4 הוגדרו  לא  או  הוגדרו  אם  בין  מושלם,  באופן  העבודה  לביצוע  הנדרשים  עזר  ואביזרי  וף  מוצרים 

 מצורפות.ות ההמפרט ובתוכני

 חומרים, כלים, מכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.  אחסנת .5

ה אל מקום העבודה וכן הובלת  , אחסנה של חומרים, הובלת ציוד וכלי עבודה ופריקההעמסה, הובל .6

לרבות העתקות שונות בשלביות הביצוע.  גידור האתר וחיוצו    .צוותות העבודה אל מקום העבודה וממנו 

 וט האתר.  שיל

שה  דרכי גי  מיכות,, תוך, פיגומיםם, מכונות, מתקני ריתשימוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מנופי .7

 . זמניות וכו'

זמניים, חציבת    חשמל   כל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ועזר כגון: חפירה ומילוי, חיבורי מים וכוח .8

 צביעה וכו'.  ריצים, חללים וסתימתם, תיקון פגמים ונזקים, עבודותח

 חומרים.  קבלת ליווי הדרכה ובקרה מאת יצרני ה .9

 עצמית.   העסקת מערך אבטחת איכות ובקרת איכות .10

  הלי בטיחות ועוזרי בטיחות נים, מנהלי עבודה, ממהנדס  : רקלרבות אך לא   הנדרשסקת מלוא הצוות  הע .11

 .  וכיוב' 

   .  העסקת מעבדות לביצוע הבדיקות  . ככל וידרשו ביצוע בדיקות   .12

 בידים. ם וצד שלישי, חבות מעוח עובדימיסים סוציאליים, הוצאות ביטוח, ביט .13
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וכו' עד קבלת המתקן על ידי    ה, שטפוןציוד בעת הובלתו, התקנתו והפעלתו בפני שריפה, גניבביטוח ה  .14

 המזמין. 

ות ועקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות וכל ההוצאות  הוצאות כלליות של הקבלן, ישיר .15

 ות מחייבים אותם. והתוכני אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המפרט 

 רישוי, פיקוח וכיוב'.  , ליווי   זה כל תשלום לרשויות עבור ום וביצוע העבודות ובכלל ות והיטלים לקיאגר .16

 רווחי הקבלן.  .17

כל הדרוש ל .18 והכוונה האמיתית של  על הקבלן לספק את  לפי המתוכנן  כיאות,  שם הגשמת העבודה 

בין אם הדב  והחוזה  זומוזכר במפורש א   ר מסומןהמפרט הטכני, כתב הכמויות  לא, בתנאי שדבר  ה  ו 

 נחוץ לשם ביצוע מושלם של העבודות. 

 .ותת יבסבבוצעו נזקים במתחם וול שיככ הוצאות תיקונים  .19
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 תאריך : _______________   חתימה + חותמת :____________ 

 

 - נספח  ד' -

  מכרז פומבי מס' 1/2022   לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים(

 נספח נוסח ערבות בנקאית –  ביצוע

 לא להגשה במסגרת ההצעה למכרז 

 
 לכבוד 

 מ "מי עכו בע
 

 ₪   ......... ע"ס  …………ערבות בנקאית מס'  הנדון: 
 

 עד.............................................. הערבות בתוקף 
 

 "המבקש"(, אנו  –.. )להלן …………………………………………על פי בקשת  .1

ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם 

בקשר למכרז "סכום הערבות"(,    -)להלן  ₪  ___________ מאת המבקש עד לסכום של  

 )מגדל המים( ושיקום שלד בניין קיים לביצוע עבודות לשיפוץ  1/2022מס' 

 

אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו   .2

לעמוד   שיכולה  כלשהי,  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרישתכם  את  לנמק  למבקש  חייבים 

 בהקשר לחיוב כלפיכם, ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש. 

 

ומבוטלת.       ועד בכלל, לאחר תאריך זה תהיה בטלה    ________ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום   .3

 כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 להעברה או הסבה.  ערבות זו אינה ניתנת  .4

 

 דרישה זו על פי ערבות זו, יש להפנות לסניף הבנק, אשר כתובתו היא :  .5

 
 _________________________________________________)בנק( 

 
 חותמת וחתימה_____________________ )סניף( 

 
 ________________________________________________ )כתובת( 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 נספח ה'   -

 ביטוחים קיוםנוסח אישור  

 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף  פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
יחד עם זאת,   וחריגיה.  יגבר האמור  תנאי הפוליסה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 * האישור מבקש מעמד * העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

 שם
בע"מ    עכו    – מי 

 תאגיד מים וביוב

 שם
 ________________ 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

עבודות אחר:  ☒
 קבלניות

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ח.פ. 
  

ע.ר.   )ח.פ.;  מזהה  מספר 
 וכד'(

 ________________ 
 מען

 עכו  57דרך הארבעה 
 מען

 ________________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות או    גבולות לפי    חלוקה
 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה גבול 
 סכום ביטוח

  נוספים   כיסויים
 וביטול  בתוקף
   חריגים

 כיסוי  קוד  לציין  יש
 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

        

,  321,  302,309 ₪  2,000,000     חבות מוצר
328  ,332  –  12  
 ח'  

 
        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
074 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

יום לפחות מראש    30הודעה של    ל"מבקש האישור"אם נמסרה   אלא יבוטל ולא יצומצם הכיסוי בפוליסה לא •
 רשום  בדואר כך על

 

 
 חתימת האישור

 
 
 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 - 'ונספח -

 רותים יהצעה להספקת ש

 
 יש למלא את טופס ההצעה  אך ורק בעט / בדפוס.  אין לבצע מחיקות בטיפקס.

 על המציע לשים לב להוראות המפורטות לרבות הוראות אופן הגשת ההצעה בנספח א'.

נספח א',  באנו הח"מ, ____________________ לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז, כהגדרתם   .1

המכרז על  שחלים  והכללים  התנאים  ההוראות,  את  שהבנו  בין    ולאחר  ההתקשרות  על  יחולו  ואשר 

הזוכה לבין עורך המכרז, ולאחר שקבלנו את ההבהרות וההסברים שביקשנו לקבל, מציעים    הקבלן

בזאת לספק למזמין את הטובין המתוארים במסמכי המכרז, על פי כל התנאים, התניות, והדרישות  

 הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתנו.

קראנו והבנו את הוראות מסמכי הרכישה וכי    מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מאשרים בחתימתנו כי .2

 האמור בהם מוסכם ומקובל עלינו. 

 הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים : .3

 במועדים והתנאים הנקובים בנספח א' למסמכי המכרז.  .3.1

 ו/או

לנספח א',    2.10ביום בו ישיב לנו עורך המכרז את הערובה להבטחת ההצעה, כהגדרתה בסעיף   .3.2

 דנו, במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה. שהפק

 הצעה זו אינה ניתנת לביטול על ידינו לפני תאריך פקיעתה, כאמור לעיל. 

 –  פרטי המציע .4

החברות/השותפויות   .4.1 הפנים/רשם  במשרד  מופיע  שהוא  )כפי  המציע  שם 

 :______________________ ________________________ (.וכיוב'

 . )מצ"ב תעודת התאגדות(__________ ח.פ./ת.ז.:______________ .4.2

 מספר עוסק מורשה: __________________________________  .4.3

 כתובת המציע: .4.4

 מס' טלפון: ________________________  .4.5

 דוא"ל :_____________________________  .4.6

 מס' פקס: _________________________  .4.7

 איש קשר  לצורך ברור פרטים: .4.8

 __________________________________שם מלא  .4.8.1

 תפקיד: __________________________________  .4.8.2

 טל' נייד:  _________________________________  .4.8.3

 פרטי רו"ח של המציע: _____________________________________  .4.9

  פרטי בעלי  תפקידים במציע כגון חשב, סמנכ"ל, מנהל אזור וכיו"ב. לגבי כל אחד מהם  .4.10

 יש לציין שם מלא, תפקיד, מועד תחילת העסקה בחברה: 

 _______________________________ 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 _______________________________ 

כי   .5 מצהירים  לפחות  אנו  הנו  השנתי  עסקינו  כולל₪    3,000,0000מחזור  אחת    לא  בכל  מע"מ 

י המכרז, להוכחת  למסמכ   נספח ו' . מצ"ב אישור חתום בידי רו"ח, בנוסח  2020-2018מהשנים  

    ושיפוצים. סיון בתחום  בניהינ אמיתות נתונים אלה

( ביצע הקבלן לפחות שלושה פרויקטים  2018  –  2020האחרונות ) במהלך שלוש השנים  כי  אנו מצהירים    .6

₪ לא כולל    1,000,000בהיקף שלא יפחת מ    שיפוץ ו/או בניית מבנה מגורים ו/או מבני ציבור  שהם  

מבני ציבור    שיפוץ ו/או בניית מבנה מגורים ו/או  מהם או לפחות שני פרויקטים שהםמע"מ כל אחד  

₪ לא    ₪1,500,000 לא כולל מע"מ אשר כל אחד מהם לא יקטן מ    3,000,000בהיקף כולל של לפחות  

 כולל מע"מ ופרטיהם להלן : 

 

 

 . אנו מצהירים כי אנו בעלי _________ שנות ניסיון כקבלן ראשי .7

אנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים שהוגדרו, במסמכי המכרז, כתנאים מוקדמים   .8

נוכל לקיימם בכל    / זו, לא ידוע לנו על אפשרות לפיה לא  וכן, כי נכון למועד הגשת הצעה  תנאי סף 

 תקופת החוזה, ככל שהצעתנו תיבחר. 

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. אנו מאשרים כי מכתבי ההמלצה מולאו ע"פ הנדרש בנספח א' סעיף   .9

 המצ"ב 

ואין אנו לקוח מוגבל באמצעים, ואין    אנו מצהירים כי אין אנו נמצאים בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל .10

אנו מצויים )ולא הוגשה לגבינו בקשה( לכינוס נכסים / פירוק / הקפאת הליכים / הסדר נושים ו/או  

 פשיטת רגל. 

מסמכי המכרז. וכן,  באנו מצהירים ומאשרים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישות המפורטים   .11

לנו על אפשרות לפיה לא נוכל לקיימם בכל תקופת החוזה, ככל  כי נכון למועד הגשת הצעה זו, לא ידוע 

 שהצעתנו תיבחר. 

 

 מסמכים נוספים הדרושים .12

מס

' 

היקף   פרטי הפרויקט שם הלקוח 

 הכספי

מועד 

 הביצוע

 הערות

1.      

2.      

3.      
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 להצעתנו מצ"ב כל המסמכים, האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות, הבאים: 

  ממולאים כנדרש כשהם    ואילךנספחיו, לרבות נספחים א'    כלמסמכי המכרז על    כל .12.1

בתחתית כל עמוד ומאושרים על ידי עו"ד ו/או רו"ח בכל מקום בו עליהם    וחתומים

 בנספח א'. 5.11להיות מאושרים ובכלל זה בהתאם לסעיף 

אלה   .12.2 לרבות  נספחיו  על  המכרז  במסמכי  המפורטים  והאישורים  המסמכים  כל 

 '(.והמצוינים בנספח זה ) נספח 

 .1שהם חתומים, כולם מסמכי עדכונים ותשובות, כהגדרתם במסמכי המכרז,   כ .12.3

על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק  .12.4

הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים : "עסק" ; "עסק בשליטת אישה" ; 

 (.   1992 - "אישור" ; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים , תשנ"ב 

הצעו  שתי  קיבלו  אם   , התוצאות  שקלול  התוצאה לאחר  שהיא  זהה  תוצאה  יותר  או  ת 

הגבוהה ביותר , ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה  

 במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 . הצעה כספית –ז' נספח  .12.5

 תעודת התאגדות.  .12.6

 .םמצ"ב העתק אישור רישום סיווג  קבלני תקף כנדרש, חתום ע"י רשם הקבלני .12.7

 . אשר מולאו ונחתמו ע"י הממליץ בלבדהמלצות ע"פ הנוסח המופיע בנספח יד'   .12.8

ע"י   .12.9 חתום  י"ב  נספח  ע"ג  לעובדיו  סוציאליים  תשלומים  הענקת  בדבר  רו"ח  אישור 

 רו"ח. 

 . 1976אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו  .12.10

 לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים חתום.  1ב2סעיף   תצהיר ךפי  –נספח י"ג  .12.11

אנו מאשרים בזאת כי יש ברשותנו את כל האמצעים, הציוד, הידע, הכישורים, ההון, ההיתרים,   .13

הרשיונות, העובדים וכל הדרוש לביצוע מושלם ולקיום כל התחייבויות הזוכה במכרז זה והכל  

ומתחייבי  מעולים  ובסטנדרטים  גבוהה  מקצועית  תקופת  ברמה  בכל  ברשותנו  יהיו  אלה  כי  ם 

 יבחר  בהצעתנו כהצעה הזוכה.  מזמיןככל שה מזמיןההתקשרות בינינו לבין ה

 

 

יש לוודא חתימה + חותמת בתחתית כל אחד מעמודי מסמך זה  •

 )נספח ו'( וכן בתחתית כל אחד מעמודי מסמך הליך הרכישה.

 

 __________________  חתימה + חותמת:תאריך: __________   

 

 

  

 
העדכונים והתשובות באופן שוטף ורציף. למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי  באחריות המציע לעקוב אחרי   1

 לפסול את הצעתו של מציע שלא צרף את העדכונים החתומים 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 המשך(   –הצעת המציע  –' ונספח ) 

 

 תצהיר

 

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. __________________________ ואני הח"מ  

 ______________________________ ת.ז _________________________ 

כ   ב  המשמשים   ____________________________ ____________________________וכ 

"המציע"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם    –_________________________ )להלן  

 לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אני מצהיר כדלקמן: 

 

הכלו .א וההתחייבויות  ההצהרות  הנתונים,  הפרטים,  כל  בנספח  כי   מכרזלמסמכי  '  ולים 

לרבות      לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו  1/2022מספר  

המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה, כפי שפורטו על ידי    בהצעה הכספית

 המציע נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים. 

 

והר .ב ההיתרים  האישורים,  המסמכים,  כל  הינם  שייכי  המציע  להצעת  המצורפים  ונות 

העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים  

 וכי לא ידוע לי על כל סייג, הגבלה, הוראה, התנייה שיש בהם לפגוע בתקפותם. 

 

 ______________________ 

 חתימה   

 

 

 אישור

ת.ז.   מר___________________נושא/ת   / גב'  כי  מאשר   _______________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ת.ז.   נושא/ת   ________________ וגב'/מר  אישית    לי  המוכר  לחילופין  או   __________________

וחתימתם   המציע  בשם  לחתום  מורשים  הינם  אישית  לי  המוכר  לחילופין  או    _________________

 מציע לכל דבר ועניין. מחייבת את ה

הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את  

האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור בתצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני. 

 

 ___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת      תאריך 
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 לכבוד 

 מ "מי עכו בע

 

 

 אישור רואה חשבון

 בעכו  לביצוע עבודות שיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( 1/2022  מס' מכרזל

 

 .   _______________ המציע שמי _________________ והנני משמש כרואה חשבון של  .1

 אני מאשר את נכונות הנתונים המפורטים: .2

  של המציע  עסקיהבדבר המחזור    לנספח א'  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  בסעיף    .2.1

 : "ממע כולל לא

 2021שנת  2020שנת  2019שנת 

   

 

 לעניין ניסיון המציע:  לנספח א'  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף   .2.2

נמצא.בסעיף   .2.2.1 לא  ההפניה  מקור  כקבלן    שגיאה!  המציע  ניסיון  לעניין 

 . ____________ שנים לתקופה של  ראשי

2.2.2. ( האחרונות  שנים  השלוש  לפחות    (  2019  –   2021במהלך  הקבלן  ביצע 

,  שהם שיפוץ ו/או בניית מבנה מגורים ו/או מבני ציבורשלושה פרויקטים  

₪ + מע"מ כל אחד מהם או לפחות שני    1,000,000בהיקף שלא יפחת מ  

מע"מ אשר כל  ₪ +    3,000,000פרויקטים דומים בהיקף כולל של לפחות  

, בהתאם לפרויקטים עליהם  ₪ + מע"מ 1,500,000אחד מהם לא יקטן מ  

 לעיל.  6הצהיר בטבלה בסעיף 

 הפרויקטים המוזכרים לעיל בוצעו ע"י הקבלן כקבלן ראשי.  .2.2.3

 

באמצעים, והוא  מוגבל  אינו לקוח  המציע    -   צא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמ  סעיף    .2.3

/ פירוק / הקפאת הליכים / הסדר   נכסים כינוס )ולא הוגשה לגביו בקשה( לאינו מצוי 

 . ו/או פשיטת רגל  נושים

בהסתמך על ספרי החשבונות של החברה אני מאשר כי החברה משלמת ומעניקה לעובדיה, באופן   .3

 את מלוא השכר והתנאים להם הם זכאים ע"פ כל דין. רציף, סדיר וקבוע את, 

 

 

 

 תאריך ________________          שם וחתימת רו"ח _______________________ 
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 - נספח ז' – 

 ולוח התשלומים  הצעה כספית

 

לחודש העוקב, התשלום יתבצע לפי    15  -הקבלן יגיש חשבונות חלקיים מידי חודש, לא יאוחר מה  .1

  התקדמות העבודה במסגרת האחוזים המופיעים בטבלה שלהלן לכל מטלה: 

      שעור      מטלה 

   5%   גידור והכנה עבודות גמר  .א

        40%   גמר עבודות שיקום בטון  .ב

 )כולל פריצת פתחים( 

       10%    גמר עבודות צבע  .ג

    10%   גמר עבודות חשמל  .ד

    5%   גמר עבודות אלומיניום .ה

    10%   ראשונית גמר קבלה  .ו

    10%   גמר קבלה סופית  .ז

    10%    חשבון סופי  .ח

 לא כולל מע"מ( ₪,  1,100,000)   100%  לפי אומדן מתכנן סך הכל  . ט

 

אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין   .2

המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונכם המלא  אם לאו, מתחייב בזה לבצע את כלל העבודות נשוא  

 כדלקמן: 

 
 סה"כ תיאור מילולי  

1 
המציע )באחוזים בלבד(   ה/תוספתשיעור הנח

 לעיל(  (ט)1לאומדן המתכנן )סעיף ביחס 
 

______ %   
 

:  סכום ההצעה במילים
 ___________________ 

 
 

 (, תוספת על האומדן תסומן )+(;  -תסומן )ההנחה  .3

התוספת על  תפסל על הסף.    20%  גדולה מ הנחה  מהאומדן,    אחוז  20ההנחה לא יכולה לעלות על   .4

 מעל האומדן תפסל על הסף. 20%של יותר מ , תוספת 20%האומדן לא יכולה לעלות על  

 . להצעתנו זו כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז בהתאם יובהר, הצעה זו הנה בעד ביצוע  .5

הינו פאושלי דהיינו סכום קבוע וסופי, כולל ומוחלט )סכום  ההצעה  הרינו להצהיר בזאת כי מחיר   .6

 באמצעות מדידה וחישוב ו/או ספירת כמויות(. שלאהנקבע 

המחירים   .7 את  לשנות  דרישה  או  בקשה  כל  מצידנו  תבוא  ולא  סופיים  הינם  הנקובים  המחירים 

 המכרז.חוזה ושאר מסמכי ההנקובים שלא בהתאם לתנאי 
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 ת כתב הכמויו 

 - אין כתב כמויות, המכרז וההצעה פאושלים  -
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 – ' חנספח  -

 

 

 

 משלים   מיוחדטכני  מפרט   2מסמך ג בהתאם ל 
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 – ' ינספח  -
 
 
 
 
 
 

 אין  –רשימת תוכניות 
 
 
 
 
 
 
 

  



 1/2022מכרז פומבי מספר  
  לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 
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 – ' אינספח  -
 בעכו שלד בניין קיים )מגדל המים( םושיקושיפוץ ללביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 

 הצהרת שמירת סודיות 

אני   .1  .__________________ מרח'   ,___________ ת.ז   _______________ הח"מ  אנו 

)להלן:  עובד אצל / פועל מטעם / משמש כשלוחו של ________________________ בע"מ 

, הוא הספק בהתאם לחוזה להספקת  ________________________  )להלן:    "הספק"(

__________________החוזה" בין  שנכרת  לבין  "(,   ,__________________________

 . מזמיןה

כאמור בהתחייבות זו, משמעו, בין היתר, כל המידע והידע המצויים בידי    "מידע סודי"המונח   .2

ו/או בידי מי מטעמו, בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, בין שמצוין כי הוא סודי ובין    מזמין ה

ו לפעילותו, לרבות שרטוטים, גרפים,  ו/א   מזמין אם לאו, הקשורים או הנוגעים בדרך כלשהי ל

ה ע"י  הנשמרים  ומסחריים  טכנולוגיים  טכניים,  על    מזמין נתונים  מידע  לרבות  בסודיות, 

  מזמין המשך, וכן ידיעות, מסמכים וידע בקשר עם ה-פטנטים, בקשות לפטנטים או לפטנטי  

נשים והגופים עמם  ותוכניותיו, לרבות בקשר עם רכושו, עסקיו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו, הא 

עם   התקשרות  תנאי  תחשיבים,  עלויות,  מחירים,  ותהליכים,  עבודה  שיטות  בקשרים,  הוא 

 לקוחות וספקים. 

למרות האמור, מידע לא ייחשב מידע סודי, וההגבלות על פי התחייבות זו לא יחולו עליו, אם   .3

 הוא: 

יו, ללא הפרה של מידע שבעת גילויו הינו נחלת הכלל, או שהפך לנחלת הכלל לאחר גילו .3.1

 חובת הסודיות כמפורט להלן.

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי פיתח אותו בעצמו, ללא הפרה של חובת הסודיות  .3.2

 כמפורט להלן. 

מידע אשר לגביו הספק יביא ראיות, כי קיבל אותו כדין מצד ג' ללא הפרה של חובת  .3.3

 הסודיות כמפורט להלן, של הספק ו/או של צד ג' כאמור. 

 אני מצהיר ומאשר כי ברור וידוע לי  .4

ה .4.1 של  הבלעדי  קניינו  הינו  הסודי  עסקיים, מזמיןשהמידע  סודות  השאר,  בין  וכולל,   ,

 . 1999 –מקצועיים ומסחריים כאמור בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

שאין בעצם מסירת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידיו כדי להעניק לי אופציה או כל  .4.2

מין וסוג שהוא בקשר עם המידע הסודי או שימוש בו בכל דרך שהיא,   זכות אחרת מכל

מחויב בכל דרך שהיא להתקשר עם מקבל המידע בעתיד בהסכם מכל סוג   מזמיןואין ה

 שהוא. 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ה .4.3 עבור  רב  ערך  בעל  הוא  הסודי  של מזמיןשהמידע  יסודית  שהפרה  לכך  מודע  והוא   ,

נזק כבד, לרבות נזק שאיננו ניתן    יןמזמהתחייבויות מהתחייבויותיו לעיל עלולה לגרום ל

 לתיקון ו/או ששוויו הכספי איננו ניתן להערכה. 

  מזמין "(, וכי ה AS ISשכל המידע הסודי שנמסר במסגרת החוזה נמסר "כפי מצבו" )" .4.4

- אינו מתחייב, במפורש או במשתמע, על דיוק, שלמות, אפשרות השימוש, נכונות, אי

 לפרטיות או זכות של צד שלישי, של המידע הסודי. הפרת זכויות קניין רוחני או זכות 

 התחייבות לשמירת סודיות ולאי שימוש במידע  .5

 אני מתחייב  כדלקמן: .5.1

, לא לאפשר גישה  מזמיןלשמור בסודיות מלאה את המידע הסודי שאקבל מן ה .5.1.1

אליו, לא לגלותו ולא להעביר אותו לשום אדם או גוף, לא להעתיק את המידע  

חלק   כל  או  לבצע  הסודי  לאחרים  לגרום  או  לאחרים  להרשות  ולא  ממנו, 

שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת של המידע הסודי,  

והכל בין בעצמי, בין באמצעות עובדי או מי מטעמי, ובין באמצעות גוף אחר  

 לרבות, אך לא רק, בשליטתי או בחזקתי. 

ידע הסודי ולמנוע גישה  לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על המ .5.1.2

לנקוט באמצעי אבטחה לשמירת   זה  ובכלל  בלבד,  אליו, אלא לשם המטרה 

המידע הסודי לפחות כפי שני נוקט לשמירת סודותי המסחריים, ובכל מקרה  

 אמצעים שלא יהיו פחותים מאמצעים סבירים ומקובלים לשם כך.

ות עובדי או מי  בין בעצמי, בין באמצע   -לא לעשות כל שימוש במידע הסודי   .5.1.3

מטעמו, ובין באמצעות גוף אחר, לרבות, אך לא רק, גןף בשליטתי או בחזקתי,  

 , באמצעות מורשי החתימה שלו, מראש ובכתב. מזמיןאלא ברשות ה

לאפשר גישה למידע הסודי אך ורק לאותם עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מי   .5.1.4

בלבד, ולדאוג לכך  מטעמי על בסיס "צורך לדעת" ובמידה הדרושה לצורך זה  

יחתו מהם  אחד  שימוש,  שכל  ואי  סודיות  לשמירת  אישית  התחייבות  על  ם 

בנוסח התחייבות זו ובשינויים המתאימים, לפני וכתנאי למתן גישה למידע  

 הסודי. 

כל רישום    מזמין, להשמיד או להחזיר למזמיןמיד עם דרישתו הראשונה של ה .5.1.5

ובין בעותק דיגיטלי או בכל צורה  )מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס,  

אחרת(, מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שקיבל לצורך המטרה, או שנוצרו  

 במהלך המטרה. 

 על כל מקרה של אובדן מידע סודי.  מזמיןלהודיע לאלתר ובכתב ל .5.1.6

 התחייבויותי על פי התחייבות זו יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.  .5.2
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אם הוא מידע אשר גילויו נדרש על פי דין ו/או    למרות האמור, ניתן לגלות מידע סודי, .5.3

 ע"י רשות מוסמכת בכפוף לכך שאני מתחייב.

 על דרישת הגילוי, בטרם הגילוי.  מזמיןלהודיע לאלתר ובכתב ל .5.3.1

 אם מוסר המידע יבחר לערער על דרישת הגילוי.  מזמיןלשתף פעולה עם ה .5.3.2

 דרש במפורש. במקרה של גילוי מידע, למסור אך ורק את המידע הסודי אשר נ .5.3.3

 שונות .6

 בות זו על מנת ליצור שותפות מסוג כלשהו בין הצדדים. אין בהתחיי .6.1

את  .6.2 לפצות  חייב  אהיה  מהן,  חלק  כל  או  דלעיל  התחייבויותי  את  שאפר  מקרה  בכל 

כתוצאה   מזמיןה בעקיפין  ו/או  במישרין  לו  שיגרמו  ההוצאות  ו/או  הנזקים  כל  בגין 

ם האחרים, מהפרת התחייבויותי דלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדי

 על פי כל דין, עקב הפרת התחייבויותי דלעיל.  מזמיןהעומדים ל

ואר, לכתובות  כל הודעה בהתאם להתחייבותם זו תימסר בכתב, במסירה אישית או בד .6.3

המצוינות בהסכם זה. הודעה תהיה בעלת תוקף רק מקבלתה בפועל על ידי הצד שלו  

 נמסרה. 

סת אליה, תידון בבית משפט בעיר חיפה כל תביעה, הנובעת מהתחייבות זו או מתייח .6.4

 בלבד על פי דיני מדינת ישראל.

 

 _______________ שם וחתימה:   _______________  תאריך:
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 - בי"נספח  -

 בעכו ושיקופ שלד בניין קיים )מגדל המים(שיפוץ ללביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 בדבר תנאים סוציאלייםאישור רואה חשבון 

 במכרז סףתנאי  –להגיש  חובה

 לכבוד 

 מ "מי עכו בע

 

של   .1 חשבון  כרואה  משמש  והנני   ________________ אשר  שמי   ____________________

" )להלן:   ,  ____________________ ל    החוזה   על  בין  החוזהחתום   )"

 . מזמין"(, לבין ההספק___________________ )להלן: " 

לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות של הספק, הנני מאשר בזה למזמין כי הספק  העניק/נתן את   .2

הגדרתם בחוזה ובהזמנה, לכל "עובד", כהגדרתו  כל הכספים הנוגעים ל"תנאים הסוציאליים" כ 

 . , כפי דרישות הדיןבחוזה ובהזמנה

 

 

 שם וחתימת רו"ח: _______________   _______________  תאריך:
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 - ג י"נספח  -

 1976- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1ב2לפי סעיף   תצהיר
  

המשמש    ,______________ ת.ז.  נושא   _________________________ הח"מ  אני 

"(, לאחר שהוזהרתי כי  המציע"  –כ__________________ ב _________________________ )להלן  

 לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן: עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 

   סעיף התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "   1998- לחוק  שוויון )להלן:  חוק 

 חלות על המציע; לא"( זכויות

 או

  ידיו.  -לחוק שוויון זכויות חלות על המציע ומקוימות על 9הוראות סעיף 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

עובדים ומתחייב לפנות למנהל הכללי    100עובדים/ המציע מעסיק מעל    100המציע אינו מעסיק מעל  

לחוק    9של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הצורך   ובמידת  זכויות,  ואולם,    –שוויון  ליישומן;  בקשר  הנחיות  קבלת  הנחיה  לשם  תינתן  לא 

 )ה( לחוק שוויון זכויות.  8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

עבודה, הרווחה והשירותים  כאמור לעיל/ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד ה

החברתיים כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת לפנות למנהל הכללי של משרד  

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי המציע פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן  

 תי הנחיות כאמור.  לחוק שוויון זכויות, ככל שקיבל 9של ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ובנוסף

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים  

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .   30החברתיים, בתוך  

 
 אישור עו"ד

לומר את    הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה

האמת וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור בתצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני. 

 

 ___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת      תאריך 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 בעכו שלד בניין קיים )מגדל המים( ושיקופשיפוץ ללביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 ה המלצ

 תאריך: __________ 
 לכבוד:  

 מ "מי עכו בע

 

 שלום רב,  

 

 עבודות בניה   הנדון:

מבצעת / ביצעה  )להלן: "החברה"( בע"מ, ח.פ._____________                                                       חברת .1

 . מיליון ₪ + מע"מ לפרויקט, לשנה 1עבורנו עבודות בהיקפים שאינם נופלים מסך של  

מעל    /בהיקף של _________ ₪    עבודות בנייהבצעה עבורנו החברה פרויקט של   2021  –  2019   יםבשנ .2

 + מע"מ.  )נא למחוק המיותר(  ₪מליון  1

 היקף הפרויקט.*  נא להתייחס לכל פרויקט בנפרד מבחינת  

 פירוט הפרויקט:  .3

        ________________________________________________________ 

________________________________________________________   

 יש להתייחס אך ורק לפרויקטים של הקמת  מבנים ולא תחזוקה שוטפת. 

. החברה מקיימת את התחייבויותיה    החברהאנו שבעי רצון משירותי  הבניה שמספקת/ ספקה לנו   .4

 כלפינו לשביעות רצוננו. אנו ממליצים על החברה כקבלן  בניין ראוי. 

 נשמח להוסיף פרטים. ניתן לפנות אל הח"מ בטלפון מס' _________________.   .5

 :                                         . חתימה + חותמת                                  תאריך:

 ל ידי מורשי החתימה מטעם הגורם הממליץ מסמך זה ייחתם ע
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 
 - ט"ונספח  -

 בעכו שלד בניין קיים )מגדל המים( םושיקושיפוץ ללביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 שאלון שביעות רצון

 לכבוד  
 ____________ 

 
 פרויקט לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו  הנדון: 

 

הקבלן  מתכבד   והננ  של  להצעתו  בנוגע  אליכם  לפנות  "ים  )להלן:  "(  הקבלן_____________________ 

 ____________________ שביצע הקבלן עבורכם. ובכל הנוגע לשביעות רצונכם מפרויקט 

חתום  ולהחזירו  השאלון  את  למלא  מתבקשים  בדוא"ל:    הנכם  בלסקי,  יעקב  מר  התאגיד,  למהנדס 
byakov@mei-akko.co.il  ,.יש לוודא קבלתו במייל חוזר 

 
 מודים לכם על שיתוף הפעולה. אנו 

 
 

 נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:
 
 עמו?   עמד בדרישות ההתקשרותהקבלן : האם עמידה בתנאי ההתקשרות .1

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
 ? הפרויקטעמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת הקבלן  : האם עמידה בלוחות זמנים .2

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
 ? ביצוע הפרויקטהפגין מקצועיות וידע במסגרת הקבלן : האם מקצועיות .3

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
באופן יעיל? האם  הפרויקט  נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת    הקבלן: האם  בעיות או תקלותפתרון   .4

 ? הפרויקט הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות שהתעוררו במסגרת  הקבלן
 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
)מידיות במענה  למזמין במסגרת הפרויקט  הפגין זמינות בשירות שניתן    הקבלן : האם  הקבלןזמינות   .5

 לפניות(? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפניותיך? 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
ידי  מענה מעבר לשעות העבודה הרגילות .6 על  רצון מהשירות שניתן  לפניות  הקבלן  : האם אתה שבע 

 בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות? 
 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
  הפרויקט   היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך  הקבלן: האם  מזמין העבודהשיתוף פעולה עם   .7

לצרכים אלו באופן יעיל    הסברים או דיווחים(? האם המציע נענה   , שינויים, שיפוריםל)לדוגמא: בקשות  
 ומספק? 

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 

 
 ? כמעבדהשישמש  ציבורילבנייה של מבנה  האם היית ממליץ להתקשר עם המציע   .8

 

1 2 3 4 5 

רבה   במידה רבה  במידה בינונית  במידה מעטה  כלל לא  במידה 
 מאוד 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 המפרט הכללי  –ט"ז  נספח

 בעכו שלד בניין קיים )מגדל המים( ושיקופשיפוץ ללביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 , הספר הכחול. על דרך ההפניה  מצורף
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 כמויות  כתבי  -"ז י  נספח

 

 - אין כתבי כמויות  -
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 בטיחות בעבודה  -  י"ח נספח

 
 

 נספח בטיחות להתקשרות
 

 מ "מי עכו בע     בין :
 , עכו 57מדרך הארבעה 

  
 )להלן : "החברה"( 

 
 
 

 החברה / הקבלן : __________________ שם    לבין : 
 

 מס' תאגיד / חברה / עוסק מורשה : _______________ 
 

 שם הקבלן / מנהל העבודה : _____________________ 
 

 מס' ת.ז. : ______________________ 
 

 כתובת : ___________________________________ 
 

 )להלן : "הקבלן"( 
 
 

 וזאת לצורך ביצוע :  
 

עבודות   אינסטלציה,  חשמל,  שונים,  מסוגים  חיפויים  בנייה,  הריסות,  )חפירות,  שיפוצים   : העבודה  סוג 
 (  והכל בהתאם למפרט המחיוחד נגרות, ריצוף וטיח וצבע על כל סוגיה

 
 מגדל המים עכו. מקום ביצוע / איזור העבודה : 

 
 ___ תאריך תחילת העבודה : ________________

 
 תאריך משוער לסיום העבודה : ___________________ 

 
 שעות העבודה : ______________________________ 

 "( העבודה)להלן : " 
 
 

 נספח זה הינו בנוסף ובתוספת לכל חוק, דין ותקנה הנהוגים והמחייבים בעבודה במדינת ישראל, פקודת 
אירגון חוק  בעבודה,  חוק    הבטיחות  והבנייה,  התיכנון  חוק  בגובה,  עבודה  תקנות  העבודה,  על  הפיקוח 

 החשמל ןתקנותיו, וכל חוק המתייחס לבטיחות בעבודה. 
 במקרה של סתירה בין נספח זה לחוק, לדין ו/או לתקנה יש לנהוג על פי הנוסח המחמיר יותר. 

 
להדרכת הבטיחות   ובתוספת  בנוסף  הינו  זה  נספח  כן  ומטרתה מתן  כמו  לקבלן/לנציג החברה(,  )שניתנה 

 הדגשי בטיחות מיוחדים לעבודות אותן הוא עומד לבצע. 
 

נספח זה הינו בנוסף לסיור שנערך עם הקבלן באיזורי העבודה המיועדים, ובדרכי הגישה אליהם. במהלך  
והתשתיו מקורות האנרגיה, תקשורת  כל הסיכונים, מערכת החשמל,  בפני הקבלן  נפרסו  ת הפרוסים  זה 

 באיזורי העבודה, במטרה למניע פגיעה מהם ובהם. 
 
 : כללי. 1

 .ובדקדקנות במיומנות בקפדנות, איתו שנעשה ההסכם את לקיים מתחייב הקבלן .א
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 ,עבודתו של פועל כיוצא והציבור עובדיו, לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את עצמו על לוקח הקבלן .ב

 .כלשהו חריג אירוע או תקלה ,תאונה מנת למנוע על הזהירות אמצעי בכל לנקוט ומתחייב

כל העבודות על כל סוגיהן יתבצעו תחת אחריותו ופיקוחו הישיר של מנהל עבודה מוסמך, שפרטיו   .ג
לנציג   יועברו  מוסמך,  עבודה  כמנהל  הסמכתו,  עכוואישורי  העבודות.   מי  תחילת   לפני 

 
 : חקיקה. 2

 שיפורסמו  או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל י"עפ לעבוד מתחייב הקבלן

 :לרבות בעתיד
 .ותקנותיה ( 1970 ל"תש - חדש נוסח) בעבודה הבטיחות פקודת •
 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק •
 (. 2007תקנות לעבודה בגובה התשס"ז ) •
 (. 1961צו הבטיחות בעבודה התשכ"ב ) •
 )עבודת בנייה(. 1988 –תקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח  •
 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי החשמל חוק •
 )חשמל(. 1990 –תקנות הבטיחות בעבודה התש"ן  •
 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי הנוער עבודת חוק •
 .עבודתו על החל אחר דין כל •

 
 :העבודה הכרת. 3

 הגישה דרכי את ובחן ,  מי עכווסביבותיו, יחד עם נציג   העבודות ביצוע במקום ביקר כי מצהיר הקבלן

עבודה לנקוט יש בהם ולאמצעים בה, הכרוכים לסיכונים ,העבודה לאופי מודע והינו,אליו  למען 

העבודה.   .בטיחותית באיזורי  התשתיות  השמל,  הזנת  מערכות  את  הקבלן  מכיר  כן   כמו 
 

 :מסוכן מעשה איסור. 4
 או מעשה ולהימנע מכל הבטיחות כללי כל על קפדנית שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב הקבלן

 .לרכוש או/ו לאדם סכנה להוות העלולים ,מחדל
 

 : העבודה על השגחה .5
מטעמו המכיר היטב את מהות העבודה, האמצעים     עבודה מנהל  ,העבודה תחילת טרם הקבלן ימנה .א

 כישורהם, יכולותהם, וההסמכות שברשותם.וכלי העבודה שעושים בהם שימוש, ואת העובדים, 
 י המזמין,"ע  העסקתם תאושר באם משנה קבלני י"ע עבודה לרבות ,עבודה שכל יוודא הקבלן .ב

 בתת כמפורט מינה  אשר  ,כוחו בא  של והמתמדת הישירה השגחתו תחת בטיחותי  באופן  תתבצע

 ..א5 סעיף

נמצאים   הקבלן .ג לו  ובצמוד  האתר  שבקרבת  לו  ידוע  כי  עובדים/סטודנטים  מצהיר  ומסתובבים 
 ועוברי אורח שונים, במשך כל ימות השבוע ובמשך כל שעות היממה. 

 
 :אזהרה ואמצעי שילוט ,גידור.  6

 גידור, שילוט ,שמירה   :הוא חשבונו על ולהחזיק  לספק ,להתקין מתחייב, למקרה שידרש, הקבלן .א
למניעת כניסה של כל עובר אורח/סטודנט לאיזור   מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ושאר

 העבודה מחשש פן יפגע.  
  
 :בגובה עבודה.  7

 נפילת למניעת הנדרשים האמצעים בכל וינקוט בגובה משימות לביצוע עובדיו את יכשיר הקבלן .א

 הבטיחות לתקנות   1970 – ל"תש (חדש נוסח) בעבודה הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק אדם

   - ז"התשסה,  בגוב בעבודה עבודה הבטיחות לתקנות , 1988 ) ח"התשמ (בנייה  עבודות) בעבודה

 .העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות ולכללי  2007

 הקבלן מתחייב להעביר למזמין העבודה את "טופס מינוי העבודה בגובה" של עובדיו  .ב
 שבוע לפני תחילת ביצוע העבודה. 

 ,למי מטעמו או/ו למועסקיו או/ו ,לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד  לספק  מתחייב הקבלן  .ג
התשס"ז כנדרש בגובה(,  )עבודה  בעבודה  הבטיחות  משתמשים ויוודא  2007-בתקנות   בו שהם 

 לייעודם.  בהתאם
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ויצטרך לעשות שימוש במכונות ואמצעי הרמה מכל סוד שהוא, הוא   .ד כי במידה  הקבלן מתחייב 
דא כי עברו בדיקת מהנדס בודק, וזה אישר את השימוש בהם, וכי עובדיו  יבדוק היטב אותם, יוו

 הוכשרו והוסמכו לעבוד על מכונות ואמצעים אלו . 
כמו כן מתחייב הקבלן כי יכין את כל איזור העבודה בגובה, יבדוק ויוודא כי אין שום חשש שמישהו   .ה

 מעובדיו ו/רו כל אדם אחר יפגע מעבודה זו. 
 
 
 : מוקף במקום עבודה. 8

 הבטיחות בהתאם לפקודת תתבצע  'וכד מיכלים ,ביקורת תאי ,ביוב לכוכי כניסה מוקף, במקום עבודה

 מוקף ועפ"י תקנות העבודה בגובה. במקום עבודה - הבטיחות הוראות י "ועפ 1970 - ל"תש בעבודה
 

 
 :התחשמלות סיכון עימן שיש עבודות או/ו חשמל עבודות.  9

 .החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל עבודות .א

 .הזרם את לנתק יש הצורך במקרה .חי-מתח  תחת חשמל עבודות יבצע לא הקבלן .ב

נקייה ,לעבוד מתכוון הוא בה העבודה שסביבת ,העבודה תחילת טרם יוודא הקבלן .ג  יבשה, 

 .ומוארקת גלויים ממוליכים

 בתקנים תקינים העומדים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב הקבלן .ד

 .כפול בידוד לעניין

 בין ,(פחת דלף מפסק לזרם מפסק שבו ללוח  מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כלי כל .ה

 (.נייד  שהוא ובין קבוע שהלוח

 במוליכי לעשות שימוש לא וכן  השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי  להשאיר שלא מתחייב  הקבלן  .ו

 .העבודה במקום גלויים חשמל

 
 : גלויה/ועבודה חמה באש עבודה. 10

 אש או להיווצרות ניצוצות הגורמת אחרת פעולה ריתוך, וכל ,חיתוך ,חימום :כגון עבודות ביצוע בעת

 כיבוי אמצעי קיום לרבות  ,פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על ,גלויה

 וכד', חציצה ,דליקים חומרים של ונטרול הרחקה ,זמינים
 

 : אישי מגן ציוד. 11

 ,למי מטעמו או/ו למועסקיו או/ו ,לעובדיו ומתאים  תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב א. הקבלן

 בו שהם משתמשים ויוודא , 1997 -  ז"אישי התשנ מגן )ציוד בעבודה הבטיחות בתקנות כנדרש

 ,אוזניות ,מגן משקפי ,כפפות,כובעים ,מגן קסדות ,ביגוד ,בטיחות נעלי :לרבות ,לייעודם בהתאם

 .מגובה נפילה למניעת ציוד ,גשם מעילי
 העובדים יהיו מצויידים בציוד מגן אישי בכל עבודה ו/או פעילות המתחייבת על פי כל חוק  ב. 
 יכולה לסתור את הכתוב בכל ותקנה , ועל  פי הוראת מנהל העבודה )הוראת מנהל העבודה אינה     

              חוק ו/או תקנה , אלא בתוספת לנאמר בהם(.    
 ג. האחריות לוודא שהעובדים עושים שימוש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות, ובהתאם לסיכונים   

 היא על מנהל העבודה.     
 
 

 
 עבודות חפירה: .12
 כל עבודת חפירת תעלה תתבצע כאשר : .א

 קודם ביצוע תחילת החפירה יש לוודא כי אין במקום קו תת קרקעי מכל סוג שהוא. . 1א.

. למען הסר ספק באחריות מנהל העבודה למנוע כל תחילה ו/או המשך עבודה של עבודת החפירה  2א.
 במידה ואין וודאות מוחלטת כי אין קו תת קרקעי מכל סוג שהוא באזור החפירה . 

ס"מ לפחות מהקצה העליון של שפת החפירה    100פך במרחק של  . החומר המפונה מהתעלה יש3א.
 רוחב התעלה ( . –)שפת החפירה 

. כל איזור החפירה ואיזור הציוד הנלווה לחפירה )סככה , צינורות , אמצעים , כלי עבודה שונים  4א.
 וכו'( יגודר בגדר שתימנע נפילה / פגיעה של עובד ו/או עובר אורח . 
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

ס"מ לפחות במטרה למנוע נפילה    20ונה של החפירה ימוקם לוח רגל שגובהו  . לאורך השפה העלי5א.
ס"מ לפינוי החומר המפונה ימדדו    100  - של חפצים ו/או גושי עפר / אבן אל תוך התעלה )מרחק ה

 מלוח זה( . 
. כל קטע שהסתיימה בו עבודת החפירה והנחת הצינורות ע"פ תנאי המפרט, ייבדק ע"י המפקח ,  6א.

 ולאחר אישורו יכוסה מיידית בעפר כנדרש במפרט . 
אלא בחפירת התעלה כאשר    –ס"מ אינה מחויבת בדיפון    120ב.    כל תעלה שעומקה המקסימאלי עד  

של   צד  זווית השיפוע הטבעי מכל  + מרחק  רוחב החפירה המבוקשת  בתוכה את  כוללת  החפירה 
 החפירה .  

התעלה ו/או לדיפונים חובה להכריז על זאת בקול רם    . בכל מקרה בו יש חשש ליציבות שיפועי1ב.
 לכלל העובדים , ולדאוג לכך שכל העובדים יצאו מהתעלה במקום בטוח . 

. בכל זמן שבו עובד נמצא בתוך התעלה יש להציב צופה מעל לשפת התעלה שתפקידו לוודא כי  2ב.
 לא נשקפת כל סכנה מכל סוג שהוא לעובד שבתעלה . 

 חלט להיכנס לתעלה שלא בשעות אור היום . . חל איסור מו3ב.

 . חל איסור מוחלט להיכנס לתעלה במזג אויר גשום . 4ב.

. בעת איתור ו/או חשש לעליית / פריצה של מי תהום יש לצאת מיידית מהתעלה . כניסה מחודשת  5ב.
 לתעלה מותרת אך ורק לאחר אישור מנהל העבודה . 

מוחלט לשהות במרחק הקטן  6ב. איסור  חל  העלול    10  -מ.  כלי  כל  ו/או  הנדסי  מכני  כלי  מ' מכל 
 להשפיע על יציבות דפנות התעלה ו/או דיפוני התעלה . 

, ולא יעבוד מתחת לציוד הרמה / כלי  7ב. . עובד לא יעבוד מתחת לעובד במפלס גבוה יותר ממנו 
 צמ"א / משאיות / כלי רכב / אמצעי כבד אחר . 

בית לתנועת כלי צמ"א / משאיות / כל אמצעי מתנייד אחר.  . יש להיזהר ולהקדיש תשומת לב מר8ב.
שדה הראיה של המפעיל מוגבל ומשקל הכלי עלול להפר את היציבות של החפירה ו/או    –זכור  

 איזור החפירה . 
המלאה   באחריותו  יהיו  סוגיהם  כל  על  צמ"ה  כלי  עבודות  וכל  סוגיהן,  כל  על  החפירה  עבודות  כל  ג.  

 ה. והישירה של מנהל העבוד
 

 :וחומרים כלים ,מכונות ,ציוד. 13

תקני   את ולקיים ,לבטח המוגנים וכלים תקינים ותיקניים, במכונות להשתמש מתחייב הקבלן .א
 .בנפש לפגיעה אפשרות תיווצר שלא כך ,והמיגונים הבטיחות

 כך.  לשם שהוקצה בטוח במקום ימצאו והחומרים העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן .ב

וכו אביזרי ,ההרמה כלי ,התעבורה  כלי ,הנדסי-מיכני  ציוד כל כי מתחייב הקבלן .ג  יהיו 'הרמה 

 .בתוקף  רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 אחר בכלי תעבורה נוהג וכל  הרמה  מכונת מפעיל  ,הנדסי-מיכני ציוד מפעיל  כל כי מתחייב הקבלן  .ד

 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו
 

   -ביטוחים  .14
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו כל הביטוחים הנדרשים לכסות כל פגיעה מכל סוג שהוא באחד מעובדיו  
לרכושו/או   ו/או  אחר,  אדם  לכל  ו/או  במקום  שיגרם  נזק  וכל  שברשותו,  לרכוש   ,
מעובדיו   אחד  ו/או  הקבלן  ידי  על  שהוא,  סוג  מכל  תקשורת  חשמל/קויי  למבנה/תשתיות/צנרת/קווי 

אה מחריגה מנוהלי העבודה והבטיחות, רשלנות, פעולה במזיד, פעולה שהתבצעה משיקול דעת  כתוצ
 מוטעה וכו' . 

 

   -הודעה על פגיעה בעבודה  .15
על כל פגיעה / תאונת עבודה שאירעה לו ו/או למישהו    מי עכוהקבלן מתחייב להודיע מיידית לנציג  

ו/או עבוד ו/או לכל אדם אחר כתוצאה מעבודתו  לנציג  מעובדיו  ולהעביר    מי עכו ת מישהו מעובדיו, 
תוך   כך  על  ומפורט  כתוב  סוג    24דיווח  הפגיעה,  ומקום  המועד  הנפגע,  פרטי   : את  שיכלול  שעות 

 העבודה/העיסוק בה עסק הנפגע, האיבר/ים שנפגעו והטיפול הרפואי שניתן . 
 

 ולראיה באתי על החתום :
 

 סק מורשה : ___________________שם החברה: ___________________ מס' תאגיד/עו 
 
 

 שם הקבלן/מנהל העבודה : ___________________מס' ת.ז. : _____________________
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 
 כתובת למכתבים: _______________________________________________________ 

 
 

 תאריך : __________________                
 
 
 

 חתימה + חותמת :                 __________________ 
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 י"ט   נספח

 תנאים מיוחדים 

 

 . 1אין, בהתאם למפרט המיוחד ג'
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 ' כ נספח

 נוסח תעודת השלמה 

 )מגדל המים( בעכולשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים לביצוע עבודות  1/2022מכרז מס' 

 
 לכבוד: 

 _______________ 
 

 _______________ 
 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 תעודת השלמה הנדון : 
 
 

לשיפוץ מבנה    מ"מי עכו בעלתנאי ההסכם שנחתם ביום __________ ביניכם לבין    9על פי הוראות סעיף  

המים ______________  מגדל  בתאריך  כי  בזה,  מאשר  הריני  ההסכם,  לפי  כמפקח  סמכותי  ובתוקף   ,

העבודות, כהגדרתן בהסכם, בוצעו ונמסרו בהתאם להסכם, כי כל המסמכים וכתבי האחריות הדרושים  

 נמסרו, וכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי המזמין ו/או מי מטעמו בוצעו. 

 

 
 
 
 

   בכבוד רב,       
 
 
 

        __________________ 
 מהנדס התאגיד        
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 "א   כ נספח

 ביטוח  דרישת

 : התחזוקהלהלן דרישות הביטוח לרבות בתקופת  

 ביטוח עבודות קבלניות 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה או לפי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות   .1
אחר, המזמין מאשר כי ערך "פוליסה לביטוח כל הסיכונים  כלשהי כלפי הקבלן ו/או כל גורם  

של   חלקו  )כולל  העבודות  כלל  לכיסוי  קבלניות"(  עבודות  "ביטוח  )להלן  קבלניות"  לעבודות 
 הקבלן( אשר יבוצעו בפרויקט.

הביטוח לפי פוליסה זו יהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות בפרויקט כולל תקופת   
 הקבלן ויכלול את פרקי הכיסוי הבאים: הביצוע על ידי 

 ביטוח לרכוש על בסיס ערכו המלא של הפרויקט )כולל חלקו של הקבלן(.    - 1פרק  

של    –  2פרק    בגבולות אחריות  שלישי  צד  כלפי  ובסה"כ    4,000,000ביטוח חבות  ₪ למקרה 
 לתקופת  הביטוח.  

של    3פרק    אחריות  בגבולות  מעבידים  חבות  ובסה"כ    20,000,000ביטוח  למקרה  לעובד,   ₪
 לפוליסה. 

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין, את המפקח ומנהל הפרויקט )אך  
למעט אחריותם המקצועית(, את הקבלן, קבלנים אחרים בכל שלב של הפרויקט וכן קבלני  

 משנה )בכל דרגה( המועסקים בביצוע עבודות כלשהן בפרויקט.  

"ביט    -ף הכיסוי בפוליסה יהיה מבוסס על פוליסת שאינה פוחתת מנוסח הפוליסה הידוע כהיק 
 " והכיסוי לפי פרק ב' יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת. 2016

מערך התמורה המגיעה לקבלן    0.4%הקבלן ישתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה, בשיעור של   
שולם על ידי הקבלן למזמין מיד לאחר  בהתאם לחוזה כמפורט בהצעת הקבלן. השתתפות זו ת

הפקת פוליסת העבודות הקבלניות ועם קבלת דרישה לתשלום מהמבטח. כן ישא הקבלן בדמי  
ההשתתפות העצמית בכל תביעה שתוגש על פי הפוליסה בעקבות מעשה או מחדל שלו ו/או  

פטור כלשהו    של מי מן הפועלים מטעמו או עבורו, ולא יהיה זכאי לטעון טענה כלשהי לעניין
מתשלום דמי ההשתתפות העצמית. המזמין יהיה רשאי לנכות את דמי ההשתתפות העצמית  

 אשר חוייב בהם על ידי חברת הביטוח מכל חשבון אשר יוגש על ידי הקבלן.  

של    מחדל  או  מעשה  וכן  הקבלן  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  נגרם  הביטוח  ומקרה  היה 
קבלנים אחרים הפועלים באתר, ישא הקבלן בחלקו בדמי ההשתתפות העצמית על בסיס יחסי  
בהתאם ליחס שבין ערך העבודה המבוצעת על ידי הקבלן בפרויקט, לבין כלל ערך העבודות  

אשר היו מעורבים בגרימת אותו מקרה ביטוח, וזאת בהתאם  אשר יבוצעו על ידי כל הקבלנים  
 לקביעתו של מנהל הפרויקט. 

יוגשו לפי הפוליסה תהיה בידי המזמין, אולם המזמין ישתף    הזכות לטיפול בתביעות אשר 
לסייע   מתחייב  והקבלן  המבטח,  עם  ובדיונים  בתביעות  בטיפול  הקבלן  את  הצורך  במידת 

)ביטוח הרכוש(    1לי הביטוח עבור תביעה אשר תוגש לפי פרק  למזמין בכל טיפול כזה. תגמו
מתוך   סכומים  לקבלן  ישחרר  המזמין  לפקודתו.  או  המזמין  לידי  ישירות  ישולמו  בפוליסה 
תגמולי הביטוח לשם תיקון האבדן או הנזק וזאת בהתאם לקצב התקדמות התיקון ובהתאם  

 לאישור המפקח באתר. 

קבל  .2 עבודות  לביטוח  הפוליסה  ומנהל  נוסח  המזמין,  עבור  הפרויקט  מנהל  בידי  יימצא  ניות 
לעיין   מתחייב  הקבלן  לצלמו.  הצורך  ובמידת  במשרדיו  בו  לעיין  לקבלן  יאפשר  הפרויקט 
בפוליסה וללמוד את תנאי הביטוח, להביא אותם לידיעת עובדיו וכן לידיעת קבלני המשנה  

לגר  וכן  המבטח  לדרישות  בהתאם  לפעול  באתר,  מטעמו  המשנה  הפועלים  שקבלני  לכך  ום 
הפועלים עבורו יפעלו אף הם בהתאם לדרישות אלו. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה  
מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח  

ת  עבודות הקבלניות. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח עבודות הקבלניו
או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על  

 חשבונו הוא, ולהביא זאת לידיעת המזמין. 
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הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הנחיות המזמין ו/או מנהל הפרויקט וכן גורמים אחרים הקשורים   .3
ידי  בהזמנת העבודה בכל הקשור לתנאי פוליסת הביטוח,   יועברו על  לדרישות אחרות אשר 

המבטח וכן לדרישות הבטיחות באתר כפי שימסרו לו עם חתימת החוזה. הקבלן יהיה אחראי  
ליישום אמצעי המיגון ואמצעי ההגנה )כולל מיגונים בפני פריצה, התמוטטות ו/או כל מיגון  

יעביר לקבלן כל מסמ יידרשו, על ידי המבטח. המזמין  ו/או תכתובת  אחר( שיידרשו, אם  ך 
מאת המבטח אשר בה תידרש התקנת אמצעים כאלו, והקבלן מתחייב ליישמם ללא דיחוי,  

 וכן להעביר את תכנם לידיעת קבלני המשנה הפועלים תחתיו, ולוודא כי פעלו לפיהם.

 ביטוחי הקבלן 

ניתן  פי כל דין, ומבלי להפחית מן הכיסוי ה-פי חוזה זה או על-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .4
בסעיף   המפורטת  קבלניות  עבודות  לביטוח  הפוליסה  לערוך    1תחת  הקבלן  מתחייב  לעיל, 

 ולקיים על חשבונו הוא את פוליסות הביטוח המפורטות בסעיף זה )להלן "ביטוחי הקבלן"(: 

בגבול אחריות שלא  )א(  נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב  בגין  ביטוח אחריות 
 ₪ בגין נזק אחד.  1,200,000 –יפחת מ 

ואינו מהווה   )ב(  )צמ"ה( המשמש לעבודות הפרויקט  לציוד מכני הנדסי  ביטוח "כל הסיכונים" 
חלק ממנו )להלן בסעיף זה "הציוד"(, כולל ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב  

אחד. היה והציוד  ₪ בגין נזק    1,000,000  –השימוש בציוד זה, בגבול אחריות שלא יפחת מ  
איננו בבעלות הקבלן, מתחייב הקבלן לוודא כי בעליו של הציוד יערוך ויקיים במשך כל תקופת  
הפעלתו של הציוד באתר ביטוח כל הסיכונים כנדרש מאת הקבלן בהתאם לסעיף זה, וכן לקבל  

ן,  להל   5מאת בעלי הציוד אישור מתאים על עריכת הביטוח בהתאם לנדרש מאת הקבלן בסעיף  
 ולהציגו בפני מנהל הפרויקט, וזאת כתנאי להפעלת הציוד באתר.

ביטוח על בסיס "אש מורחב" לציוד אחר )שאינו ציוד מכני הנדסי( המשמש לעבודות הפרויקט   )ג(
 לעיל.   1ואינו מהווה חלק ממנו, ואשר איננו כלול בביטוח העבודות הקבלניות המפורט בסעיף 

המצוינים בס"ק )א( עד )ג( לעיל תחל לא יאוחר מיום תחילת  תקופת הביטוח עבור הביטוחים   
פעילותו של הקבלן בפרויקט והקבלן מתחייב לחדשם מדי תום כל תקופת ביטוח, ולהחזיק  

 את הכיסויים בתוקף במשך כל תקופת העבודות בפרויקט.

העבודות )ד( עם  בקשר  שייגרמו  לרכוש  נזק  או  גופנית  פגיעה  בגין  מוצר"  "חבות  ו/או     ביטוח 
", בהתאמה( על ידי הקבלן או על ידי מי  העבודות" ו/או "המוצריםמוצרים אחרים, )להלן: "

של   אחריות  בגבול  כאמור    2,000,000מטעמו  הביטוח  שנתית.  ביטוח  ולתקופת  לאירוע   ₪
עקב  שייגרם  רכוש  ו/או  גוף  לנזק  אחריותם  בגין  מטעמו  ומי  המזמין  את  לשפות  מורחב 

דות הנ"ל בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הפוליסה תהיה בעלת תחולה  או העבו\ו   המוצרים
הפוליסה   המוצרים.  סופקו  ו/או  העבודה  בוצעה  בו  מיום  מאוחרת  שאינה  רטרואקטיבית 

חודשים, לפיו במידה והקבלן לא יחדש את הפוליסה    12כוללת סעיף תקופת דיווח מורחבת של  
הבי  בתקופת  שמקורם  נזקים  הפוליסה  תכסה  לנו  הנ"ל,  נמסרה  לגביהם  הודעה  אשר  טוח, 

 במשך תקופת הדיווח. 

תקופת הביטוח בפוליסה זו תחל ממועד מסירת העבודות או חלק מהן, והקבלן מתחייב לחדש   
את הכיסוי כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו אחריות על פי הוראות החוזה או על פי כל דין,  

לקו של הקבלן בפרויקט ומסירתו למנהל  שנים לאחר השלמת ח   3ובכל מקרה לא פחות מאשר  
 הפרויקט לשם המשך העבודה ו/או לידי המזמין או מטעמו.

  )ה(

 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: 

המבטח לא יהיה רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח למזמין   •
 יום מראש.  60לפחות ומנהל הפרויקט הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

המזמין ומנהל הפרויקט ייכללו כמבוטחים נוספים בביטוח האחריות בגין נזק לרכוש של צד     •
 ס"ק א' וב' לעיל.  4שלישי עקב השימוש בכלי רכב או בציוד מכני הנדסי כנדרש בסעיף 

( נגד המזמין, נגד מנהל הפרויקט, ונגד כל אדם או גוף  Subrogationתבוטל זכות התחלוף )   •
מנהל הפרויקט זיקה אליו בקשר לפרויקט, או שהמזמין או מנהל הפרויקט  שלמזמין ו/או ל

 התחייבו בכתב לשפותו , למעט אדם אשר פעל מתוך כוונת זדון. 

 רק הקבלן יהיה אחראי למילוי החובות המוטלות על המבוטח בהתאם לפוליסה.    •
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הקבלן מתחייב להציג למנהל הפרויקט אישור בדבר עריכת "ביטוחי הקבלן" בהתאם לתנאים   .5
ס"ק )ד(, בנוסח "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" המצורף להסכם    4המפורטים לעיל לגבי סעיף  

ימים    7כשהוא חתום על ידי המבטח או המבטחים הרלבנטיים, וזאת תוך    2-ו1זה כנספח  
 כל מקרה לפני תחילת העבודה עפ"י חוזה זה וכתנאי מקדים לכך.   מיום חתימת החוזה אך ב

הקבלן פוטר בזה את המזמין ו/או את מנהל הפרויקט ו/או את כל הבא מטעם מי מהם כולל   .6
גורמים אחרים בשליטתו של המזמין הקשורים לפרויקט )ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם  

אחריות בגין אבדן או נזק לרכוש כלשהו    כל שותפים כלשהם לבעלות על אתר הפרויקט( מכל
המשמש לעבודות בפרויקט, בין אם רכוש זה הינו בבעלותו של הקבלן ובין אם הקבלן אחראי  

  4עבורו, כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור גם אבדן או נזק שנגרם לציוד כהגדרתו בסעיף  
ב האחרים  השותפים  את  ו/או  המזמין  את  לשפות  מתחייב  הקבלן  אתר  לעיל.  על  בעלות 

הפרויקט בגין כל תביעה אשר תוגש כנגד מי מהם ואשר ענינה אבדן או נזק לרכוש כזה, בין  
 אם הנזק אירע בשטח הפרויקט ובין אם מחוצה לו. 

היה והקבלן לא יערוך את "ביטוחי הקבלן" או איזה מהם ו/או לא ישלם בעדם ו/או פוליסות   .7
ם זה, בכל אחד מהמקרים הנ"ל יהיה המזמין  הביטוח לא תהיינה תואמות את האמור בהסכ

זכאי מבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות הקבלן בעניין זה, לערוך את הביטוחים האמורים או  
חלק מהם ו/או לשלם את התשלומים המגיעים בגין הביטוח, לפי שיקול דעתו, במקום הקבלן  

 פי הסכם זה.  ועל חשבון הקבלן, ולקזז כל סך ששילם מכל סכום המגיע לקבלן על

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הקבלן להוציא על חשבונו ועבור עצמו, פוליסות ביטוח   .8
ו/או   בפרויקט,  עבודתו  ו/או  חלקו  כיסוי  לשם  לדעתו  הדרושות  כלשהן,  נוספות  או  אחרות 
לכיסוי חבות הקשורה בכך ו/או לכיסוי הפרויקט. בכל פוליסה נוספת שתיערך על ידי הקבלן  

המזמין   אחריות  יכללו  לסעיף  בכפוף  חבויות  )בביטוח  נוספים  כמבוטחים  הפרויקט  ומנהל 
צולבת( ויצויין בה כי הפוליסה תחשב כראשונית ותחול לפני כל כיסוי אחר אשר נערך על ידי  
וכנגד מנהל הפרויקט. הקבלן מתחייב   כנגד המזמין  זכות השיבוב  וכן תבוטל בה  מי מהם, 

ל פוליסה נוספת כזו שנערכה על ידו או מטעמו, וזאת  למסור מידע למנהל הפרויקט בדבר כ
 תוך זמן סביר לאחר עריכת הביטוח. 

אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, וביצוע   
 הביטוחים, כאמור לעיל, לא יגרע מהתחייבויות הקבלן או איזה מהן.  
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 תאריך : _______________  חתימה + חותמת :____________

 

 כ"ב   נספח

 כתב ויתור 

 לביצוע עבודות לשיפוץ ושיקום שלד בניין קיים )מגדל המים( בעכו 1/2022 מכרז מס' 

 
 

    תאריך          
 

 לכבוד 
 מ "מי עכו בע

 
אנו הח"מ מתכבדים בזאת להגיש את החשבון הכולל והסופי, בגין ביצוע כל התחייבויותינו כאמור בהסכם  

עבור      שישמש כמעונות סטודנטים   ושיקום שלד בניין קייםלשיפוץ  שנחתם בינינו לבינכם ביום _______  
 "(.ההסכם)להלן: " מ"מי עכו בע

 
 כתב ויתור זה אנו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:עם חתימת 

 
ידכם, בגין    –ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי הסכום הכולל והסופי אשר אושר לתשלום ע"י המפקח ועל   . 1

₪ )כולל   ביצוע כל עבודותינו וכל התחייבויותינו על פי ההסכם הינו בסך של _______________
 "(.השכר הסופימע"מ( )להלן: "

 
ש"ח   חשבון השכר הסופי שולם לנו עד למועד חתימת כתב ויתור זה סך של ______________על   .2

 )כולל מע"מ(. 
 
אנו מאשרים בזאת, כי עם קבלת היתרה המגיעה לנו מכם מתוך השכר הסופי ואשר מסתכמת כדי   .3

 ש"ח )כולל מע"מ(, ישולם לנו השכר הסופי במלואו.  סך של _________
 
לעיל, אין לנו ולא תהיינה    3אנו מוסיפים ומאשרים, כי פרט לזכותנו לקבלת הסכום הנקוב בסעיף   .4

ו/או טענה   ו/או דרישה  וסוג שהוא    -כל תביעה  ו/או כלפי הבאים מטעמכם    -מכל מין  כלפיכם 
 בקשר להסכם ו/או לכל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו, במישרין ו/או בעקיפין.  

 
לעיל  .5 לאחר    אין באמור  לבצען  חייבים  אנו  התחייבויותינו, אשר  יתר  מביצוע  אותנו  לשחרר  כדי 

השלמת העבודות, בהתאם להוראות ההסכם, כל דין ונוהג, לרבות אלו הקשורות לתקופת הבדק  
 ותקופת האחריות. 

 
 
 
 

      
 בכבוד רב,          

 
 

      
        __________________ 
 חתימת הקבלן                 

 
 


