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 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
 
  13/2019    מכרז פומבי מס'
 

 ומעקות בטיחות עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים לביצוע 
 עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב

 

לביצוע ות קבלת הצעבזאת  המזמינ, (""המועצה :)להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב  .1
עבור המועצה המקומית  תעשייתית  ומעקות בטיחות עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים 

 .נאות חובב

 

תמורת  ,0016: - 09:00בין השעות  16/09/2019 -המועצה החל מהמכרז ניתן לרכוש במשרדי חוברת את  .2
, לפני )וללא זכות לצלמה( ברת המכרז ללא תשלוםניתן לעיין בחו)אשר לא יוחזרו(.  750₪ -סך של 

 או באתר האינטרנט של המועצה תחת כותרת מכרזים פומביים. המועצהרכישתה, במשרדי 

 

 . 03:11 בשעה 201922/09/יתקיים ביום  מציעים:סיור  .3

 

 .חובה אינה המציעיםההשתתפות בסיור  המועצה,משרדי מקום המפגש: ב .4

 

לא תתקבלנה הצעות לאחר . בדיוק 12:00שעה ב 29/10/2019יום בהינו ן להגשת הצעות האחרומועד ה .5
 ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( במשרדי המועצה.  את. זה מועד

 

בנוסח , (שיםעשרים אלף שקלים חד) ₪ 750,18בסך של על המציע לצרף ערבות בנקאית : ערבות הגשה .6
 למסמכי המכרז. פיםהמצורובתנאים 

 

 לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. על המציע .7

 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.מתחייבת אין המועצה  .8
 

                    האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז.  .9
 מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.בכל 

 

 4784355-050 –ל: רונן בלוסטוצקי  לפנות לבירורים .10
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 נים של המכרזלוח הזמ
 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי 
 המכרז

   הפירסוםהחל מיום  
/2019/0961 

 ₪ 750עלות 

 סיור מציעים 
 אינו חובה

 במשרדי המועצה  11:30 בשעה  9201/9/22ביום           

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

למייל  14:00בשעה   9012/10/06עד ליום 
MIHRAZIM@NEHO.ORG.IL 

 בלבד WORDעל גבי קובץ 
 

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 ההצעות יוגשו במסירה ידנית בלבד 12:00בשעה    29/10/2019עד ליום 
 זה מועדהצעות לאחר  לא תתקבלנה
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 כרזהזמנה ותנאי המ – 1מסמך 
 

עבודות לביצוע מזמינה בזאת הצעות , ("המזמין" או"המועצה" : להלןהמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב )
 עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב.ומעקות בטיחות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים 

בשטחי המועצה  ("השירותים" " או"העבודות: להלןבהתאם למסמכים ולהוראות המכרז וההסכם על נספחיו )
 (."המכרז: "הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלןהמקומית תעשייתית נאות חובב, 

 

 

 כללי:
 

המועצה דורשת עבודות, סימון כבישים כפעמיים בשנה, אספקה והצבת שלטים ותמרורים לפי הצורך והצבת 
 תנועה )מצורף(מעקות בטיחות לפי דרישת המועצה ולפי תוכנית הסדר 

 העבודות תבוצענה עפ"י תוכנית עבודה מותאמת שתאושר ע"י המזמין.
עמודי חידוש תמרור ו, והצבת מעקות חדשים , תיקון מעקותסימון כבישים ומדרכותהעבודה כוללת עבודות 

 והצבת חדשים. תמרורים
הפרעות שיגרמו ובשיתוף  העבודות יבוצעו בשעות פעילות המועצה והקבלן יעשה ככל שניתן על מנת לצמצם

 פעולה מלא עם גורמי המועצה.
הקבלן יהיה בעל תעודת צבעי מוסמך ע"י נתיבי ישראל וכל השלטים יסופקו ממפעל שילוט מוסמך ע"י נתיבי 

 ישראל.
 אין המועצה מתחייבת לביצוע עבודות בהיקף כלשהו. 

 
כוללת את כל העלויות למסמכי המכרז בהתאם למפרטים ולנספחים המצ"ב התמורה הכוללת בעבור העבודות 

, ככל הנדרש ובהתאם לצרכי ודרישות המועצה וההוצאות לרבות שירותי מזכירות, מנהלה, השתתפות בישיבות
צילומים, ישיבות ודיונים ככל חומרי גלם, איסוף נתונים, אגרות ותשלומים למוסדות, נסיעות וביטול זמן, 

  ורה המלאה בגין כל העבודות.התמורה הכוללת תהווה את התמ שידרשו.
 

המערכות אותם יספק הזוכה במכרז או החומרים בהם ישתמש לצורך ביצוע /או מובהר כי על כל המוצרים ו
, הזוכה לספק את המציעהעבודות להיות בעלי תו תקן ישראלי ככל שקיים כזה ובמקום שישנו תו תקן ירוק על 

. ISO 14001עובדת עם תקן איכות הסביבה,  המועצהציעים כי מובהר למ המוצר האמור ללא כל תוספת תשלום.
 14001לתקן  המועצה תדרוש מהקבלן כי ביצוע העבודות ואספקת המערכות, השירותים והמוצרים יעשו בהתאם

ISO  המועצהשל. 
 

העבודות נשוא מכרז זה תבוצענה בהתאם לתכניות, והמפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות 
)בין אם צורפו ובין אם לאו(, בהתאם להנחיות המפקחים מטעם המועצה ולפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה 
המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה לספק את החומרים, כח האדם, היועצים, 

 לק בלתי נפרד מהצעתו.כלי הרכב, חומרי הגלם, התוכנות והציוד הדרושים לביצוע העבודות בכללותן כח
 

הזוכה הזמנות לבצע עבודות בכמויות לפי הצורך וכראות עיניה, קטנות כגדולות, וכן  למציעתמסור  המועצה
לבצע עבודות  המציע הזוכהרשאית היא לא לבצע בכלל חלק כלשהו מהעבודות שבכתב  הכמויות. סירוב מצד 

כל סירוב תהא סיבתו אשר תהא יחשב כהפרת  החוזה. או  בשטחי המועצהבהיקף קטן ו/או במקומות מפוזרים 
 המועצהכמוה כהצהרה כי הביא בחשבון נתון זה בעת הגשת  הצעתו. מובהר כי  המציע הזוכההגשת הצעה ע"י 

 .המציע הזוכהתראה בחומרה, דחיות מכל סוג שיידחה 
 

ודה תבוצע בשעות העבודה , העבלמציע הזוכהכל עבודה תבוצע תוך תקופה שתקבע בהזמנת העבודה שתימסר 
בכדי לאפשר פיקוח יעיל ע"י נציג  במועצה או בהתאם להנחיותיה כפי שתימסרנה בכתב למציע הזוכההרגילות 
 . הקבלן חייב  לסיים  את העבודה במועד הקבוע. עבודה שתבוצע ללא פיקוח לא תתקבל.                       המועצה
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 הוראות כלליות .1

כל סטייה  .להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרזלהוראות מכרז זה ולשים לב על המציע  .1.1
 .המועצהמההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 
על המציע לשים לב להוראות הביטוח ועליו לבדוק אצל המבטחים שלו את יכולותו להסדיר את  .1.2

ציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא כל שינוי בתוכנו, עלולה הביטוח כפי הנדרש במכרז. מ
זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה של המועצה המקומית תעשייתית 

 נאות חובב.
 

והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא  למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .1.3
 לצורך הגשת הצעתו.

 
 סמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד. מ .1.4

 
אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי  .1.5

המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי 
 כרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. מסמכי המ

 
לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות  ן,היועצים ששימשו אותהמועצה ו/או על  .1.6

ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע 
 יש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נג

 
בעבירה שיש הצעתו במכרז, הגשת עובר ל ,מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים .1.7

עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד 
 קו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז.ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסו

 
מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו  .1.8

למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך 
 וגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר י

 
חוק מוסר לאמור ביבוצעו בהתאם למציע הזוכה  התשלומים, כי מובא בזה לידיעת המציעים .1.9

 (.10)מסמך  ובכפוף לחוזה ההתקשרות)להלן: "החוק"(  2017 –תשלומים לספקים, תשע"ז 

בו הומצאה למועצה חשבונית ש ימים מתום החוד 45 התשלום עבור ביצוע העבודות יועבר תוך
 ובכפוף לאישורה. 

 נושא המכרז  .2

עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת לביצוע , מבקשת לבצע את העבודות נשוא מכרז זה המועצה 2.1
 . עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובבומעקות בטיחות תמרורים 

 "(השירותים" או "העבודותהלן: ")ל הכל בהתאם לנספחים ולהוראות המכרז וההסכם על נספחיו

עבודות לביצוע העבודות הנדרשות  כלללביצוע  זוכהזה לשם בחירת פומבי מפרסמת מכרז  המועצה 2.2
עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות ומעקות בטיחות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים 

 (."המציע הזוכה" או" הזוכה" :)להלן .חובב
 

עבור ומעקות בטיחות עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים  לבצעמבקשת המועצה  2.3
לרבות כלל העבודות ו/או המטלות הנכללות במפרטים  המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב

 י נפרד מחוברת המכרז.הטכניים המהווים חלק בלת
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. למועצהעלול לגרום נזק והשלמתן עיכוב בתחילת ביצוע העבודות מובהר בזה למציע מפורשות, כי  2.4
בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה המועצה נגד כלפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי 

שייגרמו לו )אם ובמידה בהליכי המכרז, יוכל לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים 
  ויהיו כאלה(, אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.

 
עלול אף הוא לגרום נזק  וביצועןאיחור בהשלמת העבודות הרי שכל לעיל,  2.4מהסיבה המנויה בסעיף  2.5

כמפורט בנספחים  לעמידה בלוחות זמנים, מכרעתשיבות ח המועצה ת. משכך, מייחסלמועצהכבד 
העבודות ו/או להשלמת כל חלק  לביצוע. אי עמידה בלוחות הזמנים שהינם קשיחים לחלוטין המצ"ב

 .מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים על המציע הזוכה
 

, הביצוע יכלול את כל יימסרו לביצוע שלבי ביצוע העבודות ובכל אחד מסוגי העבודות אשראחד מ בכל 2.6
 . לרבות פיקוח על ביצוע העבודות המוחלטת תןהעבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמ

 
האישורים כל לגרוע מכלליות התחייבויותיו, המציע הזוכה יהיה אחראי בלעדית להשגת  מבלי

 ככל ונדרש.  הרשויות המוסמכות לביצוע העבודותכלל הנדרשים על ידי 
 

תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט אלה יהא המציע הזוכה אחראי לכן 
העבודות/שירותים שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת ביצוע 

כל רשות המועצה ו/או בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, דרישות  ותיהיו תואמ ןלמצב בו ה
כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות  ביצועוכן , ת, כפי שתהיינה מעת לעתאחר

 ולמפרטים. 
 

 הסף להשתתפות במכרזתנאי  3
 

על המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן. מציע, אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל 
 לא תובא לדיון:התנאים המפורטים בסעיף זה להלן, הצעתו תיפסל על הסף ו

 
 צבעי מוסמך על ידי נתיבי ישראלהמציע בעל תעודת  3.1

  
 

)לא תתאפשר  המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל 3.2
 .הגשת הצעות במשותף, למעט האמור במפורש להלן(

 
 3 -ב, סימון כבישים וייצור ו/או הספקת והצבת תמרוריםואילך, בעבודות  2015, משנת ניסיוןלמציע  3.3

רותים נשוא מכרז זה אשר בוצעו עבור ילכל הפחות הדומים במהותם לעבודות ו/או הש פרויקטים
לצרף המלצות לציין ממליצים ון רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, על המציע לציין את הניסיו

למען הסר ספק, מובהר, כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז  .(4מסמך )
 .לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה

 
 תקף בתחום סימון הכבישים ובתחום אספקת תמרורים/שלטים. ISO 9001-2000למציע תקן  3.4
 
כך שהמציע שילם שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע והפרשות הצגת אישור רו"ח על  3.5

 סוציאליות עפ"י חוק.
 
על המציע להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים/ביצוע  3.6

 העבודות.
 31, לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום ו, בהתאם לספרי החשבונות שלהמציעהמחזור העסקי של 

 כולל מע"מלא ( ₪ן מיליו) ₪ 1,000,000עולה על  2017-ו 2018צמבר בד
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המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבון  לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז 
 ג'.6כנספח ומסומן 

 
שמונה  )במילים: 750,18₪ להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסכום של המציע צירף  3.7

כאשר  לצרכן, כשהיא צמודה למדד המחירים (עשר אלף ושבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים
לפקודת "המועצה המקומית  15/9/2019הידוע ביום  2019 אוגוסטמדד הבסיס יהיה מדד חודש 

  "(.  ההשתתפותערבות ")להלן:   31.12.19 ואשר תהייה בתוקף עד תעשייתית נאות חובב" 
 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 3.8
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 4
 

 לצרף להצעתו צילום תעודת צבעי מוסמך.לעיל, על המציע  3.1לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.1
 

 2015משנת פירוט עבודות שביצע  לעיל, על המציע להגיש עם הצעתו  3.2לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.2
לרבות פרטי המזמין ,מיקום העבודות, היקף כספי של העבודות,  שם איש קשר וזאת ע"ג  ואילך

לכל אחד ביחס . כאשר הפרטים הנדרשים במסמך זה מולאו על ידו במלואם 4הטבלה המצ"ב כמסמך 
יחסות המלצות כתובות לפחות אשר מתי 2 -ו מהפרויקטים הנדרשים, לרבות שמות הממליצים

 .3.2לפרויקטים בהתאם לדרישות סע' 
 

 צילום המאשר עמידתו בתקן.לעיל, על המציע להגיש עם הצעתו   3.3לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.3
 
רו"ח על כך שהמציע שילם אישור  לעיל, על המציע להגיש עם הצעתו  3.4לצורך הוכחת האמור בסעיף  4.4

 6במסמך כמפורט פרשות סוציאליות עפ"י חוק שכר לעובדים עפ"י שכר מינימום לפחות ומבצע וה
 .למסמכי המכרז

 
לשאלות המציעים כשהם המועצה על המציע לצרף פרוטוקול סיור מציעים ואת ההבהרות שנתנה  4.5

 חתומים על ידו יחד עם הצעתו. 
 
 . 1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2אישור תקף לפי סעיף  4.6
 
עלי השליטה בו בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, תצהיר בכתב של המציע ושל ב 4.7

לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת 
 למסמכי המכרז. 5במסמך העבודה או השירותים כמפורט 

 
 תנאים לדחיית ההצעה בשל אי שמירה על זכויות העובדים: 4.8
 

ב )ב( לחוק  2מי מבעלי השליטה בו הורשע ביותר משתי עבירות כאמור בסעיף המציע או  4.8.1
עסקאות גופים ציבורים ואם הורשע מי מהם ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 
 

לחוק העבירות  5המציע או מי בעלי השליטה בו נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  4.8.2
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני  1985-"והמנהליות, התשמ

 קנסות בשל הפרת דיני העבודה;
 

 ב'. 6אישור מוקדם לתנאי ביטוח מסמך  4.9
 

 כל מסמך המצורף למסמכי המכרז הטעון השלמה או מילוי. 4.10
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 4.11
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 ההצעה 5
 

יים בכתב הכמויות ובהתאם להוראות מהמחירים המקסימאל (0/)להנחהתהיה המציע הצעת  5.1
 . הקבועות להלן

 
 ( בעט בלבד. 9תוגש על גבי הצעת המשתתף )מסמך המציע הצעת  5.2
 
המוצעת על ידו למחירים בכתב הכמויות ( 0)ההנחה/את  9כמפורט במסמך ינקוב בהצעתו המציע  5.3

 .נאי המכרז ונספחיו , לביצוע מלא ומושלם של כלל העבודות הנדרשות בהתאם לתנספח ג' להסכם
 
. 9במסמך  בהתאם למפורט ,(0)/באחוזי הנחהעל המציע לנקוב . מובהר כי לצורך מתן ההצעה במכרז 5.4

 הרכיביםהצעה שתיצור אבחנה בין , במכרזתתייחס לכל העבודות הכלולות  (0)/ההנחה כי,מובהר 
 השונים תיפסל

 
 .( אם אין בדעתו לתת הנחה0או לציין את הספרה ) המציע רשאי לתת הנחה/ מובהר בזאת כי 5.5
 
 .   9מסמך   -ירשום המשתתף בטופס הצעת  המשתתף (0)את ההנחה/ 5.6
 
לביצוע העבודות. הצעות העולות או נופלות בשיעור ניכר ממחירי אומדן למועצה מובהר בזאת כי  5.7

 .שיקול דעת וועדת המכרזים של המועצההאומדן עלולות להיפסל והכל בהתאם ל
 

ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בשני עותקים מקורים. יש לחתום על כל מסמכי  המכרז, בשולי כל  5.8
 דף ובמקומות המיועדים לכך.

 
אולם המועצה ימים לכל המאוחר מיום שיתבקש לעשות כן על ידי  5הזוכה במכרז יתחיל בביצוע בתוך  5.9

 .המועצהלת עבודה חתום על ידי לא לפני קבלת צו התח
   
  
 תוקף הצעה 6

 31/12/2019ליום  ההצעה תהא בתוקף עד 
 
 וצאות המכרזה 7

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 
 המשתתף.

 
 הבהרות ושינויים 8

 . על המעונייניםי המועצהבמשרד ,30:11 בשעה 9201/09/22יתקיים מפגש מציעים ביום מפגש מציעים  8.1
אולם האמור בו בהתאם לפרוטוקול שיופץ  אינו חובההמפגש  – בזמןולהגיע לדייק  להשתתף במפגש

 . בין המשתתפים יחייב את המציעים
 

רשאית לקיים מפגש המועצה המשתתפים יכינו שאלותיהם מראש, בכתב ובשני עותקים. מובהר כי  8.2
 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.נוסף לפי 

 
. תינתן במקום ביצוע העבודות רשאית אך לא חייבת לערוך סיור המועצהבמסגרת המפגש תהא  8.3

ו/או המפקח יינתנו  המועצהאפשרות למשתתפים לשאול שאלות ובמידת הצורך, לפי שיקול דעת 
הרות ובהסברים הבהרות והסברים, בעל פה. למען הסר ספק, מובהר מפורשות, כי לא יהיה בהב

פה במהלך המפגש כדי לשנות את האמור במסמכים ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב -שיינתנו בעל
וימסרו המועצה בכל צורה שהיא, אלא אם יועלו הבהרות והסברים אלו על הכתב על ידי המועצה את 
 5עד למועצה  המשתתפים במפגש. המציעים יהיו רשאים להעלות את שאלותיהם בכתב שיגיעו לכל

 תשיב לשאלות בכתב. המועצהימים לפני סגירת המכרז. )חמישה( 
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מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול המפגש הכולל את הבהרות המועצה כפי שנשלחו 
למשתתפים כשהוא חתום על ידו גם אם לא השתתף במפגש. למען הסר ספק יודגש כי ההבהרות 

   נאי המכרז, ויחייבו את המשתתפים.שנתנה המועצה יהיו חלק מת
  

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להאריך את המועד להגשת  8.4
שרכשו את  ההצעות )הודעה על הארכת המועד תהיה באמצעות פרסום בעיתונות או בפקס למציעים

( ו/או להכניס שינויים המועצהשל  טחוברת המכרז והותירו את פרטיהם או בהודעה באתר האינטרנ
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 
ייעשו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, לידיעתם של כל המשתתפים במפגש/ ולידיעת 

 ל ידם או בפקסימיליה.הפוטנציאלים/ והמציעים השונים במייל לפי הכתובות שנמסרו ע
 

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא    8.5
 .את אישור עריכת הביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו  למועצה

 
מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם  8.6

האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי חברת ביטוח 
 טוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.יהב

 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 8.7

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת ביטוח  8.8
ח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו מסרבת להתאים את כיסוי הביטו

 לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה הזכות,  8.9
ספק אחר על הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  הלפי שיקול דעת

 הלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל החשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות
 .המעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי

 
 שמירת זכויות     9

 
כל הזכויות במסמכי המכרז מכל סוג שהוא הינן של המועצה. רכישת מסמכי המכרז אינה מקנה  9.1

ם והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לרוכש כל זכויות בה
 לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 
סימון כבישים, אספקה והצבת לקבלת הצעות לעבודות  )מכרז מסגרת(מכרז כללי  מכרז זה הינו  9.2

 .                                          עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובבומעקות בטיחות תמרורים 
 

 מהמציע או המציעים להזמין עבודות  המועצהאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של  9.3
ים זכות ה/ו כזוכ/עים במכרז כדי להעניק למי  שנקבה/ו כזוכים במכרז ואין בקביעת הזוכ/שיקבע

להתקשרויות בהיקף כלשהו. הזמנת עבודות נתונה בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 
 .המועצה

 
על פי תוצאות מכרז זה בקבלת אישור ראש  המועצהעל ידי  עבודותבכל מקרה מותנית הזמנת  9.4

 .המועצה
 

)ככל ותבחר ביותר ינים ים במכרז המסגרת שיקבעו כזכי/תהא רשאית לאכוף על המשתתפ המועצה 9.5
, הגשת הצעות בנוהל הצעות מחיר כשהמחירים שנקבו המציעים ממציע אחד לביצוע העבודות(

בהצעתם במכרז יהיו  המחירים המקסימאליים והזוכים יהיו רשאים לתת הצעה בגבולות המחירים 
העומדת על   את ביצוע העבודה המועצההמקסימאליים שנקבו, במקרה של נוהל הצעות מחיר תזמין 

 הפרק  מהזוכה שייתן את ההצעה הנמוכה ביותר.   
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 הגשת ההצעה 10
13/2019   , נושאת ציון המכרז פומבי אטומה וחתומה ללא סימנים מזהיםאת ההצעות יש להגיש במעטפה 

המועד  – בדיוק )להלן   12:00  בשעה 29/10/2019  ולהכניסה אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום  
 המועצה. יבתיבת המכרזים שבמשרד( האחרון להגשת הצעות

 
 האחרון להגשת הצעות לא תידון ותיפסל על הסף.הצעה שתוגש לאחר המועד 

 
 בחינת ההצעות 11

 בשל  ועדת המכרזים של המועצה תהא רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 11.1
רז או שאינה בהירה וברורה באופן, שלדעת מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכ

 ועדת המכרזים, מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחיר בלתי סביר עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את  11.2
עבר שלילי לניסיון כי מובהר עם המשתתף בעבר. המועצה החוזה המוצע לרבות על פי ניסיונה של 

 המציע יכול שיהיה משקל מכריע בדחיית ההצעה.כאמור עם 
 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  11.3
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 

 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. לוואי או
 

המועצה רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים או מחלקם פרטים ו/או  11.4
מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

וזאת על מנת לבחון את דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, 
המשתתף, ו/או חוסנו הכלכלי, ו/או ניסיונו המקצועי, ו/או והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, 

 לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו  לעיל.
 

מבלי לגרוע מהאמור מסמכותה של ועדת המכרזים לבחון את אמינותו, כושרו וניסיונו של המציע  11.5
ע ועדת מכרזים את ההצעות הזוכות בין היתר על פי ההנחות שנתנו כמפורט כאמור לעיל תקב
 9מסמך -בהצעת המשתתף

 
 זוכה אחד או יותר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. רשאית לקבוע המועצה 11.6

 
תפנה לזוכה שהצעתו זולה יותר לביצוע עבודות כפי שיהיו  המועצהככל שיקבעו שני זוכים או יותר  11.7

תהא רשאית  המועצהאו תבצע התמחרות בין הזוכים, על אף האמור לעיל מובהר, כי מעת לעת 
להתקשר עם הזוכה השני אם הגיעה לכלל מסקנה כי הזוכה הראשון לא יוכל לבצע את העבודה 
          נשוא ההתקשרות לשביעות רצונה. ולאחר שתודיע על כך לזוכה הראשון.                                           

 
 

 בחירת ההצעה הזוכה 12
 

 ההצעות תיבחנה בשלושה שלבים:
 

 תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בתנאי הסף. בשלב ראשון       12.1
 

תיבחנה סבירות ההצעות הכשרות ביחס לאומדן. וכן יבחנו המציעים אל מול ניסיונה  בשלב שני 12.2
 עם המציעים.המועצה של 

 
ממשקלה,  %90ות לפי המבחנים הבאים: מחיר ההצעה יהווה ההצע תשוקללנה  בשלב השלישי 12.3

 לאיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:הנותרים יינתנו  10%
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 ניקוד פרמטר
מבצע שנות והיקף ניסיון של 

 םבביצוע שירותי ,םהעבודות/השירותי
בפרויקטים דומים לשירותים נשוא 

 המכרז בהתאם לפירוט שסיפק המציע.

 נק' 70

ות, טיב ומספר ההמלצות שיצרף איכ
התרשמות מהניסיון, המציע ו
זמינות,  ם,השירותימטיב  מהמקצועיות,

עמידה בתקציב  עמידה בלוח זמנים,
 ,פתרון בעיות וכן התרשמות כללית

 .מההמלצות
 המלצות( 5יש לצרף המלצות )לא יותר מ 

 נק' 30

 
 

עיל. על פי דרישת המועצה, המציע על המציע לצרף אסמכתאות והמלצות להוכחת אמות המידה ל 12.4
 יציג מצגת המתארת את ניסיונו ופרופיל המציע.

 
 ניקוד ההצעות

 
 מחיר

  
והכפלה במשקל  בהצעת המציע (0)הכמויות לאחר הנחה/ י)מסכימת כתבביותר  הנמוכהההצעה  12.5

עות תדורגנה , שאר ההצ(90%המחיר )תקבל את מלוא הניקוד בסעיף ( היחסי של כל טבלה
 יחסית  אליה עפ"י החישוב הבא:

 A)בסעיף המחיר( =  ביותר הנמוכהההצעה 
 Bהצעה נוספת )בסעיף המחיר( = 

A = 90  B = A: B x 90 
 

)לצורך ניקוד  ת נספח ג' להסכםכתב הכמויובסיכום  (0)למחיר אחרי הנחה/ ה תתייחסנההצעות 
 (הצעת המחיר יוכפלו מחירי סיכום כתבי הכמויות במשקל היחסי שמוענק לכל טבלה

 
 

 איכות
  

 0.1לעיל * 12.3סך הניקוד שקיבלה ההצעה בהתאם לטבלת הניקוד בסע' 
 

 סה"כ ניקוד ההצעה= ניקוד הצעת המחיר בצירוף ניקוד האיכות
 

את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה  הזוכה, המועצה אינה מתחייבת לקבוע  12.6
 ההצעה שתיבחר תהיה ההצעה בה גלומים מירב היתרונות למועצה.

 
לניסיון  תביא בין יתר שיקוליה את מידת שביעות רצונה מהמציע בהתקשרויות קודמות. המועצה 12.7

 עם המציע יהיה משקל מכריע. המועצהגרוע של 
 
 

בכל שלב, לבקש מהמציעים, כולם או חלקם להמציא לה מסמכים  ועדת המכרזים תהא רשאית 12.8
/ועדת המועצהו/או ליתן הבהרות ולבצע כל בדיקה שתמצא לנכון והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

/ועדת המכרזים תהא ועדת המכרזים רשאית ולו המועצההמכרזים. לא שיתף המציע פעולה עם 
 מטעם זה בלבד,  לפסול את הצעתו.
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 ם במכרזפגמי 13
 

קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה  13.1
מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר, יהא זכאי המציע לקבל מהמועצה, עקב אי 
זכייתו, אך ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת 

. פרט לפיצויים אלה לא )אלפים שקלים חדשים( ₪ 2,000טפסי המכרז ובלבד שאלו לא יעלו על 
יהיה זכאי המציע לכל פיצוי אחר, בגין הוצאות, הפסדים או אבדן רווח, אשר נגרמו לו לטענתו, 
כתוצאה מפגם בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה 

 הוצאות, הפסדים או אבדן רווח כאמור. בגין
 

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים  13.2
וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע שזכה, מיד עם 

ודתו עפ"י החוזה שנחתם הודעת המועצה, לפעול בהתאם להוראות המועצה לרבות להפסיק את  עב
עמו עפ"י המכרז ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות 

 במכרז עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך.
 

במקרה כזה, לא תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד  למועד הפסקת 
היינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל סוג שהוא העבודה, בכפוף לתנאי החוזה, ולמציע לא ת

כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור למכרז, אופן ניהולו, הזכייה בו וכיו"ב, וכן בקשר עם 
 החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה בקשר עם מכרז זה.  

              
 י גודלו או ביצוע חלקיביטול המכרז, פיצולו, שינו 14

 
מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה  לפי שיקול  14.1

דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות 
 בלבד .

 
צה                        מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המוע 14.2

להחליט למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן                      
העבודות לזוכה או זוכים אחרים, או לבצע העבודות כולן או חלקן בעצמה.   ככל שוועדת המכרזים 

 תחליט בהחלטה מנומקת על פיצול העבודות
 

המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז, רשאית המועצה להחליט על  מבלי לגרוע מחובת 14.3
כן למועצה תהיה זכות להגדיל או  להקטין היקף העבודה או -פיצול העבודות למספר שלבים. כמו

את  הכמויות בכל שיעור שהוא. במקרים אלו לא ישתנו     מחירי היחידה בכתב הכמויות ובהצעת 
 יינה כל טענות  כלפי  המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף זה.המציע הזוכה. לקבלן לא תה

 
החליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את                14.4

העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען, עפ"י הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים 
 עפ"י העניין.

 
לק חורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע  מובהר ומודגש בזאת במפ 14.5

מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות שלה. המועצה שומרת 
לעצמה הזכות, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את 

או התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, המציע הזוכה לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצ
ועל אף האמור בחוזה, שומרת  המועצה לעצמה את הזכות, לבצע  חלק בלבד מהעבודות נשוא 
המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל 

יעה ו/או טענה מכל סוג שהוא סוג שהוא לקבלן והמציע הזוכה מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תב
 חלק מהעבודות נשוא המכרז. בכל הקשור והכרוך בביצוע

 
אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את כל העבודות ו/או שלא לחתום על החוזה  ו/או לא לבצעו  14.6

כלל, לא תהיה למשתתפים במכרז או לזוכה במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 
לעיל שתוחזרנה לזוכה  אות בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז כאמור שהוא למעט ההוצ
 במכרז בלבד.         
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 סתירות, שגיאות ואי התאמות 15

 
במקרה של אי בהירות במסמכי המכרז, על המציע לפנות באמצעות מייל בדרישה להבהרות אל  15.1

 .          המועצה
 

התאמות או במקרה של ספק כל שהוא בקשר למובן של -, איאם המציע ימצא סתירות, שגיאות 15.2
 . mihrazim@neho.org.il:  בכתב או במייל למועצהסעיף או פרט כלשהוא, עליו להודיע על כך 

 
רשנות או פההבהרות שתיתן המועצה בכתב במייל יהיו מחייבות. המועצה אינה מחויבת בכל  15.3

 הסבר שיינתן בעל פה.
 

במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת או השמטה, אשר יעשו ע"י המציע אין לבצע שינוי כלשהו  15.4
במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב 
לוואי או בכל דרך אחרת בין בטרם הוכרז כזוכה ובין לאחר הכרזתו )להלן: "השינוי"(, יקנו 

הסף ו/או לבטל את הזכייה, או לחילופין, להתעלם  מהשינוי,  למועצה זכות לפסול את ההצעה על
וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות. האמור הינו לרבות נספחי המכרז והחוזה 
ולרבות נספח אישור הביטוח. אין ולא יראו בהתנהלות המועצה בשלב ההצעה או בכל שלב אחר 

 הסכם עמו כהסכמה או אישור לביצוע שינוי כלשהו.ולרבות לאחר בחירת המציע הזוכה וחתימת 
 

 , חתימת החוזה, כשיר שני והשבת ערבויות הגשההודעה בדבר תוצאות המכרז 16
 

 (.יהיהודעת הזכ – המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן 16.1
 

המועצה  כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול 16.2
)ארבעה עשר( יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא למועצה את ההסכמים החתומים  14בתוך 

בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי הסכמים אלה, לרבות נספח אישור קיום ביטוחים )בשני 
עותקי מקור מכל מסמך( כשהם חתומים על ידי המבטחת ועל ידי המציע הזוכה וכן ערבות הביצוע. 

ימים לפני החתימה על החוזה או בכפוף לאישור  10ור קיום ביטוחים יימסר לכל הפחות איש
 המועצה בכתב במעמד חתימת החוזה.

 
לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו  16.3

 ל כך. במכרז תבוטל והמועצה תהייה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בש
 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות 
 ההגשה בנסיבות אלה.

 
ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על כשיר שני.  16.4

בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא,  כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז
 לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.

 
ת הצעותיהם יהמועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיכפוף להוראות סעיף זה,  16.5

 , כפי שיפורט להלן: המוחזרת ההגשהאליה תצורף ערבות 
 

לאחר המצאת כלל המסמכים  והנספחים תושב לו ערבות ההגשה  – הזוכה במכרז  16.5.1
הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע,  בהתאם לתנאי הסכם 

 ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
 

הזוכה  תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם  – שיר שניכ  16.5.2
בו לא תשכלל  בכל מקרהבמכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני 

)חמישה עשר( ימים מיום שנמסרה לו הודעה על  15ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תוך 
הנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום  כך ורק לאחר  המצאת כלל המסמכים

ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם  ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר 
 תימסר לו.
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ייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה וכה שלא יעמוד בהתחז 16.6
במכרז בהודעה בכתב לזוכה, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה. אין בסעיף זה כדי 

 לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין.
 

 ם:מבלי לגרוע  מהאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאי 16.7
 

נתן או הציע  שיש בידי המועצה הוכחות , להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו  16.5.3
 במכרז. שוחד מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה 

 
או שהזוכה  למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה.  התברר 16.5.4

כדי להשפיע על קביעתו  ה, היה בה לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצ
 כזוכה במכרז.

 
בו /הם כדי  /ים  על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת המועצה יש עיקולהוטל/ו  16.5.5

המכרז, והעיקול/ים  להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת 
 ביצעו/ם. ימים ממועד  30האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 

 
זמני או קבוע  הזוכה, כולם או חלקם כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק  ילנכסמונה  16.5.6

 יום ממועד קביעתו. 60והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 
 

ובכתב של  מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש  25%התברר למועצה כי הועברה  16.5.7
 המועצה.   

 
 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז 17

עים כשירים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ועדת המכרזים תאפשר למצי 17.1
להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים( וחוק חופש  בהתאםההצעה הזוכה, כל זאת  ובמסמכי
 המידע[.

 
 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  17.2

פשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת (, שלדעתו אין לאהחלקים הסודיים
 :כדלקמןהמכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 

 

 

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם  באופן ברור וחד   17.5.1
 משמעי.

 
מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי   17.5.2

סירת הצעתו לעיון המציעים  האחרים, במידה ויוכרז כזוכה שהסכים ללא סייג למ
במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי 
שהסכים, ללא סייג,  למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים 

 האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 
 

ים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג,  כי אותם סימן המציע בהצעתו חלק  17.5.3
חלקים סודיים גם בהצעותיהם  מהוויםחלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים 

ר מראש על זכות שוויתשל המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי 
 העיון בחלקים אלה של המציעים  האחרים.

 
הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  למען הסר ספק יודגש, כי שיקול  17.5.4

 ת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.לוועד
 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך   17.5.5
תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך  פרק הזמן אשר ייקבע על 

 ידה ובהתאם להנחיותיה.
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החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון  בחלקים הסודיים   17.5.6
 שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת  הצעתו לעיונו של המבקש.

 
 ההתקשרות: תקופת 18
 

)להלן: "תקופת  31.12.2020משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליום  18.1
 ההתקשרות"(. 

 
 נוספים חודשים 12פרקי זמן של  3 -בתהא רשאית להאריך את משך תקופת ההתקשרות המועצה  18.2

 כל אחד )להלן: "תקופות האופציה"(.
 

תקופת ההתקשרות ו/או ובתום כ"א מתקופות האופציה )בהתאמה( תתארך תקופת  בתום 18.3
למציע ההתקשרות באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הבאה, אלא אם הודיעה המועצה 

יום טרם סיום  30בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי על הפסקת ההסכם ו/או אי חידושו  וכההז
 תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה אשר מומשה )בהתאמה(. 

 
לגרוע ממשך תקופת ההתקשרות האמורה לעיל, תהא המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול  מבלי 18.4

יום  30לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של דעתה הבלעדי, להביא התקשרות זו, כולה או חלקה, 
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת התקשרות, כאמור,  ולמציע הזוכה למציע הזוכה

למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שניתנו, אם ניתנו, על ידו בפועל עד למועד 
 ההפסקה, כאמור.

 
 

 במכרז התחייבויות והצהרות הזוכה 19
ה כאמור, יחתום עם יממועד מסירת הודעת הזכיימים )ארבעה עשר(  14תוך תחייב כי הזוכה מ 19.1

בהתאם  םהמועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכ
בעל רישיון של מדינת ביטוח  חברתמאת עותקי מקור(  2) אישור חתום ותקף, לרבות הלהוראותי

על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף הנדרשים במכרז זה  לעסוק בביטוחיםישראל 
כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף  וערבות ביצוע להסכם

למרות הרשום בסעיף זה, אישור קיום ביטוחים  להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 מה על החוזה. ימים לפני החתי 10יימסר לכל הפחות 

 
 

מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה נמנע הזוכה  19.2
מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע שהצעתו 

, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי או כל מציע אחרמדורגת לאחר הצעת הזוכה 
ת, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי יואו לחלט את הערבו/מועצה ושל ה

 המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
              

 
 
 

 בכבוד רב        
 עו"ד גדי אלפסי, ראש המועצה        
 מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב        
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 ור מורשי חתימה מטעם המציעאיש – 2מסמך 
 

 
 לכבוד

 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
 נאות חובב

 
 א.ג.נ., 

 
 פרטי המציע אישור   הנדון:        

 
 

 ___________, לבקשתו של ______________________                   עורך דין אני הח"מ, 

 :כדלקמן, שר בחתימתימא( המציע –להלן )__ ___ח.פ./ח.צ./ת.ז. _________

 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 

יין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר וענ .2
למכרז ועל  הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציעהמכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז 

 המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 
 

 :והחותמת של המציע להלן דוגמת החתימה .3
 
________________________________________________________________ 

 
 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .4
 

 
  _________      __________________ 
 ר, חתימה וחותמת .שם, מ      תאריך        
 
 
 

, אישור עו"ד בדבר בעלי תק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע** במקרה של תאגיד, מצורף הע
  מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תזכיר ותקנון המציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות.
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 פרטי המציע – 3מסמך 
 

רה", יש למלא הפרטים במסמך זה ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה", במידה והמציע אינו "חב 
 בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע )חברה / שותפות / עוסק / אחר( בשינויים המחויבים.

 
 :נתונים כלליים

 
        סוג האישיות המשפטית:

 
        שם החברה מציע:

 
         מס' חברה/ת.ז.:

 
         מועד יסוד:

 
          כתובת:

 
         מס' טלפון:

 
         מס' פקס:

 
        כתובת דואר אלקטרוני:

 
 .____________  : המציעמספר עובדי 

 
 

 :מנהלים ובעלי זכויות חתימה
 

תפקיד  מספר זהות שם משפחה שם פרטי
 במציע

    

    

  
 

            
 חתימה וחותמת    תפקיד         שם מלא       תאריך        

 
 

 אישור
 

, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב ישר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניהנני מא

_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  

ונשים ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

        ___________________ 
 ,עו"ד                                   
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 פרטי ניסיון קודם – 4מסמך 

 

 בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים 
 טבלה זו תשמש את המציע לפירוט ניסיון מקצועי ביחס לביצוע עבודות 

 
 
 
 

 : יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על פרטי העבודה.רההע 

 הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות 

 הנ"ל.

 

 חתימה וחותמת: ________________________________ 

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 ________________________________       תפקיד/ם:     

 

 
 מס'

 
 שם המזמין

 
 תיאור האתר 

 וכתובתו    

 
העבודות  פירוט מהות

 שבוצעו על ידי המציע
 
 

 
מועד 

תחילת 
וסיום 

 עבודות 

 
 היקף 

העבודות 
   בש"ח

 )לא כולל מע"מ(

   
שם איש קשר 
 מזמין +טלפון

 ישיר       

1   
 
 
 
 

    

2   
 
 
 
 

    

3   
 
 
 
 

    

4   
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 המשך – 4מסמך 
 

 נוסח המלצה מחייב לשימוש המציע
 המלצות לכל היותר[ 5מתייחסות לעבודות המפורטות בתנאי הסף, סה"כ ההמלצות2]על המציע לצרף  

 
            לכבוד

  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
     באמצעות המציע

 
       .ג.נ.,א

 בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________    שם המזמין:
 

 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 
________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________ .א

 בלבד(: 2019עד  2015הבאים )במהלך השנים 
 

מיקום ביצוע 
 העבודות

מהות ופירוט 
 העבודות

 

מועד התחלה 
 וסיום

 היקף כספי שנתי וכולל
 של העבודה

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:בהתאם *הקף/סמןלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

 גבוהה  איכות העבודה
 

 טובה מאוד 
 

 טובה 
 

 מספקת 
 

 עומד בלו"ז  עמידה בלו"ז
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי עבודה מול 
 המזמין

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

 
 ינו.( תביעות משפטיות תלויות ועומדות כלפ*מחק את המיותר) יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים – 5מסמך 
 

 

    ח.פ/ת.ז. מס'  ________אנו הח"מ: המציע: _________________

 שם    _______________________    נושא/ת  ת.ז. מס' ________________________

 ________________________  נושא/ת ת.ז. מס'   _______________________     שם

    
לא נעשה כן, מצהירים  לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לאחר שהוזהרנו, כי עלינו

 _________________, וכבעלי השליטה במציע, כדלקמן: בזאת, בשם המציע
 

 ._____________, _____________ מורשה החתימה מטעם המציע במכרז הינם: .1
בעלי השליטה במציע הינם: _______________, _____________ והרינו עושים תצהירנו זה בהתאם   

 ים. לתקנות חובת המכרז
 

אנו מצהירים כי  המציע  מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי  .2
 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים  עליו כמעסיק.

 
המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  הורשע בעבירה שעניינה הפרת דיני העבודה, בשנתיים שקדמו  .3

 למכרז.למועד האחרון להגשת הצעות 
 

לחוק העבירות  5המציע או מי מבעלי השליטה במציע, לא  נקנס ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .4
, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, בשנה  שקדמה למועד האחרון 1985 -המנהליות, התשמ"ו

 להגשת הצעות למכרז.
 

 להלן פירוט :  -במקרה של  קיום הרשעות/ קנסות .5
 

 ר כי אלו חתימותינו, וכי תוכן תצהירנו אמת.הרינו לאש .6
 

 
 

             
 חתימה + חותמת המציע                                 חתימה                                חתימה       

               
 
 
 

 אישור
 

__, במשרדי שברחוב , עו"ד ________________יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני

_______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  

____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 ני.הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפ

                                     ___________________ 

 ,עו"ד____________      
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 הצהרת מנכ"ל המציע בדבר תשלום זכויות עובדים  – 6מסמך 
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

     באמצעות המציע
  א.ג.נ.,

 

כי מרח' _____________________, מאשר  ,מנכ"ל המציע ___ח"מ,_____________________ה אני

טעמו, או לכל מ_________________ )שם הספק(, ח.פ. __________________ משלם לעובדיו, לכל הפועל 

רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו, כל תשלום מס או גמלה המחויבים על פי כל דין, או 

ם שבין עובד ומעביד, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, משכורת שאינה פחותה משכר הנהוגים ביחסי

דמי מחלה, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, נסיעות,  המינימום לעובדים לרבות תנאי שכר עפ"י דין, דמי חופשה,

  הפרשות לקופות פנסיה, מס בריאות וביטוח לאומי.         

   ______________   _________________  ___________________ 
 חותמת    חתימה     תאריך 

 
 

 
 
 

 
 אישור רו"ח על הצהרת המציע 

 
 

            לכבוד
  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

     באמצעות המציע
  א.ג.נ.,

 

בר בדקנו את האמור בהצהרת המציע בד ,   לבקשתכם וכרואי החשבון של המציע, ח.פ. 
ותקנותיו ותנאים סוציאליים, שהוצגה בהצהרת  1987-, התשמ"זםלפי חוק שכר מינימו םתשלום שכר מינימו

המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי, הצהרת המציע הינה       המציע מיום 
 באחריות המציע והנהלתו, אחריותנו הינה לחוות דעה על הצהרה זו על בסיס ביקורתנו.

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן , ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים על פי דין בישראלערכנו את 
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. הביקורת 

יקורתנו מספקת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים שב
 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המידע הכלול בה.

 
 בכבוד רב 

 
                         

 רואה חשבון                    תאריך
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 והעדר הרשעה פלילית תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום –א' 6 מסמך
 

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

 
המציע  ,___________ ח.פ./ח.צ __________________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 להקמת _________________________.לביצוע עבודות _______ מס' פומבי מכרז ב
 
  12)בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה  לא הורשעהמציע 

 מכרז.ב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים( 
 

  ההרשעה האחרונה לא היתה  – או יותר לפי חוק עובדים זריםבפסק דין חלוט בשתי עבירות  הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד ( 3)בשלוש 

 

  ההרשעה האחרונה לא היתה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשעהמציע
 האחרון להגשת הצעות במכרז.השנים שקדמו למועד  (3) בשלוש

 
ובכלל זה  ני העבודהבהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו יפעל בכל הקשור למכרז מצהיר כי ציע המ

ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה וכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,הוראות חוק עבודת נוער
 של התחייבויות המציע מכוח המכרז. יסודיתתהווה הפרה 

 

 יו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה המציע ו/או מי ממנהל
. ידוע ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז7) בשבעוזאת  הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע

למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל 
 נה ו/או תביעה בקשר לכך.טע

 

  כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים
 . לעיל משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 

  לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי
 כמפורט להלן:לעיל ין עבירה פלילית כאמור ממנהליו בג

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ . 

 
הגשת כתב  ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או

 אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xעל המציע לסמן *
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
                                __________________ 

 חתימת המצהיר               
 אישור          

 
הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן 

    ר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, איש

 "ד, עו_____________ ______________        
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 ב' 6מסמך 
 

 אישור מוקדם לתנאי ביטוח
 
 

 כתובת: _______________________    חברת ביטוח:____________________ 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 "( ועצההמ" -)להלן 
 

 אישור מוקדם לתנאי ביטוח הנדון:

 

המהווה חלק  "אישור עריכת ביטוחים"הנושא את הכותרת  לחוזהא' נספח הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו 

ומעקות בטיחות עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים לביצוע מכרז - 13/2019 ממכרז פומבי מס'

 " ( .המכרז)להלן: ". ת  נאות חובבעבור המועצה המקומית  תעשייתי

המציע _________________   בעבור א'  בנספחאנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט 

 .אם יזכה במכרז

 בכבוד רב,

 

 

 חתימת וחותמת חברת הביטוח  תפקיד החותם  שם החותם  תאריך
 

 הנחיות לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה:

אישור זה נועד לאשר למועצה מקומית תעשייתית "נאות חובב", כי נכון למועד האישור, תסכים 

בהתאם לדרישות המכרז במידה והצעתו תבחר ( לא יסורבחברת הביטוח לבטח את המציע )הוא 

ח בהתאם לאישור קיום ביטוחים, כהצעה הזוכה במכרז, ולהמציא אישור מטעמה, כי המציע מבוט

 בנוסח שצורף למסמכי המכרז.

חותמת חברת וייחתם על ידו בצרוף  נציג מורשה של חברת הביטוחעל ידי  אך ורקאישור זה ימולא 

 .הביטוח

 .לפסילת הצעת המציעעלול להביא  סוכן ביטוחאישור זה שיוגש חתום על ידי 
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 ג' 6מסמך 
 

 אישור רו"ח
 

 לכבוד
 תעשייתית נאות חובבהמועצה המקומית 

 )להלן: "המועצה(
 
 

 א.ג.נ.,
 

__ בע"מ )להלן: "החברה"( ולבקשתה, ביקרנו את הנתונים _________כרואי החשבון של _____
המצורפת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי )להלן: "ההצהרה"( בדבר היקף  המציעהכלולים בהצהרת 

, לכל ו, בהתאם לספרי החשבונות שלהמציעקי של , לפיה, המחזור העסהמציעהמחזור העסקי הכספי של 
כולל מע"מ לא ( ₪ן מיליו) ₪ 1,000,000עולה על  2018-ו 2017בדצמבר  31אחת מהשנים שהסתיימו ביום 

בכל אחת מהשנים הנ"ל. הנתונים הנ"ל כפי שנכללו בהצהרת המציע, הינם באחריות הנהלת המציע. 
 בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה בדבר נתוני המחזור העסקי 

כומים ובמידע הכספי הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בס
 שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ובהתבסס על הביקורת שערכנו, ההצהרה משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 הנתונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכספי של המציע הכלולים בה.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 ___________תאריך:                 
    

 רו"ח: _____________ 
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 ערבות השתתפות – 7מסמך 
 
 

          לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

        נאות חובב
 

   א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

את כלפיכם ( אנו ערבים בזהמציע – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ פי בקשת _________________-על
עשר אלף ושבע מאות וחמישים אלף שקלים  שמונה)כולל מע"מ  ₪  750,81  סך של לסילוק כל סכום עד ל

וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  ,(חדשים
עבור המועצה ומעקות בטיחות בישים, אספקה והצבת תמרורים עבודות סימון כלביצוע   13/2019   מס'

 .על ידי המציע ( ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרזהמכרז – )להלן המקומית  תעשייתית  נאות חובב
 

כל סכום עד מקבלת דרישתכם בכתב,  ימי עבודה 7באופן מידי ולא יאוחר מ אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 
בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או  הקרןלסכום 

 .ולנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשה
 

בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו  הקרןאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום 
ישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דר

 בתוספת הפרשי ההצמדה.  הקרןסכום 
 

 זה:ערבות בכתב 
 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המחירים לצרכן מדד  –" מדד"
 בסמוך לכך. או 15/9/2019הידוע ביום  2019 אוגוסטמדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש בין  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 מחולק במדד היסודי. ערבותהמדד החדש למדד היסודי בסכום ה

 
 על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.התחייבותנו 

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל.           2019       לשנת דצמבר             לחודש     31   ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
זאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, תוכל לפי שיקול אנו נותנים ב

דעתה המוחלט, לפנות אלינו ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך 
 שנאריך את תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידכם.

 
 

 
     בכבוד רב,

                      ___________________ 
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 הצהרת המציע – 8מסמך 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

 
 13/2019'  מס פומבי מכרז – והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס

 
אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל  .1

ולאחר  , בין אם צורפו ובין אם לאו,המפורטים בחוברת המכרז םהתנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/י
(, ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו העבודות – שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן

לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו 
בניכוי  והחתום על ידי/נוהמלא כתב הכמויות בם בזאת לבצע את העבודות במחירים המפורטים מציע/י

 ומהווה את הצעת המחיר שלי/נו וחלק בלתי נפרד מטופס זה. שהוצעה על ידינו  (0)/ ההנחה 

 
קתי/נו את קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדי .2

מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על 
אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; 

יות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבו
 ללא כל הסתייגות.

 
 2-ו 1י/נו כאמור בסעיפים ימוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקות .3

דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה 
 י המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.הבנה של תנא וגם/או אי

 
ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו  .4

שלב  לכל ביחס ידינו על יםהמוצעהמחירים ועל פי  נספחיו,, על 10מסמך  –בהתאם להוראות ההסכם 
 אני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך. ו ,בתכנון

 

ואנו   14001ISOפועלת בהתאם ל  המועצה המקומית תעשייתית נאות חובבאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  .5
מצהירים ומתחייבים לספק מוצרים ומערכות ולהשתמש בחומרים בעלי תו תקן ככל שישנו כזה ובמקום 

 י תו תקן ירוק.שישנו תו תקן ירוק לספק מערכות וחומרים בעל

 
בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה  .6

י/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי המחירים בהצעתי/נו הינם סופיים, לא יוהוגנת לכל התחייבויות
ות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכללי

הצעתי/נו זו וכי לא א/נציג להמצורפים  בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים
שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים 

 להסכם או של מסמכי ההצעה.

 
סיון הדרושים לשם ישיונות, האישורים, כוח האדם והניכי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הראני/ו מצהיר/ים  .7

נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי העבודות של  ןביצוע
 היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

 
כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין,  אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים .8

שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין ימנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הר
 לביצוען על ידי/נו.

 
 החל על העבודות נשוא המכרזים שצורפו למכרז והוראות כל דין אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט .9

 אלא אם נקבע מפורשות אחרת. /שירותיםמוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות

 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע  .10

 אחר לאותו מכרז.
ימים )ארבעה עשר(  14בתוך  מולכםתום על החוזה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לח תי/נואם הצע .11

 מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
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ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, המועצה אינה מחויבת להוציא אל הפועל  .12
להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא  והיא תהא רשאיתנשוא המכרז באמצעותי/נו את כלל העבודות 

המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין זה לרבות טענה 
 ה ו/או הסתמכות.יבדבר ציפי

 
וכן קבלני המשנה מטעמי/נו ככל הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו  .13

 עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.ויאושרו על ידי המועצה 
 

דרישת המועצה  . לפי31.12.19ליום עד הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .14
 במכרז. אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה 

 
הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  .15

סיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם יכושרי/נו, נ
לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים  ,אחר, לפי בחירתה

 להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או  .16

עו על ידי/נו ובין עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצ סיון רעיניה למועצה הו/או  למועצהלבחור בהצעתי/נו אם 
היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את 

בהתחייבויות. כן תהיה  תי/נוהעבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמיד
וכח לכאורה קשר כזה ו/או אם המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם י

מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, 
 קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

 

מור, תהיו רשאים, מבלי אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כא .17
להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז 

ת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים וו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפ
 גרם לכם עקב כך. ימראש לנזקים והפסדים העלולים לה

 
 ם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.הונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ללמ .18
 
 

               
 
 
 
 

 
 פרטי המציע

 איש הקשר למכרז 
____________________ 

 תפקיד 
____________________ 

 כתובת המציע 
____________________ 

 טלפון + נייד 
____________________ 

 כתובת דוא"ל ופקס 
____________________ 

 ____________________ חתימה + חותמת 
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 הצעת המציע – 9מסמך     

  

 13/2019' במכרז מס המציעהצעת 
 

בהמשך להצהרותינו אנו מתחייבים למלא את כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ולבצע את כל העבודות 
 לרבות בין היתר:

 
הניסיון הדרושים לשם כח האדם הנדרש , אנשי המקצוע, מומחים וספק את כל החומרים, האמצעים ל .1

 ביצוע העבודות, בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.
 

, רכבים, כח אדם, ציוד, מערכות טכניות, ציוד טכני לרבות הסעת עובדים, חומרים, כלי העבודה וכד' .2
דות, חומרי גלם, מומחים וכל הנדרש לביצוע מלא טלפונים ומכשירי קשר, הדפסות, צילומים, מדי

 .ומושלם של העבודות
 

כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים על ידי המציע הזוכה על פי תנאי המכרז ועל פי כל  .3
 דין.

 
כל ההוצאות והתשלומים המפורטים במסמכי המכרז, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים  .4

 .את המציע הזוכה
 

 רווחי המציע הזוכה. .5
 

 הצעתנו היא: .6
 

תיאור             
 העבודה

מחיר בכתב 
 הכמויות

 (0)שיעור ההנחה/
המוצע על מחירי 

 כתב הכמויות

( 0)הנחה/המחיר לאחר 
מחירי כתב הכמויות ל

 המצ"ב כנספח ג'

משקל 
בהצעת 
 המחיר

ביצוע מלא 
ומושלם סימון 

כבישים 
 תמרורו

454,163 ₪    70% 

מעקות בטיחות 
 והפרדה

432,550 ₪    30% 

 
 כוללים מע"מ.בכתב הכמויות אינם  המחירים*

יחשב המחיר ( 0)לבין המחיר לאחר הנחה/ (0)מובהר כי במקרה של חוסר תאימות בין עמודת ההנחה/
 הנמוך מבין השנים כהצעת המציע ויחייב את המציע.

ולאחר ההכפלה יסוכמו ויוכפלו במשקל הצעת מחירים המפורטים בטבלה יוכפלו במשקל רכיב ההצעה ה           
 לעיל 12.5המחיר הכוללת לדירוג ההצעות בהתאם להוראות סע' 

 
                                            ____________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף                                                                                           
 
 

המחירים אינם כוללים מע"מ. המחירים שהוצעו על ידי לא יוצמדו למדד כלשהו וישולמו ע"פ המחירים המוצעים 
ולא תתווסף על ידי בהצעתי זו למשך כל תקופת ההתקשרות . ו/או תקופות האופציה כהגדרתם במכרז ובנספחיו 

עליהם כל תוספת יוקר או תוספת הנובעת מעליית מחירי התשומות או כל תוספת שהיא לרבות בתקופות 
  האופציה.                            
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 'א9מסמך 
 

 תנאים מיוחדים ומפרט טכני 

 הנחיות כלליות .1
 

 התארגנות לקראת ביצוע 1.1
ת הטכניות למסמכי החוזה. הציוד וביצוע יבטיח את קיום הדרישכל הציוד המכאני שיפעיל הקבלן למטרת ה

 יסופק ויוחזק במצב תקין ובאופן סדיר.

לפני התחלת העבודה לאישור   ציוד רזרבי למקרה של תקלותו לקי חילוף אחיבטיח הימצאותם של  ןהקבל

 ךהציוד הנ״ל לצורמוקדם של המפקח. כמו כן רשאי הפקח לדרוש לפני תחילת העבודה הצגה של כל פריטי 

 בדיקתם על ידו.

כאמור לעיל. המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של כל  יודלהתחיל את העבודה באתר לפני הימצאות כל הצ יןא

גש בזאת שעל הקבלן מוטלת ודשיקול דעתו הבלעדי אינו מתאים לביצוע העבודה. מ יפריט ציוד אשר על־פ

איכות החומרים, בטיב העבודה ובקצב התקדמות העבודה לפי לוח ד תקין שלא יפגע ביוהאחריות להפעיל באתר צ

 מקצועית נאותה. יומנותת העובדים יהיה קבוע ובעל מווהזמנים שנקבע. כמו כן עליו להבטיח שצ

שיקול דעתו פוגעים באיכות העבודה  יפ דים שעלעובש החלפתם של פריטי ציוד או אנשי צוות רוהמפקח רשאי לד

 בטיחותי./או מהווים סיכון ו

 כניות(.כתב הכמויות למעקות בטיחות והפרדה בהתאם לתוכנית עבודה של יועץ תנועה )מצורפות ת -

 מאושרת ע"י משטרת ישראל.  –הקבלן יגיש תכנית הסדרי תנועה  -

  הקבלן יעבור לפני ביצוע העבודה הדרכת בטיחות ע"י ממונה הבטיחות של המועצה. -

 ת לדאוג לניקיון השטחים לפני צביעה ע"י משאית טיאוט. באחריות הרשו -

 
 תקופת האחריות 

 חודשים לעבודות סימון כבישים מיום אישור החשבון  3תקופה של  –עבור צביעת כבישים  .1

 האחרון. 

 חודשים לעבודות צביעת אבני שפה מיום אישור החשבון האחרון. 10תקופה של  .2

 ומעקות מיום אישור החשבון האחרון. 0ודות תמרורים, שלטיםחודשים לעב 12תקופה של  .3

 

 הצבע הנדרשוקיום דרישות טיב  והלי ביצוענ 1.2
 שלעיל. 1.1בסעיף  היו תואמים את האמור במפרטים הנזכריםינוהלי הביצוע, טיב הביצוע וקיום הצבע, 

 

 התנאים בשטח והשפעתם על הביצוע -מזג אויר 1.3
המפקח יש בהם  כביש רטוב כמו כן לא תותר עבודה בתנאי מזג אויר שלפי דעתאין לבצע עבודות סימון צבע על 

 לגרום סיכון למבצעים או לעוברי הדרך כגון: ערפל או תנאי ראות גרועים. כדי

 

 טריתיקון נזקים לצבע  1.4
גלגלי כלי רכב שעלה  ,המיועדת לסימון ע" הבמקרים של שפיכת צבע ו/או מריחת צבע טרי מעבר לתחום המיסע

 מהלכלוכים הנ"ל ע״י קרצופם וצביעה בצבע שחור מט, ת את המיסעהקועל האזור הטרי, חובה על הקבלן לנ
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    ולתקן את פס הצבע שניזוק על חשבונו.

 ת תור כדי הביצועוהאחריך תקופת תיקונים במהל 1.5
חוות דעתה  יפושמקורם על־ ליקויים באיכות הצבע המתגלים תוך כדי ביצוע העבודה או במהלך תקופת האחריות

ת יולצבע המקורי. התיקונים יבוצעו באחר  תוקנו אך ורק בצבע מסוג זהה יבעבודת הקבלן, המזמין הבלעדית של 

 ונו.שבחהקבלן ועל 
 

 ודההוראות בטיחות בעב     1.6
 וזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:חמבלי לגרוע מן האמור במסמכי ה    

  הנדרשים  הבטיחותקוט בכל אמצעי וינתאם לכל כללי הבטיחות הקבלן יבצע את העבודה בה .א

 לפי חוק ולפי דרישת המזמין. 

 על הקבלן להתקין בכלים המכאניים מראות באופן כזה שלמפעיל לא יהיה שדה ראיה חסום,  .ב

 שתתאפשרנה להפעיל שדה ראיה נרחב  ןבאופ. ות ולהבחין בנעשהאולר יוכלו לא ו שלגבי 

 .וומאחורי לצדיוכולל המרחב שלפניו,  סביבותיו אתאשר יכסה ומלא  

  ןעל כל הרצועות, השרשראות, הגלגלים ושאר החלקים המסוכנים באופן להגן על הקבל .ג

 .בטיחותיתמוגנים שיהיו  

 מתאים בהפעלת  ניסיוןפי החוק ובעל -נהיגה כנדרש על ןרישיועל מפעיל הכלי להיות בעל  .ד

 הכלי. 

       על   לה ח. לצורך זה לאחורמצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה כל הכלים המכאניים יהיו  .ה

 ה להצטייד באישורים מתאימים )ממשרד התחבורה ו/או משטרת ישראל(.בוחהקבלן 

 על הקבלן להציב שילוט, נצנצים, מהבהבים, או עגלת חץ, לסימון אתר העבודה במשך כל זמן  .ו

 העבודה. ביצוע העבודה. והכול לפי הנחיות היתר 

ו  כל העובדים הנוכחיים באתר ילבשו בגד בצבע כתום עם מחזיר אור במשך כל זנק שימצא .ז

 ישאיר את השטח הנקי.ואת השאריות,  לאסוףשבסיום עבודת הקרצוף  ן יידרש באתר. הקבל 

  

ינו עומד ציוד שא ועל חשבונו. המפקח באתר רשאי לפסול כל ן רכשו ע״י הקבלייהבטיחות הדרושים  יכל אביזר

 ל ולדרוש מן הקבלן לסלקו מהאתר. כל ההוצאה במקרה זה תחול על הקבלן."בדרישות הבטיחות הנ
 

 הסדרי תנועה .2
       תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודה יתבצע לאורך כבישים בהם יש תנועה סואנת מאוד. על 

מועדי ביצוע העבודה בהתאם להחלטת עמה לתאם  להצטייד באישור ממשטרת ישראל לביצוע העבודה ןהקבל

 פי דרישת המשטרה.-המפקח ו/או על
 

והמרור ן הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה, על הקבלן להציב שילוט, סימו ילהבטחת בטיחות מרבית של כל

 .טובבמצב נקי ומתוחזק  H.Iאו  D.G -מתאימים מחומר מחזיר אור מסוג 
 

של התנועה במהלך כל תקופת הביצוע ושוטפת הבטחת זרימה תקינה ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לן הקבל

ה. במקרה של עבודת לילה, יציב הקבלן באתר מערכת ודת לתנועה העוברת באזור בעת ביצוע העבעומנע הפרוי
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תאורה מספקת להארת מקום העבודה באופן שיאפשר את ביצוע העבודה ובקרת האיכות. כמו כן במקרה של 

 על הקבלן לנהוג לפי הכללים הבאים: עבודות לילה חובה

 צים ונקיים.ורח HIGH INTENSITYמסוג  אורלהשתמש בתמרורים מחזירי  .א

 תקני על גבי החרוטים )קונוסים( המסמנים את תחומי האתר החסומים  12־1להציב נצנצים מסוג  .ב

 בפני התנועה. 

 ר ויצוידו בפנסים ידניים לבשו בגדים זוהרים המצוידים בפסים מחזירי אוילהקפיד שכל העובדים  .ג

 ו/או בנורות תאורה. 

 הרכב המצויים באתר יצוידו בפנסים צהובים מהבהבים שיופעל! ללא הפסק. המפקח  ילדאוג שכל כל .ד

 רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו נעשית העבודה בתנאים בטיחותיים גרועים  

 ת ודולן כאילו כלל בתמחיר׳ היחידה השונים את העבאו לא מתאימים לאמור לעיל. רואים את הקב 

 לעיל.ן וההוצאות שפורט 

 ״מ, עשויים אלומיניום, על השלטים יהיה כתוב: 100X150 0שלטים בגודל  4על הקבלן יהיה להציב  .ה

 וכן גם  D.Gעבודות סימון כבישים לפניך". רקע השלט יהיה עשוי מחומר מחזיר אור מסוג  !"זהירות 

 הרקע יהיה אדום והכיתוב בלבן.הכיתוב.  

 .ון האתר, יציב הקבלן עגלות חץ לסיממועצהבמידת הצורך, ועל פ׳ דרישה מהמשטרה או מה .ו
 

 

 כמויות .3

 הבהרה לגבי כתב הכמויות 3.1
     העבודה והסכומים הכוללים שיצוינו בכתב הכמויות ישמשו לקביעת התמורה עבור העבודה  מחירי .א

 שבוצעה. 
 

הכמויות  בע ע״י הכפלת ייקכל העבודה שבוצעה במסגרת כל פריט ופריט והתשלום מדוד את סך יהמפקח 

 ה שהוגשו למכרז.דיחהי ישנמדדו במחיר
 

פריט. כלומר  לגבי כל ךמחירי היחידה שיוגשו בכתב הכמויות חייבים לשקף את הערך הכולל של העבודה שתואר

ותה וכלל כל ההוצאות ההכרחיות הסיכונים כולל כל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה בשלמ

ז או רהכלליים, הערבויות וההתחייבויות שנקבעו במסמכים השונים המהווים בסיס להצעת המשתתפים במכ

 המשתמעים מכך כולל כל ההוצאות הכרוכות בהעברת הציוד מאתר לאתר.
 

 .המזמיןרשאית לפסול הצעות הסוטות באופן ניכר מהאומדן הכולל של  המזמין .ב

 הבהרה -אופן תשלומים ומדידה 3.2
כמות  עפ"יינה ההתשלום ועפ״י מטר אורך המדידה  הינהם מדידת הסימון השבאותם מקרים ב המודגש בז

הצבע  ישל אורך פס הצבע שנצבע למען ההבהרה מודגש כאן שתחום האספלט שבין פס הסימון נטו דהיינו מדידה

 לם עבורו.רה לא תשומואינו כלול בכמויות הנמדדות ושום ת
 

 ביצוע הסימון בצבע כבישים 3.3
 מזמין. ע״י ה לו( הקבלן יהיה חייב לבצע את הסימון בצבע, במקומות אשר יימסרו 1)    .א

     של מכון התקנים הישראלי. 934,935’ לבצע בהתאם לתקנים מס את הסימון יש .ב
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    ף כחלק לפי המפרט הטכני מצור ייש לבצע לפי תקן ישראל יאת הסימון לביצוע טרמופלסט .ג

 ממסמכי מכרז זה. 

 )בהתאם לתקן  'לפני ביצוע העבודה, על הקבלן לנקות את הכביש היטב מאבק, לכלוך, שמן וכו .ד

934.) 

 .934הצביעה תבוצע במכונה בלבד בהתאם לתקן הישראלי מסי  .ה

 בא כוחו. ׳ המנהל או’,הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם לפי תכניות שתימסרנה לו ע   ( 1) .ו

   ן, תתוקבביצועב להיות מדויק בהתאם לתוכניות. כל סטייה או טעות ייהעבודה ח ביצוע (2)

  גם למחיקת  יראח. הקבלן יהיה אמזמיןהקבלן על חשבונו מיד עם קבלת דרישה מה ע"י 

             הסימון כנדרש. המחיקה תיעשה במכונת מחיקה מיוחדת ון ולתיק ון הסימון הלא נכ 

 מט. ולאחריה בצבע שחור 

       מזמין הק וחמחק מיד בצבע שחור ולאחר מכן תמייבמידה ולקבלן אין מכונת מחיקה.  (3)

 צאות אלו יחויב הקבלן.הואת הסימון באמצעות מכונת מחיקה ולאחריה בצבע שחור וב 

  ולחייב סימון לתקן את המזמין תהיה רשאית ה תקן הקבלן את הסימון הלא נכון,ילא  (4)

 ת לכך.רות הקשואת הקבלן בכל ההוצאו 

  , אשר עלול להיגרם עקב מזמין/המועצהלכל נזק או תביעה כלפי ה יראחהקבלן יהיה א (5)

 הסימון הלא נכון שבוצע ע"׳ הקבלן. 

                                עה, בהתאם לאישורים שקיבל נויהיה אחראי לביצוע חסימה והטיית הת ןהקבל (6)

                     כלי רכב יקים הנגרמים תוך כדי צביעה ע"ויהיה אחראי לנז מזמיןמהמשטרה וה  

  ה במכונה חיקאת הצבע ויבצע את התיקונים הנדרשים וצביעה מחדש ו/או מורחים שמ    

 .מידיבאופן  
 

                את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה, במרחק סביר אשר יקבע ע"׳ מנהל   ( 1)    .ז

 מזמין או בא כוחו.ה             

                   הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון, חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה, באמצעות (2)

 סימני הדרך.  

    והרכב השכבה  ,ונה, בהן האספלט שונים ש יםמסוגים ש לבצע על כבישיימני דרכים ס ( 1) .ח

 יכות של כבישים אינה אחידה.ה של הכביש הוא שונה ברוב הכבישים וגם האיונהעל  

                         ע כבישים ותכן שיהיה צורך לצביבכדי להבטיח שהסימנים "ראו במרחק סביר,  ( 2) 

 מספר פעמים, וזאת על מנת לקבל הקונטרסט הדרוש בכדי לענות על הדרישות  סוימיםמ  

 .2-ו 1-ו של סעיף   

 ש ויש להתחשב גם בעובדה זו.ים של הכבבגווניויהיו גם הבדלים בצבע  (  3) 

 . כאמור לעיל םוגווניהחייבת להיות טובה על הכבישים, סוגיהם, טיבם וכן מונים איכות הסי  

הקבלן להקפיד  הקודם נראה עדיין, על  במקרה שיהיה צורך לסמן כביש במקום שכבר היה מסומן והסימון .ט

, אלא אם כן ניתנה לו הוראה יהמזמיןכניות שיסופקו לו ע"את הסימון הישן ובהתאם לתויחפוף שהסימון החדש 

 אחרת.
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 .ורראה דרכו כל סימן או גוון שחיהצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש באופן שלא  .י

 למחרת, אלא  06:00ה  ועד לשע 22:00ככלל, העבודה תתבצע בשעות הלילה החל מהשעה  .יא

 מות ולקבוע באיזה מקם רשאיא כוחו, כ"ל  המזמין או בעם נקבע אחרת בהיתר העבודה. מנ 

 היום, והכל ובאיזה מהמקומות ניתן לבצע את העבודה בשעות  24:00העבודה משעה  תחל  

 כלול  במחירי היחידה. 

 הזמנים בין בכתב  תולקבלן את הוראות הביצוע וכן לקבוע את לוח יתן רשאי ל מזמיןה .יב

 /או מי מטעמו.והמנהל  יעו ע"ובין בע״פ. העבודה חייבת להסתיים במועדים שיקב 

 ן והחוזה מכשיר טלפ ק החל מתאריך החתימה עליבמשך ביצוע העבודה, על הקבלן להחז .יג

 ת השבוע ובכל שעה.מוי בכלו עם נציג ולארי שניתן יהיה להתקשר עמו אוסל 

                      ו         כלומר שירא תקינים, יהיו הקבלן אחראי שלאחר צביעה ראשונה, הסימונים בצבע   יד.

  כתמים, שברים, השחרה, שחיקה, או  בשלמותם במשך כל תקופת האחריות, ללא מחיקות,  

 כל ליקוי אחר.              

בכל שיטה  והצבועים, א ניקוי השטחים "י צביעה מחודשת במידת הצורך או עי הסימונים תשמר ע"תקינותם של 

 א כוחו.או בי מנכ"ל מזמין אחרת שתאושר ע"

 

 רות הסימון בכבישים לצביעה בצבע כבישוצ .4
 ם )צבע רגיל(.יצבע רגיל לפי המפרט כללי לסימון כבישים בצבעים חד מרכיב .א

מפרט כללי לסימון כבישים בצבעים טרמופלסטיים המיושמים בחום,     –צבע טרפמולסטי  .ב

 בשיטת הריסוס /ו/או השיחול. 

 ת, בהתאם לתוכניות והוראות המהנדס או בא כוחו.בקווים ישרים או בעקומומון יבוצעו הסי .ג

 רך אוקוים אלו יבוצעו בקו מלא או בקווים מרוסקים, הרווח בין הצביעה יהיה בד״כ שווה ל .ד

 הצביעה, פרט למקרים שהקבלן יקבל הוראות אחרות. 

  20-עד ד 1-סימון על פני הדרך, תמרורים ד -התמרורים"  חהסימונים יהיו בהתאם ל"לו סוגי .ה

 ובהתאם לתוכניות המחלקה להסדרי תנועה. 

 ״מ )צורת הסולם(, או בצבע מלא. במקרה ס 15ברוחב נו בקווים תנועה בכביש יסומ ייא .ו

 )שהציע הקבלן לסימון מעברי חצייה(. מ"רשב המחיר לפי והאחרון יח 

 בא כוחו. ומידות הסימון תקבענה בתוכניות או בהוראות המהנדס א .ז

 

 הצבע .5

     גם לכביש אספלט  הכבישים אשר יתאיםלסימון קבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד על ה     ( 1)  .א

 של מכון התקנים הישראלי. 935תקן מס'   ותוגם לכביש בטון, העומד בדריש     

 רשאית לבדוק את טיב הצבע, שיטות הבדיקה תהיינה בהתאם להוראות תקן מזמין ה (2)

 (.'תקן מס 11סעיף  3ף פרק ג׳ שיטות בדיקה )ראה ד 1982 - 935מס׳  

  - 103סעיף ,  1982 – 935 מס' תקן  להוראותבהתאם  תבוצע התאמת הצבע לתקן  (3)

 התאמה לתקן. 
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 חייבים לעמוד כלי המדידה המתאימים והדרושים. ןת הקבלולרש (4)

 ת וסגורות של ביהח״ר.וריוהצבע צריך להיות מקורי, בקופסאות מק (5)

 כמות הצבע תהיה לכל הפחות: (6)

 גרם למ״ר. 500 -בכביש רגיל

 למ״ר. 750 -בכביש משובש 

 התקנים הישראלי. מכוןשל  934,935בהתאם לתקנים 

ו תו תקן שבאפשרותו לייצר צבע על הקבלן להשתמש בצבע לסימון כבישים ממפעל מאושר אשר ברשות  .ב

 לסימון כבישים לפי התקן הנדרש, ממכון התקנים הישראלי.

 

 בדיקת הצבע: .ג
במכון התקנים בכל עת שתמצא לנכון ותשלח אותם לבדיקה  ע בתהיה רשאית לבצע דגימות צמזמין ה (1)

 על הקבלן המבצע. יחלו וההוצאות הקשורות בבדיקות אל  הישראלי. 

הבדיקות מעבר לכך  בדיקות בשנה , בממוצע כללי של כל העבודה. כל  2בע יבוצעו עד בדיקות איכות הצ (2)

 .מזמיןיהיו על חשבון ה

בו הוא  דגימות הצבע  לקיחת ליטר, נקיות לחלוטין, לצורך 1על הקבלן לספק קופסאות פת בנות  (3)

 משתמש, בכל עת שיידרש.

 מנכ"ל מזמין.הצורך ובאישור  , לפי י המזמין ותבוצע ע"לקיחת הדגימה תהיה אקראית, תוך כדי עבודה  (4)

 

 הערה
             הקבלן מאחריות לטיב הסימון במשך תקופת את אישור מכון התקנים על טיב הצבע, לא פותר 

 וזה .ת כפי שקבוע בחיוהאחר
 
 

 שגחה על טיב הצביעה והצבעהו חפיקו .6
 נציגיהם בתאום עם הקבלןהמזמין או ע"י הפיקוח וההשגחה יבוצעו ע"י  .א

  , קונוסיםהקבלן ידאג להצטייד בכמות מספקת של צבע וכמות מספקת של עזרים כגון:  .ב

 . זאת על מנת להבטיח מילוי תכנית והספק עבודה כנקבע מראש.ו'שלטים וכ 

  במסגרת הצביעה  רות שהקבלן יידרש לבצע עבודות צביעה ניסיוניות שונותקיימת אפש .ג

   ע"ח הקבלן. יהיהמ״ר, ביצוע זה,  100הכללית, בהיקף של  

 שנמסרו לו ע״י ת ביצוע וכן ביומן העבודה אוהסימון, ירשום הקבלן בתוכניות או בהור ביצועלאחר                    . ד

 מפקח העבודה:                        

 תאריך סיום הצומת או כל סימון אחר.   (1)
           בבוקר שלמחרת העבודה, חייב הקבלן לדווח על ביצוע העבודה )עבודה שבוצעה    (2)

 בימי חמישי תדווח ביום שישי, או ראשון בהתאם לדרישות(.    
  למקום   יציאה מוסכם מראש, ולהחזיר  םלהסיע את המפקח למקום העבודה ממקו ןעל הקבל                    ה. 

 המוצא בגמר עבודת הפיקוח.                         

 .המפקח יאשר את ביצוע העבודה ויחתום ביומן                   ו.    

                 תיקונים,  ועהמפקח רשאי לא לאשר את ביצוע העבודה ולדרוש צביעה חוזרת או ביצ                    ז.  
 בהתאם לשיקול דעת המפקח. את וז 
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 אופן בדיקת השחיקה .7
 ונציג הקבלן. מזמיןהבדיקה תעשה במשותף ע" נציג ה .א

 

 וסוג הצבע ובדיקת 7.1
 

 הצביעה .א
ופעמיים בצבע   מחיר צביעת אבני השפה יכלול ניקוי האבנים במברשת וצביעה פעמיים בצבע לבן

כל הרכב אחר של  ולסירוגין ו/א  צהוב/כחולשחור מ״א לבן(, או בצבע אדום/ א”לסירוגין )מ -שחור

 משני צדדיה. ש לצבוע ישפה ה. את אבן מנכ"ל מזמיןשיקבע ע״י ם צבעי
 

 צבע .ב
כבישים, שיתאים   לסימוןהצבע בו ישתמש הקבלן, יהיה צבע מחזיר אור, הטיב יהיה מסוג צבע מיוחד    (1)

 מכון התקנים הישראלי. של  935,934 ,ות תקנים מסן, העומד בדרישולצביעה על הבט

במידה והקבלן יידרש ע״י מהנדס או בא כוחו לצבוע אבני שפה בצבע סינטטי, הקבלן ישתמש בצבע    (2)

 ת לשימוש חיצוני )במידת האפשר(.דולעבו יבוש מהיר ומתאים תכונותבעל  756לפי תקן מס/” "לק

 .אחת הנאחריות הקבלן לתקינות הצביעה תהיה ש   (3)

 ונציג הקבלן. מזמיןאופן הבדיקה: בדיקת השחיקה תעשה במשותף בנוכחות נציג    (4)

 
 

 מפרטים מיוחדים לאספקת והצבת מעקות בטיחות
 

  Wמפרט טכני למעקה בטיחות מסוג 
 

 כללי א.
 

מפרט מטר, עפ"י  4.0או  2.0, 1.0" הינו מעקה פלדה בעל מרווח בין תומכות של  Wמעקה בטיחות מסוג " ב.
 .Wלמעקות בטיחות מסוג  84מע"צ פרק  

 
 חומרים ג.
 

וכו' יהיו בהתאם  NJכל החומרים, כולל גלוון, חיבורים, הרכבה, אלמנטי קצה, חיבורים למעקה 
 " לדרכים. Wלתוכניות ומפרטים הטכניים העדכניים של מ.ע.צ לגדרות בטיחות "

 
 התקנת המעקה ד.
 

ה הדרושים )תחילת וסוף  מעקה, התקנה בעקומים אופקיים, התקנת המעקה לרבות כל פרטי ההתקנ 
מטר וכיוצ"ב( יהיו על פי התכניות והמפרטים הטכניים העדכניים של מ.ע.צ  20מחזירי אור צידיים כל  
 " לדרכים. Wלגדרות בטיחות " 

 
 מובהר בזאת שהמעקה יותקן בדפיקה ולא בחפירה. 

 
 ע"פ הנחיות המפקח בשטח.מיקום המעקה יהיה ע"פ תוכניות התנועה ו 

 
 המדידה לתשלום עבור אספקה והתקנה של מעקה בלבד ה.
 

מטר לכל קטע מעקה  4.0או  2.0, 1.0המעקה נמדד לתשלום לפי מטר אורך, לפי מרווח בין תומכות של 
 מטר והאם הוא חד צדדי או דו צדדי. 4של 

 
 דה לרבות:המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבו 
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 עלות אספקת כל החומרים הנדרשים. -
 עלות הציוד הטכני הדרוש לעבודה. -
 הובלה. -
 חומרי עזר נדרשים. -
 עלות העסקת כח אדם. -
 התקנה. -
 מטר. 20אספקה והתקנה של מחזירי או צידיים כל  -
כל הנדרש לביצוע תיקן ומושלים של עבודה ע"פ התוכניות, המפרט המיוחד ובהתאם לתכניות ומפרטים  -

 " לדרכים. Wהטכניים העדכניים של לגדרות בטיחות "
 
 Wהמדידה לתשלום עבור פרט התחלה )"גלישה"( של מעקה  ו.
 

 יימדד ע"פ יחידה. Wפרט התחלה של מעקה  
 

המחיר יכלול כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה בהתאם לתכניות ומפרטים הטכניים  
 " לדרכים. Wת "העדכניים של מ.ע.צ לגדרות בטיחו 
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 חוזה התקשרות
               

 2018שנת              לחודש                   שנערך ונחתם ביום
 

 בין
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב             

 נאות חובב                                                   
 חתימה כדיןבאמצעות מורשי ה

 (המזמיןו/או  המועצה)להלן: 
 מצד אחד

 ובין
                                                                  ח.פ/ע.                                    

                                                                                                              מרח'                        

                                     פקס':                               טל':                       

                   דוא"ל:                            

                            "(הקבלןאו " "המציע הזוכה")להלן:                                                                            
 מצד שני

 
עבודות סימון כבישים, אספקה לביצוע   13/2019   הינו הזוכה במכרז מס'  והמציע הזוכה הואיל:

בהתאם עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב ומעקות בטיחות והצבת תמרורים 
המועצה שפורסם על ידי  שצורפו כנספחים והמהווים חלק ממסמכי המכרזפרטים ולמלתוכניות 

 "(המכרז)להלן: " המקומית תעשייתית נאות חובב
 

את העבודות  והמציע הזוכה מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, הכישורים המקצועיים והיכולת לבצע          והואיל
 .ברמה הגבוהה ביותר

 
עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים לביצוע  מהמציע הזוכהה להזמין וברצון המועצ והואיל:

והמפרטים בהתאם לתוכניות עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב ומעקות בטיחות 
שצורפו כנספחים והמהווים חלק ממסמכי המכרז בהתאם לתנאי המכרז, והמציע הזוכה מעוניין 

 ים המפורטים במסמכי המכרז. לבצע את העבודות והכול בתנא
                     

 :לפיכך הוצהר, הוסכם  והותנה בין הצדדים כדלקמן
 

עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים לביצוע מזמינה בזאת מהמציע הזוכה המועצה  .1
כאמור במסמכי המכרז ותנאי עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב ומעקות בטיחות 

 "(.        העבודההתקשרות הרצ"ב כחלק  בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "ה
 

                                   ________________מר _______________לצורך חוזה זה הינו המועצה נציג  .2
 ______________.טלפון: 

 
 נספחי המכרז ותנאיוהמציע הזוכה מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לפרטים המפורטים בחוזה זה,  .3

 הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

   ___________________ 
 חותמת              
 
 

___________________           ____________________                     ______________ 
  גזבר            המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב                         המציע הזוכה 
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 תנאי ההתקשרות – 1פרק 
 
 

 כללי –פרק א' 
 
 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1

 
 הגדרות ופרשנות .2

ור בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בט 2.2
 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.

 
 המשמעות המונחים  

 
 התנאים הכללים של המכרז. "תנאי המכרז"  

 
לרבות נציגיו של המציע הזוכה, עובדיו, שלחיו, מורשיו ולרבות   "המציע הזוכה"  

 ביצוע העבודה.למשנה הפועל בשמו  או מטעמו  /מתכנןכל קבלן
 

חוזה זה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם  פירושו "החוזה"
מצורפים, לרבות המפרטים המיוחדים, וכל מסמך, מכל מין 
וסוג, שהוא שיצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים נוספות או 

 תכניות משנות.
 

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של  "השירותיםאו " "העבודה"
ההתחייבויות שעל המציע הזוכה לבצע העבודות, הפעולות ו

עבודות סימון ביצוע עם  בהתאם לחוזה זה ונספחיו בקשר
עבור ומעקות בטיחות כבישים, אספקה והצבת תמרורים 

בין אם היא  ,המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב
 .מפורשת ובין אם לאו

 
 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. "הציוד"

  
מוצרים, ציוד מכני תכנון, עזרים, מדידות  חומרי גלם, ,םחומרי "החומרים"

וחשמלי, חומרי עזר ו/או כל החומרים האחרים הדרושים  
 לביצוע העבודה.

 
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב מי שיקבע על ידי  "המפקח"

 לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
 

 רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: "כוח עליון"
מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת  

אויב  )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא( ואסון טבע. למען הסר 
ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם 

  נחשבים ככוח עליון.
 
 

 ק הנ"ל.חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחו 2.3
 

חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק אי  2.4
משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, -וודאות, או דו

 לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.
       

 נספחים .3
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ם להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד המסמכים המפורטי .3.1
 מחוזה זה, והמציע הזוכה מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל דין.

 

 .ביטוחים קיוםאישור    א'נספח 

 נוסח ערבות ביצוע.   ב'נספח 

 .כתב כמויות   ג'נספח 

 . דרישות ביטוח   ד'נספח 

 טבלת קנסות    ה'נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות מידע.   ו'פח נס

 .הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי מידע  ז'נספח 

            
כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה ותנאי המכרז, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי   

 החוזה".
 

בלתי נפרד למניעת כל ספק מצהיר בזאת המציע הזוכה כי ברשותו המסמכים המהווים חלק  .3.2
מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר 
ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על 
ידי המציע הזוכה או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף 

 מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי  המועצה ו/או המפקח בעניין זה.
 
 
 הצהרות המציע הזוכה .4

 
ובחן את התנאים, הנתונים  נשוא העבודות/באתר נאות חובבהמציע הזוכה מצהיר  כי סייר ברחבי  4.1

המפרטים תכניות , הממנה עבודה ו/או הנובעיםההפיזיים, המבנים  והנסיבות הקשורים בביצוע 
אשר יש בו כדי להשפיע על  וכל נתון בכל גורם או רשות התשתיות,גורמי סביבה ותושבים באזור ,

והכל קודם לחתימתו על חוזה זה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או הצעתו 
בביצוע  כלשהו.תביעות כספיות או אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון 

עבודות ע"י הקבלן תהיה ראיה לכך כי הקבלן בדק את כל הטעון בדיקה בטרם שהחליט לבצע את 
 העבודה.

 
הקבלן מצהיר כי יש לו היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  4.2

ם להוראות חוזה והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות שתזמין המועצה בהתא
זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו 

 על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים  שלישיים כלשהם. 
 
 על העבודות שימסרו לביצועו של הקבלן יחולו כל ההוצאות הכלולות במסמכי המכרז והחוזה. 4.3
 
 

 מסמכים והוראות מילואיםסתירות ב .5
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים והמידע האחר  5.1 

 הכלולים בהם.
 

 –. ובין  בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, דו 5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן     5.2
זה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החו

מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או  שמסר המפקח הודעה  לקבלן, שלדעתו 
והמפקח ייתן  למועצהאין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח עם העתק 

לפיו. אי מתן הודעה על ידי הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג 
המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע 
מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה 

ם לחוזה, לא יהיה בכך, לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור. לא עשה כן, ונהג לפי פירוש מסוי
או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו 
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הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות 
 ה כלשהי של המפקח, כאמור.או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הורא

 
הוראות, לרבות   תכניות, לפי   המפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה,    5.3    

 הצורך לביצוע העבודה.
 
מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור  5.3 –ו  5.2הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים     5.4

 רוע  מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.בסעיף קטן זה כדי לג
 

מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים המיוחדים, ההנחיות לעבודות תכנון, המפרט הכללי     5.5
והתוכניות ו/או כל תכנית אחרת שסופקה לקבלן כמשלימים זה את זה, והתיאור הכלול בכל אחד 

 לפי העניין.מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, 
 
 סדר עדיפויות –סתירות  במסמכים בעניין הנוגע לביצוע העבודה  .6

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין  –התאמה, דו  –בכל מקרה של סתירה, אי  .6.1
האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לביצוע 

 הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:העבודה תכריע ההוראה 
 

 חוזה זה, ונספחיו. .א
 מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים. .ב
 תקנים ישראליים. .ג
 תקנים זרים. .ד

 
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, 

 שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.
 

מור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים בנוסף לא .6.2
, חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות או הוראות הדין לעיל לבין תקנים ישראליים

 בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.
 

אפשרות לפירוש שונה משמעות,  –בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו  .6.3
וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו 
המקצועית ובכפוף לכל דין, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות 

ו  על הקבלן משמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחול –בהסדרת הסתירה, אי ההתאמה, דו 
 וישולמו על ידו.

 
, את המסמכים במועד הקבוע במסמכי המכרזהקבלן מתחייב להמציא למפקח על חשבונו והוצאותיו,  7

 והאישורים כדלקמן:
 

 .רשימת כל קבלני משנה לביצוע העבודה לאישור המפקח .7.1
 

 נחוץ לאישור או לביצוע העבודות. וכל מסמך אחר שדרש המפקח ואשר לדעת .7.2
 
 מוקדמותבדיקות  .8

הקבלן מאשר כי בדק טרם חתימת חוזה זה את טיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  .8.1
העבודה, ואת כל  הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו לרבות מבנים 

. הבנויים באתר, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין . הקבלן יבצע בדיקות כאמור
 ביצוע עבודות הינה ראיה חלוטה כי הקבלן ביצע את הבדיקות על כל המשתמע מכך.

 
חוזה זה, מניחים בהקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים  8.2

את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי 
 כה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.לימוד או מהער

 
המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה לצורך העבודה,  8.3

אולם אלו יהיו  למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק  מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת 
יל. המועצה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות לע 8.1עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 

 לשלמות ולדיוק הדוחות והסקרים שהמציאה לקבלן כאמור לעיל.
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מובהר כי המידע שנמסר לקבלן במסגרת מכרז זה הינו לידיעה בלבד וככל ויתברר כי איננו מדויק  8.4

צה מכל חבות חלה על הקבלן החובה לבדוק את המידע בטרם ביצוע העבודות והוא משחרר את המוע
 בגין כך.

 
 

 ותקופתה ההתקשרות .9

 בהתאם לתנאי הסכם זה. העבודותמוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע  המזמין .9.1
 

המאמצים לשם מילוי הזמן ומתחייב לבצע עבור המזמין את העבודות תוך הקדשת מלוא  הקבלן .9.2
, בנאמנות ובמומחיות לטובת התחייבויותיו כלפי המזמין והוא מתחייב לפעול לשם כך ביושר

 המזמין תוך ניצול מלוא יכולותיו וכישוריו המקצועיים.
 

בכל שלב והוא  העבודות ו/או חלקים מהן כי המזמין עשוי להחליט לבטל את ביצוע  לקבלןידוע  .9.3
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, בכפוף לזכויות הקבלן בקשר להפסקת עבודתו לפי הסכם 

 זה.
 

 מתחייב בזה לבצע עבור המזמין את העבודות כמפורט בהסכם זה. לןהקב .9.4
 

מאשר בזאת כי ידוע לו שבמסגרת שירותיו על פי חוזה זה יהיה עליו לשתף פעולה ולתאם  הקבלן .9.5
עבודתו עם גורמים שיועסקו על ידי המזמין לרבות עובדי המזמין, צידי ג מטעם המזמין וגורמים 

עצה. הקבלן מתחייב למסור את כל הנתונים שיידרשו למועצה וכן בשטח המועצה עליהם תורה המו
לקבל את הנתונים הרלבנטים והכל באופן שהעבודות המבוצעות על ידו יהיהו בתאום ובמשולב עם 

  כל העבודות המבוצעות עבור המועצה ו/או מי מטעמה והכל בהתאם להנחיות המועצה.

 

ם בשרות ואשר הוכנו על ידי הקבלן בהתאם לחוזה אישר בא כח המזמין תכנית או מסמכים הקשורי .9.6
 זה, לא ישחרר האישור האמור את הקבלן מאחריותו המקצועית לביצוע השרות או חלק ממנו.

 
 תקופת ההתקשרות: .9.7

תקופת להלן: " 31.12.2020ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם ועד ליום  תקופתמשך 
 "(. ההתקשרות

חודשים נוספים כל  12פרקי זמן של  3 -תקופת ההתקשרות ב המועצה תהא רשאית להאריך את משך .9.8
 "(.תקופות האופציהאחד )להלן: "

בתום תקופת ההתקשרות ו/או ובתום כ"א מתקופות האופציה )בהתאמה( תתארך תקופת  .9.9
באופן אוטומטי למשך תקופת האופציה הבאה, אלא אם הודיעה המועצה לקבלן  ההתקשרות

יום טרם סיום תקופת  30ל הפסקת ההסכם ו/או אי חידושו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ע
 ההתקשרות ו/או תקופת האופציה אשר מומשה )בהתאמה(. 

מבלי לגרוע ממשך תקופת ההתקשרות האמורה לעיל, תהא המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול  .9.10
יום  30, להביא התקשרות זו, כולה או חלקה, לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של הבלעדידעתה 

לקבלן ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפסקת התקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל 
 את התמורה בגין השירותים שניתנו, אם ניתנו, על ידו בפועל עד למועד ההפסקה, כאמור.

 
 

 צוות העבודה של הקבלן .10

 תאם לחוזה זה.השרות ינתן על ידי הקבלן והוא יהיה אחראי על ביצוע העבודות בה  .10.1

 

צוות העבודה של הקבלן יכלול בכל עת אנשים/יועצים/מציעים/בעלי מקצוע בהרכב ובמספר כנדרש  .10.2
לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב 

פי דרישותיו של  הקבלן להרחיב את צוות העבודה לטובת ביצוע העבודות וביצוע תפקידי הקבלן על
 מפקח, ללא כל תמורה נוספת.
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רשאי להורות לקבלן להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי  המפקח .10.3
והמוחלט, ללא צורך במתן הנמקה, בכל עת, זאת מבלי שהמזמין ישא בכל אחריות כלפי הקבלן או 

 כלפי מי מאנשי צוותו כאמור, בגין כך.
 

ה זכאי לכל תמורה נוספת תהא הסיבה אשר תהיה מעבר לזו  הקבועה בחוזה, בגין הקבלן לא יהי .10.4
 העבודות והתחבויותיו על פי הסכם זה.

 
 

הקבלן מצהיר כי ידועים לו כל התקנים, הנוהלים, התקנות והחיקוקים הרלבנטיים לביצוע העבודות  .10.5
ויותיו על פי חוזה זה וכל דבר וכי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים הדרושים לביצוע התחיב

 אחר העשוי להשפיע על מתן השירות.
 

כן ידוע לקבלן והוא מסכים כי כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות הזכות -כמו .10.6
 המוסרית,  הקשורים לביצוע העבודות הינם של  המועצה לבדה.

 
 

 

 התמורה .11

הקבלן על פי הסכם זה, לרבות מלוא זכויות  לביצוען המלא והמושלם של כל התחייבויות בתמורה .11.1
ישלם המזמין לקבלן שכר בשיעורים ובתנאים לרבות הזכות המוסרית,  הקנין הרוחני הקשורות בהן,

 .הצעת המציע – 9במסמך בהצעתו של הקבלן במכרז וכמפורט כמפורט 
 

ישולם במועד . לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כדין, ששקלים חדשיםכל התשלומים יבוצעו ב .11.2
 החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

 
, אשר ייפרע על ידי המזמין למחלקת הגזברות של המועצה יבוצעו כנגד הגשת חשבון התשלומים .11.3

התשלום עבור ביצוע העבודות ולאחר מכן ע"י מנכ"ל המזמין.  בידי המפקח ואישורובכפוף לבדיקתו ו
חשבונית ובכפוף לאישורה. ולפי ע"י מחלקת הגזברות הומצאה דש בו ימים מתום החו 45תוך יועבר 

 התקדמות העבודה בשיעורים.
 

 לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל סוג שהוא. הקבלן .11.4
 

הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה, כי התמורה הנזכרת בסעיף זה לעיל הינה סופית ומוחלטת וכי  למען .11.5
לרבות שירותי מזכירות, מנהלה, , לרבות בגין החזר הוצאותספת, הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נו

, נסיעות וביטול זמן, איסוף ככל הנדרש ובהתאם לצרכי ודרישות המועצה השתתפות בישיבות
רכבים, טיפולים, נשק, הכשרות, הפעלת והדפסות, ישיבות ודיונים ככל שידרשו וכן  נתונים, צילומים

התמורה הכוללת תהווה את התמורה המלאה בגין כל  .המוקד ביצוע קישור למוקד המועצ
 יוצ"ב או הפרשי הצמדה וריבית.וכ, שינוי במפרט ו/או במסלול הסיורים העבודות.

 
הכספים שאושרו לקבלן כמפורט בחוזה זה יחשב הדבר כאילו קיבל הקבלן מהמזמין את  קבלתעם  .11.6

א תהינה לו כל טענות ו/או תביעות מלוא התמורה לה הוא זכאי בגין שירותיו על פי חוזה זה ול
 לתשלום כספים נוספים ו/או תמורה נוספת.

 
 כללי –תשלומים לקבלן  .12

מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן יהיה בהתאם למחיר שהוצע על ידו במסמכי המכרז  .12.1
 והוראות חוזה זה.

 
ומחירן  המועצה מראש ובכתב בכפוף לאישורעבודות חריגות, דהיינו עבודות שאינן כלולות במחיר,  .12.2

 :המועצהיקבע לפי סדר  העדיפות הבא לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
 . 15%מחירון "דקל" פחות  -ע"פ מאגר מחירים  לענף הבניה  .1
 . 12%עלות המחירים בעבודה )ע"פ קבלות שיציג הקבלן( בתוספת רווח קבלני בשיעור  .2

 
 מחיר סופי ותכולת מחירים. .13
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ש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, או במסמכי המכרז יראו בכל מקרה את אם לא נקבע במפור .13.1
לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור  ביצוע כל העבודות,  12התשלומים המפורטים בסעיף 

 הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן:
 .כל גורם רלוונטיקות הנדרשות על ידי ביצוע כל עבודות התכנון במלואן לרבות הבדי .א
 
כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי  .ב

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.
 

 תיאום וקבלת כל אישור מהרשויות המוסמכות על פי כל דין.  .ג
                         

 מניעת הפרעות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.               אמצעי  זהירות ל .ד
 

אספקה ושימוש בציוד  מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות וכל ציוד אחר  .ה
 לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

 
ו על ידי  המועצה, המוצרים והציוד האחר לאתר הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן א .ו

 העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.
 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה  .ז
 עליהם.

 
 י המדידה הדרושים לשם כך.מדידה וסימון לרבות פירוק  וחידושו של הסימון וכל מכשיר .ח

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג  שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות. כולל הוצאות  .ט

 הכרוכות בהזמנת בעלי התשתית התת קרקעיות.
 

  כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.              .י
 , אחזקתן, חידושן וביטולן והוא הדין באשר לניקוז זמני.הכשרת דרכים זמניות ועוקפות  .יא

 
 ניקוי אתר  העבודה וסילוק  פסולת ועודפים  ממנו.  .יב

  
דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  .יג

 שהוטלו במפורש בחוזה  זה על מיסים, אגרות והיטלים  מכל מן וסוג  שהוא )למעט אלו
 המועצה(.

 
 ההוצאות להכנת והצבת שלטים, לגידור אתר העבודה . .יד

 
 ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .טו

 
 ההוצאות בקשר עם הסדרת אספקת וצריכת מים וחשמל. .טז

 
 בדיקת מתקני החשמל על ידי חברת החשמל או על ידי בודק מוסמך.                      .יז

 
  בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה.                 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן .יח
 רווחי הקבלן. .יט

 
כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאיי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל  .כ

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 
ן והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימו

 ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד.
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או   .13.2
 להוסיף סכומים כלשהם על פי  הוראות החוזה  ועל פי  כל דין.

 
 תכניות ומסמכים .14
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כל התכניות, הדגמים, המפות, התשריטים, המפרטים, החישובים והמסמכים  מוסכם במפורש כי .14.1
שהכין הקבלן לצורך מתן העבודות או במהלכם הינם קניינו הבלעדי של המזמין ולקבלן אין כל זכות 

. מובהר ומוסכם כי התמורה המשולמת ובזכותה המוסרית בהם, לרבות זכויות יוצרים מכל סוג
, והזכות המוסרית שיש ת, לכל דבר ועניין, גם תשלום עבור כל זכות יוצריםלקבלן לפי הסכם זה כולל

לקבלן בתכניות ו/או הדגמים ו/או במפות ו/או בתשריטים ו/או במפרטים ו/או בחישובים ו/או 
מוותר בזה על כל טענה הנובעת מזכות יוצרים  הקבלןבמסמכים שהכין הקבלן לצורך מתן העבודות ו

 .כאמור
 

למזמין כל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך כאמור מיד עם  הקבלן ימסור .14.2
דרישתו הראשונה של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יעביר הקבלן למזמין את כל התוכניות, 
הדגמים, המפות, התשריטים, המפרטים, המסמכים והחישובים כאמור, בכל מקרה של סיום 

הנ"ל יועברו גם במדיה דיגיטלית ו/או קשיחה על פי  לפי הסכם זה. ההתקשרות בין הקבלן למזמין
 דרישת המזמין.

 
המזמין יהיה רשאי לנהוג בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט, חישוב או מסמך כאמור לעיל מנהג  .14.3

בעלים לרבות שינויים, העתקתם, הפצתם, תיקונם וכיו"ב, ללא כל צורך בקבלת הסכמת או אישור 
כך, והקבלן מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת משינוי, העתקה,  הקבלן לשם

 הפצה או תיקון כאמור.
 

מוסכם כי אין לקבלן זכות עכבון בכל תכנית, דגם, מפה, תשריט, מפרט חישוב או מסמך שהכין או  .14.4
נו לבין שמצוי בחזקתו או שנמסר לו בקשר לעבודתו בפרויקט, לרבות במקרה של מחלוקת בי

 המזמין.
   

 
 סודיות .15

ב כי הוא וכל עובדיו ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה בכל הנוגע מתחיי /הקבלןהקבלן .15.1
לפרוייקט ולא יעבירו או ימסרו לכל אדם שלא הורשה ע"י המזמין כל ידיעה או מסמך בקשר 

 לפרוייקט. הקבלן ידאג לעדכן את עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק בפרוייקט בחובת סודיות זו.
 

חלה על הצורך להעביר מסמכים ומידע לרשויות התכנון ו/או  כי חובת הסודיות אינה מובהר .15.2
ובלבד שהעברת מידע ו/או מסמכים כאמור אושרה הכל לפי דרישת המזמין ליועצים ו/או מציעים 

 מראש ע"י המזמין.
 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים. .16

הצעה  ימים ממועד חתימת חוזה זה 5הקבלן מתחייב להגיש לאישור המתאם, לא יאוחר מאשר תוך  .16.1
בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודות נשוא המכרז, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו 
לבצע את העבודה, הקבלן ימציא למתאם, לפי דרישתו, מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר 

 לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות עדכונים ופירוטים.
 

, ימציא הקבלן למפקח במועד  הנזכר שם, מזמן לזמן, לפי דרישת 16.1בנוסף לאמור בסעיף קטן  .16.2
המפקח, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה  מאושרת  על ידי המפקח. 
לוח הזמנים יעודכן  ויועבר למתאם, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת 

. לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש העבודה המתוכננת לחודש הקרוב
בו. עדכון לוח הזמנים אינו גורע חובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה, לרבות החובה להשלים את 

 ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה.
 

יוכן לוח זמנים על ידי  16.2 –ו  16.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור  בסעיפים קטנים  .16.3
 המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.

 
המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה  .16.4

אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים ו/או החלפתו באחר, ועל הוראת 
, בשינויים המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 16.3,  16.2ח יחולו סעיפים קטנים המפק

 יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח.
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המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למתאם ו/או למפקח, בין שאושר על ידי מי  .16.5
 הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין. מהם ובי שלא אושר, אינה פוטרת את

 
 התחלת ביצוע העבודה. .17

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות כפי שימסרו לו מעת לעת בתאריך שייקבע בהוראה בכתב שתיקרא צו  .17.1
 התחלת עבודה וזאת לאחר שווידא כי הוצא היתר בניה כדין לכל אתר עבודה .              

 
ביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע  הקבלן יחל ב .17.2

ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם  ללוח הזמנים הנזכר בחוזה, 
אלא אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך. תקופת ההתארגנות לעבודה 

תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה  כלולה בתקופת הביצוע ולא
 של תקופת הביצוע  בשל תקופת התארגנות לעבודה.

 
 העמדת  אתר  העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן. .18

לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק ממנו  17במועד שנקבע בסעיף 
צועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות הדרוש להתחלת בי

הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכול כפי שיידרש, לדעת המפקח, לביצוע העבודה 
 בהתאם ללוח הזמנים.

 
 ביצוע לפי תכניות "לביצוע". .19

תכניות שמצוין עליהן "לביצוע". לקראת מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי 
ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצוין עליהן "לביצוע", ואשר בהן עשויים 

 להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.
 

 .מועד השלמת העבודה .20
בהתאם ללוח הזמנים  הקבלן מתחייב לסיים את ביצועה של כל עבודה אשר תועבר אליו לביצוע .20.1

הקבוע בה שתחילתו במועד מתן צו התחלת עבודה כאשר פרק הזמן הקבוע בתוכנית הינו הזמן 
 .המקסימאלי לביצוע מלא ומושלם של כלל העבודות הכרוכות בביצוע אותה עבודה

 
מובהר כי הקבלן יידרש לעמוד בלוח זמנים כאמור לעייל גם בביצוע עבודות בהיקפים קטנים, אשר  .20.2

שעות מעת מסירת צו התחלת  72ככל ולא יקבע להן משך ביצוע ארוך יותר יארכו לכל היותר 
 .העבודה

 
 21למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף  .20.3

 דלהלן, וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.
 

 הארכת  מועד השלמת העבודה. .21
המפקח כי יש מקום להארכת  המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה או  סבור .21.1

מחמת כוח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח ליתן, 
לפי שיקול דעתו, אם נתבקש  לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, 

 דעתו.לפי שיקול 
 

ימים ומעלה, בין לבדה ובין במצטבר, מעבר למועד השלמת העבודה, שנקבע  5מתן הארכה של  .21.2
 , טעון אישורו בכתב של מהנדס המועצה ולא יהא תקף בלא אישור זה.21.1כאמור בסעיף קטן 

 
 הפסקת העבודה .22

המפקח, על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת  .22.1
הוראה  המפקחבהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו  בהוראה, ולא יחדשה אלא  אם ניתנה  לו על ידי 

 בכתב על כך, ובתנאי שהקבלן יעבוד עדיין באתר.    
           

, ינקוט הקבלן  באמצעים להבטחת 22.1הופסק  ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן  .22.2
 נתם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.  העבודה ואתר העבודה ולהג

            
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראת המפקח, כאמור  .22.3

, תחולנה על המועצה, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל 22.1בסעיף קטן 
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ח. ובכפוף לאמור להלן. שיעור ההוצאות ייקבע על יום מיום קבלת הוראת  המפק 30אלא לאחר תום 
 ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

  
ימי עבודה לא יהא הקבלן זכאי לתשלום או  15הייתה ההפסקה הזמנית לתקופה שלא עולה על 

 לפיצוי כלשהו בגינה.
 

לקבלן תוך כדי מילוי הוראות נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו  .22.4
 המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.

 
הופסק ביצוע העבודה, כולה או חלקה, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, והקבלן  .22.5

החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי לתשלום בגין העבודה שביצע בפועל לפי מדידות 
דה שביצועו הופסק לפי מחיר הצעתו במכרז ו/או מאגר סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבו
של אותו חודש הכול לפי בחירת המועצה  15%פחות  –המחירים לענף הבניה מחירון "דקל" 

 והמפקח.
נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, כאמור לעיל באשמת הקבלן לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו 

 אלא בכפוף לאמור להלן.
 

ימים  10וכן כל תשלום המגיע לקבלן ע"פ חוזה זה,  ישולם לקבלן תוך  22.5תשלום כאמור בס"ק  .22.6
יועבר התשלום  המועצה. ככל והגורם הממן הינו הגורם המממןמיום שבו הועבר התשלום ע"י 

 45בתנאי תשלום שוטף +
 

 תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, .22.7
כספיות או אחרות, כלפי המועצה ו/או החברה המנהלת, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת 
העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהיא בקשר עם הפסקת 

 העבודה וכתוצאה ממנה.
 
 ניהול יומן. .23

ן אישור מסירה וירשום בו את הקבלן  ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודות וזאת עד למועד מת .23.1
 הפרטים הבאים:

 
היומן  ייחתם כל שבוע, על ידי  הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק חתום  .23.2

 מהרישומים בו יימסר למפקח.
 

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  .23.3
 אותם המפקח בכתב.המועצה, אלא אם כן אישר 

 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אי ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו  .23.4

או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות המפקח, המתאם או 
 הוראות חוזה זה.

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה. .24

בודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלט של המועצה באמצעות מהנדס הקבלן יבצע את הע 
והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין  המועצהוימלא לצורך זה  אחרי  כל הוראותיהם של  המועצה

 פיה. –שאינן מפורטות  בחוזה, אשר ניתנו על 
 

 אחריות ותשלומי אגרות והיטלים. .25
ן יהא הקבלן אחראי להחזיק  את אתר העבודה  במצב ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבל .25.1

תקין, לשמור עליו כמנהג בעלים. אין באמור כדי להעניק לקבלן זכות עיכבון ו/או זכות כלשהי לגבי 
 אתר  העבודה.

 
אגרות בניה, היטלי פיתוח, תשלומים למכבי אש ככול שיחול, יחולו על המועצה. הקבלן יישא וישלם  .25.2

, לחברות התקשורת ובעלי התשתית התת קרקעיות, לתאגיד המים את במישרין לחברת חשמל
האגרות והתשלומים  הכרוכים  בחיבורים זמנים, בדיקות  ואישורים למיניהם בקשר עם העבודה 

 תוך כדי העבודה ולאחר השלמה.
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קבלן לא יחל בעבודות חפירה או כל עבודה אחרת המחייבת בהתאם לכל דין, לרבות ע"פ חוק ה .25.3
רת, אלא לאחר שזימן את כל בעלי התשתיות ולאחר שקיבל את אישורם לביצוע החפירות התקשו

הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בהזמנתם של בעלי התשתיות מתקנים,  ויתר העבודות הנדרשות.
 ומוליכים  קרקעיים )בזק, חשמל, כבלים וכיו"ב(.

 
 שילוט. .26

תחלת עבודה ובטרם התחלת הביצוע יעמיד שעות מהתאריך הנקוב בצו ה 24תוך לפי הצורך וב .26.1
 הקבלן  באתר העבודה שלטים על פי המפורט להלן ובנוסף על פי כל דין:            

  
 מ"ר +שם מבצע העבודה, שם המפקח ומספר הטלפון. 1מ"ר *  1שלט בגודל    

 
על הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים ויישא  .26.2

 וסמכות.מחשבונו והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות  
 

הקבלן יציב באתר העבודה כל שלט שתדרוש המועצה, במהלך תקופת  העבודה ידאג הקבלן  .26.3
לשלמותם ולניקיונם של השלטים, לחידושם או להחלפתם אם ניזוקו, ובתום העבודה  ידאג לפירוקם 

 ר או ישאירם באתר  הכל לפי הנחיות והוראות המתאם.ולסילוקם  מהאת
 

הקבלן, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים   לעיל. שילוט  .26.4
 נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.

 
 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. .26.5

 
הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים כמפורט בפרק זה לעיל תהא הרשות רשאית להציב לא  .26.6

 את השלטים ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .27
אחראי לטיב  לא פחות מכך. הקבלן יהיה –הציוד, החומרים שיספק הקבלן יהיו בטיב מעולה   .27.1

 שיתגלו במוצרים או בצינורות שיספק.  המוצרים ו/או לליקויים
  

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים  .27.2
 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 
הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש   .27.3

אי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם וכי  הוא אחר
לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי 

 מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח.    
          

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר,  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב החומרים שיספק, .27.4
הנדרשים לביצוע העבודה, חייב  הקבלן לקבל מהיצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת 

 אחריות מתאימה.
 

 ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה. .28
בסעיף זה, "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע העבודה,  .28.1

סוג שהוא לרבות הצינורות המחברים ציוד מכאני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור,  מכל
או כל ציוד או חומרים \אלקטרוניקה, אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ו

הנדרשים לביצוע העבודה., וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהמבנה או מכל חלק אחר של 
 העבודה.

 
ים, מבנים ומתקנים ארעיים, שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן חומר .28.2

למטרת ביצוע העבודה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלות המועצה. הקבלן אינו 
רשאי להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או ציוד שהובא לאתר 

העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה ו/או  העבודה לשם ביצוע
 אחריות בגין גניבה או גרימת נזק לחומרים ואחריות תחול על הקבלן.
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כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב שהחומרים, הציוד החומרים, המבנים או  .28.3
בודה, חייב  הקבלן להוציאם  מאתר העבודה, ועם המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע הע

פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים, הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות 
בבעלות המועצה. נקבע בהוראה לפי סעיף קטן מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או 

יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.  המתקנים הארעיים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא
ימים, לסלקם,  7נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית המועצה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. המועצה תזכה את חשבון הקבלן בסכום 
 המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה.

 
ו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים הקבלן אחראי, על חשבונ .28.4

 והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.
 

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  .28.5
ות בדבר החלפת העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הורא

וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, וכיוצ"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי  הוראות המפקח וההוצאות יהיו 
 על חשבונו.

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  .28.6

רשאי לפסול ציוד או חומרים בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח 
 בכל זמן שהוא.

 
 טיב החומרים והמלאכה. .29

הקבלן ישתמש  בחומרים  ומוצרים מהמין המשובח ביותר  ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות,   .29.1
 בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.

 
ון התקנים הישראלי, ציוד וחומרים ומוצרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכ  .29.2

יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג  המובחר  של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן 
יותר מסוג  אחד ולא צוין באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים 

 לפי קביעת המפקח.
 

 לספקם.אם קיים תקן "ירוק" לציוד ומוצרים וחומרים על הקבלן  .29.3
 

הקבלן מתחייב  שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם על   .29.4
ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור 
שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים 

 ותו מקור. המובאים מא
 

בעבודות בהן יידרש הקבלן לביצוע עבודות פיתוח תבוצע העבודה באמצעות בעלי מלאכה מנוסים  .29.5
בסוג עבודות הפיתוח הנדרשות והקבלן יעשה שימוש באנשי מקצוע בכל תחום נדרש, ללא קשר 

 לגודל העבודה.
 

זו לא חלה על  הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה .29.6
חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן השגחה. השימוש 

 במוצרים יעשה  על פי הוראות היצרן.
סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה אין עובדה  זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי  .29.7

 טיבה של העבודה.
 

שבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים, בין שהובאו או הקבלן מתחייב לספק על ח .29.8
שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק  את הכלים, את כוח האדם וכל 
יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם 

 קח.לבדיקת מעבדה, הכול כפי  שיורה המפ
 

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן  לבצוע העבודה  יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו  .29.9
 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא.
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. כמו כן המועצההקבלן חייב לבצע בדיקות על פי  הפרוגראמה לבדיקות שתהא תואמת לדרישות  .29.10
יקול דעתו. דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף זה רשאי המפקח לדרוש בדיקות נוספות לפי ש

 יחולו על הקבלן.
 

 ההוצאות דלהלן כלולות בסעיף זה כדמי בדיקה ודגימות והן תחולנה בכל מקרה על הקבלן: .29.11
 

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים, המיועדות לקבוע  את מקורות האספקה. .א
 
 דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא. .ב
 
 ות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו.דמי בדיק .ג
 
 הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא. .ד

  
את ביצוען  ההזכות לקבוע  את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמ למועצה שמורה .29.12

ריותו של הקבלן לגבי טיב ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאח
בזכות האמורה, ישלם הקבלן את  ה המועצההחומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש

 ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום  זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הקבלן.
  

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר  העבודה, כדי  לוודא   .29.13
 יצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח.שהב

 
 על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן: נוסף .29.14

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי  .א
 טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה  וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים

 בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.
 
עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת  .ב

 העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.
 

 בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים. .30
 עבודה .הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב  משלבי ה .30.1

 
הקבלן מתחייב  למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק  כלשהו מהעבודה , שנועד להיות מכוסה או   .30.2

 מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.
 

הושלם חלק מהעבודה שנועד  להיות מכוסה  או מוסתר , יודיע הקבלן למפקח  בכתב, שהחלק  .30.3
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור האמור  מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח 

 מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.
 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו,  .30.4
בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר 

קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו הוראות המפקח לפי סעיף 
 לשביעות רצונו של המפקח.

 
דלעיל תחולנה על הקבלן, אלא אם כן קיים  30.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .30.5

והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה  30.3ו  30.2הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 
 צונו  של המפקח.לשביעות ר

 
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .31

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .31.1
 

מאתר העבודה לאתר מורשה, בתוך תקופת זמן  מוצריםעל סילוק  כל חומרים שהם לרבות  .א
 .אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם

 
על הבאת ציוד וחומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום הציוד והחומרים האמורים  .ב

 בפסקה )א(.
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על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק  כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על  .ג

 ידי שימוש בציוד או בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.
 

שאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או בלויים המפקח יהא ר .31.2
 ולבצע תיקונים ופעולות בקשר לעבודה..

 
, תהא  המועצה רשאית לבצען על חשבון 31.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  .31.3

 הקבלן והקבלן יישא  בכל ההוצאות הכרוכות בביצוען.
 

 .אספקת מים .32
הקבלן יספק  על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו. הקבלן יפנה   .32.1

 להתקנת מוני מים על שמו. למועצה 
ככל  שהדבר ניתן יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, זאת, באישור 

 ובהתקנת שעוני מדידה והכול באישור המפקח. המועצה
 

שה על חשבונו והוצאותיו, את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש הקבלן יע .32.2
בהם, כגון משאבים, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים רזרביים וכיו"ב מכינות ומתקנים כל ההוצאות 
הקשורות באספקת המים ובהובלתם כלולים במחירים שבהצעת הקבלן בנוהל הצעת מחיר  ולא 

 ישולמו בנפרד.
 

 קת חשמלאספ .33
הקבלן יספק, על חשבונו והוצאותיו, את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, לרבות באמצעות גנראטור, או 
התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה, והכול באישור  המפקח. כל  ההוצאות הכרוכות 

מחירים שבהצעת באספקת החשמל, התקנת מונה באתר העבודה ובגין תגבור החשמל וצריכתו כלולות ב
 הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

 
 הגנה על חלקי העבודה. .34

הקבלן יאחז , על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם  הגנה על הציוד, החומרים והמוצרים  .34.1
בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני  נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, 

ת אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי שיטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיו
הקבלן יאחז, על  חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או 
מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות 

 שביעות רצונו.ניקוז וכדומה, הכול לפי דרישת המפקח ול
 
 

כל נזק אשר נגרם לציוד, לחומרים, למוצרים, לעבודה או לחלקי העבודה, על ידי הגורמים  .34.2
בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן  34.1המפורטים בסעיף קטן 

 מיד, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.
 

דה מפני כל נזק  העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבו .34.3
 להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.

 
כן יהיה אחראי הקבלן לכל נזק -הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכל אדם לגופו ו/או לרכשו כמו .34.4

 שיגרם לתשתיות תת קרקעיות.
 
 עבודה בימי חול. .35

בת ובמועדי ישראל בהתאם לכל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים על פי לא תבוצע כל עבודה בש
 דין.

 
 השגחה מטעם הקבלן צוות הניהול. .36

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע לכל עבודה ועבודה ע"פ הסכם זה צוות ניהול  .36.1
ת בעל רמה מקצועית שנים לפחות ואיש בטיחו 3מקצועי הנדסי, מהנדס ביצוע בעל ניסיון מוכח של 

 גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה )להלן: "הצוות"(.
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הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי  משרד העבודה והרווחה 
 עת לעת., כפי שיהיו מ1988 –בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 

הקבלן ימציא למפקח על הבטיחות ולמפקח העתק מהמינוי, כאמור וימציא למפקח, על פי דרישתו, 
 אישור  ממשרד העבודה והרווחה על עמידת מנהל העבודה בקריטריונים כאמור.

 
הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל  העבודות באופן צמוד   .36.2

 ם הוראות חוזה זה.ויפקח על קיו
 

המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא  המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי  מחברי   .36.3
הצוות, מבלי  לנמק  את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך 

צוות אשר  שבועיים ממועד  נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר
 מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.

 
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המתאם למי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו  .36.4

 לקבלן עצמו.
 

מובהר בזאת כי לא  יהא בהעסקתו של הצוות או  של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן  .36.5
ל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי  כ

 הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
 

 הרחקת עובדים .37
הקבלן ימלא כל דרישה של המתאם או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על 

דם המועסק על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן וא
הסכימה  המועצה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המתאם או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, 
או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה 

 רין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במיש
 

 שמירה גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה. .38
הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת  .38.1

רבות בעת רכוש וחיי אדם אתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, בעת ביצוע העבודה ל
הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 
לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי 
זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או 

                               ידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש                                                                                              שי
על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את 

עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר אתר העבודה יהיה 
 העבודה.

 
הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הוראות המפקח,  .38.2

 וכנדרש מביצוע העבודה.
 

וראות כל במקרה של עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לגרוע מה .38.3
דין, מתחייב לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת ולנקוט 

 בכל אמצעי הזהירות וההגנה שידרשו.
 

הקבלן ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,  .38.4
ינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב כי על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המד 1988 –תשמ"ח 

 כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות, כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.
 

הקבלן יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים  .38.5
ם המוקדם של כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה וקבל את אישור

 כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.
 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש בתקנות  .38.6
 ועל פי כל דין. 1945 –ובפקודת הנזיקין האזרחית  1981 –הבטיחות והגהות 

38.7.  
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 –מפורטות בפקודת הבטיחות והגהות )נוסח חדש( בנוסף ימלא הקבלן אחר הוראות הבטיחות ה .38.8
פיגומים הוצאה  1139ובכל ת"י רלוונטי לרבות בת"י   1955 –, בתקנות בדבר עבודות בניה 1981

 מעקות  הוצאה אחרונה. 1143סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה ובת"י  – 1847אחרונה, בת"י 
 על חשבונו. הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה .38.9

 
 מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות. .39

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות 
הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, 

מים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע לרבות נשיאה על חשבונו בתשלו
העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הרישיונות והאישורים 
כאמור לפני תחילת ביצוע  העבודה, וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת 

 ל דין ולהוראותיה של אותה רשות.העבודה לדרישות כ
 

 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים. .40
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל 
הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש ציבורי 

 וא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.כלשהו, וה
 

 תיקון נזקים למובילים. .41
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, ביוב,  .41.1

לתיעול, לחשמל, לטלפון, לכבלים ותקשורת, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיוצ"ב 
אקראי ובין שהיו מעשה בם"( תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו  )להלן: "מובילי

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של 
 המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

 
ך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק אם לשם ביצוע העבודה יהא צור .41.2

למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני 
 ההעברה, על  פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה  מתאימים.

 
מראש ויקבל את אישורם של בעלי  מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור לעיל, על הקבלן לתאם .41.3

המובילים לביצוע העבודה. הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בקבלת אישורם של בעלי הזכויות 
 המובילים לרבות התייצבותם באתר בעת ביצוע העבודה.                             

 
 מניעת הפרעות לתנועה. .42

מת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית, לא הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הק .42.1
תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה חסומות או נתונות, שלא לצורך, במצב שיקשה על התנועה 
הרגילה בהן או בדרכים סמוכות. לצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה  הרישיון 

בות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב הדרוש  לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לר
ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל 

 האפשר נזק לדרכים.
 

כל תנועה בכבישי  אספלט תבוצע  אך ורק באמצעות כלי רכב  בעלי גלגלים  פניאומאטיים נקיים,  .42.2
א  יתפזר  בשעת הנסיעה. כמו כן ימנע הקבלן החניית כלי אשר יובטח כי החומר  המועמס עליהם ל

 רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים ואלה יוחנו במקומות שיועדו לכך.
 

הקבלן מתחייב  כי הדרכים  העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש   .42.3
המפקח , וכי  הוא  לא יאחסן עליהם  המועצה ו/או  קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות

 חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.
 

 הגנה על עצים וצמחיה. .43
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה  ובסביבתו אלא  אם דרוש הדבר  לצרכי  

 העבודה  ומאושר על ידי המועצה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.
 

 אספקת כוח אדם רישומו ותנאי עבודה .44
המפקח יקבע את המועד לסיום העבודות בהתאם להיקפן וכן רשאי לקבוע לוח זמנים לביצוען,  .44.1

 בתוך לוח הזמנים שקבע המפקח. העבודותהקבלן מתחייב להשלים את 
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ליהם  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם מיומן הדרוש. לביצוע  העבודה את ההשגחה ע  .44.2

 ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 

הקבלן מתחייב  להעסיק  עובדים מקצועיים ואחרים, במספר  הדרוש לשם ביצוע העבודה   תוך    .44.3
המועד הקבוע לכך בחוזה . בעבודה  שלביצועה יש צורך  ברישום, רישיון או היתר לפי  כל דין , חייב 

 על רישיון או היתר, כאמור.הקבלן להעסיק  רק מי שרשום או ב
 

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם   .44.4
 שמו, מקצועו וסווגו המקצועי של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

 
הקבלן מתחייב להמציא למתאם ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת, וכן   .44.5

מפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את להמציא ל
 חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 
 –לביצוע העבודה, יקבל  הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  .44.6

זה לא יעסיק עובדים זרים כהגדרתם  והקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה 1959
. הקבלן ישלם שכר עבודה כדין בהתאם לכל חוקי  2001/44בהוראות תכ"ם הוראות  שעה משקי 

העבודה להסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי 
ל ביותר של עובדים במדינה באותו עבודה, בהתאם לקבוע  על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדו

 ענף עבור עבודה דומה  באותו אזור.
 

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, יעסיק רק עובדים ישראלים. הקבלן מתחייב  .44.7
כי לא יעסיק, לא במישרין ולא בעקיפין, לא כעצמאי ולא באמצעות קבלני משנה עימם יתקשר לצורך 

"מומחה חוץ" כמשמעותם  -דים זרים, למעט מומחה חוץ. "עובדים זרים" וביצוע העבודות, עוב
 . 2/2011לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים   3בסעיף 

 
 תהיה זו הפרה יסודית של ההסכם.   44.6העסיק הקבלן עובדים זרים בניגוד לאמור בס"ק   .44.8

     
מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי הקבלן מתחייב לשלם בעד  עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה  .44.9

בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי  ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח  .44.10
 .1968 –ח משולב{ תשכ"ט הלאומי }נוס

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונת עבודה,  .44.11

וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 
 .1988 –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח  1954 –תשי"ד 

 
קבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים ה .44.12

 באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.
 

בוצעה העבודה במבנה בו מתקיימים לימודים או פעילות אחרת במקביל לביצוע העבודה, תהא  .44.13
ידי הקבלן היו בעלי אזרחות  המועצה רשאית לדרוש שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודה על

 ישראלית. הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום או פיצוי בגין דרישה, כאמור.
 

המועצה זכאית בכל עת לקבל מהמנהל העתקים של תלושי שכר, וכל מידע, מסמכים ופרטים  .44.14
 אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו.     

 
על המעביד לפי חוק הביטוח לאומי ו/או כל חוק אחר הדן על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים  .44.15

 בביטוח עובדים על ידי המעבידים. 
 

  הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע העבודות.     .44.16
הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח   .44.17

 ה זה.             סעיפי חוז
 

 סיום החוזה .45
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בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי סיום מיידי, ללא  .45.1
צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר 

 ל דין/או הסכם.לתשלומים שקיבל, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי כ
 

ימים מן המועד בו  7הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה והפרה זו לא תוקנה בתוך  הקבלן .45.2
 נדרש לכך בכתב על ידי המזמין.

 
מהלך הדברים סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי השירותים מתבצעים באופן  פיעל  .45.3

ו/או בלוחות הזמנים ו/או התקציבים ו/או באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת 
רשלני, ובלבד שהקבלן לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין בצעדים 

 הדרושים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, לתיקון הליקוי.

 

ליכי פשיטת רגל, או הוצא נגד הקבלן צו פירוק, או שקיבל החלטה על פירוק מרצון, או ננקטו נגדו ה .45.4
שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים או מפרק 
זמניים או קבועים, או שהגיע הקבלן להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים, 

 ממועד נתינתם. ימים 30ובלבד שהצו, ההחלטה ההצעה או המינוי כאמור לא בוטלו בתוך 

 

לא יכול להמשיך במילוי תפקידו מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן כושר עבודה  הקבלן .45.5
 ימים רצופים.    14לתקופה העולה על 

                  
 סיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפרתו על ידי הקבלן. .45.6

ת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יהא רשאי המזמין בכל ע
ימים מראש, לקבלן  30דעתו המוחלט, להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב 

חתומה על ידי מורשה החתימה של המזמין, מבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו ומבלי שהדבר 
 יחשב להפרת החוזה על ידו או יחייבו בפיצוי כלשהו לקבלן.

 :45.6הודעה כאמור בסעיף  נתנה .45.7
 החוזה במועד שיהיה נקוב בהודעה. יסתיים

 
ישלם לקבלן, עד לאותו מועד )גמר החוזה(, את חלקה של התמורה כפי שתקבע על ידי  המזמין .45.8

מפקח בהתחשב בעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לאותו מועד ולפי לוח התשלומים הרשום בגוף 
 חוזה זה.

 
כי התשלום כנ"ל יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל תביעה ו/או טענה ו/או מאשר ומסכים  הקבלן .45.9

נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח צפוי ו/או הוצאות שנגרמו ו/או ייגרמו לקבלן מחמת הבאת החוזה 
 לידי גמר כאמור.

 
על מנת למנוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצדדים, כי בכל מקרה סיום החוזה מכל סיבה שהיא  .45.10

הסיבות המנויות בחוזה זה לעיל( יהיה המזמין רשאי למסור את העבודות כולן או חלקן ו/או  )לרבות
את השלמתן, לכל אדם או גוף אחרים ולהשתמש לצורך זה במסמכי התכנון, כולם או מקצתם, 

 כראות עיניו ללא כל תמורה, שכר או פיצוי לקבלן.
 

מי מטעמו, לרבות בביצוע חפיפה הולמת הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או  .45.11
וראויה עם הקבלן החדש שנבחר על ידי המזמין, לרבות העברת כל המסמכים, חישובים ועבודות 
שנעשו על ידו כאמור בחוזה זה. חפיפה כאמור לא תזכה את הקבלן בתשלום נוסף כלשהו, והיא 

בודת הקבלן. הקבלן לא יהא ימים מיום הודעת המזמין על הפסקת ע 60תבוצע בשלמותה עד תום 
רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב ביצוע עבודות באתר, לרבות צו 
מניעה לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה. בנוסף לא יהא הקבלן זכאי לכל 

 זכות עכבון בקשר עם חוזה זה והעבודות שבוצעו מכוחו.
 

 עבידמ -העדר יחסי עובד  .46
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הסר ספק מובהר כי הקבלן נותן למזמין את העבודות וייעוץ כקבלן עצמאי ואין ולא יהיו  למען  .46.1
מעביד בין הקבלן לבין המזמין ו/או בין המזמין לבין עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.  -יחסי עובד 

שיועסק  הקבלן מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם שייערך בינו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו
 על ידו בקשר לפרוייקט ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו.

 

לגרוע מן האמור לעיל מוסכם במפורש כי המזמין לא ישלם לקבלן או בגין הקבלן ו/או מי  מבלי  .46.2
מעביד,  -מטעמו כל תשלום ו/או מס ו/או ביטוח החלים על פי כל דין בשל קיומם של יחסי עובד 

   ותר בזה על כל דרישה ו/או טענה כאמור.והקבלן מו
 

בגין ימים מדרישה,  30בתוך האמור לעיל מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את המזמין  עלנוסף   .46.3
כל תשלום ו/או הוצאה שישא בהם המזמין לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו הנובעים מקביעה 

מעביד, לרבות כל תשלום כאמור שישולם במסגרת  -כי בין המזמין לבין מי מאלו נקשרו יחסי עובד 
 פשרה ללא הודאה בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור.

 
 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן. .47

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  .47.1
קבלן אחראי להם על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות והתאונות, אשר ה

 האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל.
 

מתחייב  לבוא  בנעלי  המועצה ו/או  החברה המנהלת ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה  הקבלן .47.2
וזה ו/או הוראות  כל ויתבעו ביחד ו/או לחוד  בגין  נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הח

דין לרבות ומבלי  לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים לעיל, לרבות נזקים למערכות תשתית, 
כבלים  תת קרקעיים לרבות טלפון, טל"כ חשמל צינורות מים ביוב  נפט וכיוצ"ב. מבלי לגרוע מן 

מנהלת ו/או עובדיהם האמור לעיל מתחייב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי המועצה ו/או החברה ה
ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא  מטעמן במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו אשר 
הקבלן אחראי לו כאמור בחוזה זה  ו/או  להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה 

 כאמור.
 

ובדיהם ו/או שלוחיהם על הקבלן מתחייב  לפצות ולשפות את המועצה ו/או  החברה המנהלת ו/או ע  .47.3
כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש,  על ידי כל אדם 
בלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד מי  מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם בגין כל 

ריות הקבלן לרבות שכ"ט עו"ד תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין שהם באח
 וההוצאות המשפטיות שייגרמו להם במלואן.

 
סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, והמועצה ו/או החברה המנהלת  כל .47.4

חויבו לשלמו תהיה המועצה רשאית מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין 
לקזזו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  וכן תהא  לגבותו ו/או לנכותו ו/או

 רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחת.
 שינויים .48

המועצה רשאית בכפוף לתקנות העיריות מכרזים להורות, בכל עת, על שינוי בהיקף חוזה זה, בין  .48.1
ספות מעבר היתר, בשל עובדות שהתגלו לאחר חתימת חוזה זה או להזמין מהקבלן עבודות נו

למפורט בחוזה זה, לאחר חתימת  חוזה זה, ובלבד ובמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 
משווי חוזה זה. בכל מקרה היקף העבודות החריגות בחוזה זה קרי  עבודות שלא ננקב לגביהן  25%

 .הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המועצה.5%מחיר, לא יעלה על 
 

תיקרא, "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. הקבלן לא  48.1בודה לפי סעיף קטן על שינוי בע הוראה .48.2
יעשה שינויים בעבודה  אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים". פקודת השינויים במקרה של 

 הגדלה בהיקף העבודות, תיחתם ע"י מורשה החתימה של המועצה.
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וי שבוצע לפי פקודת שינויים על פי הצעת כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינ .48.3
 15%פחות  –המחיר המתייחסת לכתב הכמויות ו/או מאגר המחירים לענף הבניה מחירון "דקל" 

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 

מובהר ומוסכם בזה כי  48.3שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף קטן  .48.4
את או הפחתת שכר החוזה כאמור, לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות כלפי לבד מהעל

 החברה המנהלת ו/או המועצה בגין מתן פקודת שינויים.
 

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו  של השינוי  והוא בדעה שהשינוי מחייב העלאת  .48.5
ו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. שכר החוזה  יודיע למתאם בכתב בהקדם האפשרי  על כוונת

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי  שהקבלן פנה למתאם בכתב כאמור,  15עברו 
 רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע  על שכר החוזה.

 
  אית למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמ .48.6

 יום מיום מתן פקודת שינויים. 30קביעת ערכו של השינוי. המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 
 

בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה  מובהר .48.7
האמור בהסכם זה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה. שינוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי 

 בד.לעיל בל
 

ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה  מובהר .48.8
מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל 

 זכות של החברה המנהלת והמועצה לפי  החוזה או לפי כל דין.
 

 תשלומי עבודה יומית )רג'י( .49
רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או  התוספות בעבודה  יומית )עבודות רג'י(  קחהמפ .49.1

המפקח לא יורה על ביצוע עבודה בדרך זו אלא אם המדובר בעבודה שלא נכללת במסגרת העבודות 
מהיקף  5%שפורטו בהצעת הקבלן במכרז. היקף העבודות שיבוצע בדרך זו לא יעלה על 

חוזה זה. במקרה כאמור יציג הקבלן בפני המפקח תחשיב עלויות עובדים ההתקשרות על פי 
ותקורות ע"פ הסך המתקבל בגין העבודה, מאפשר תשלום שכר העובדים ע"פ דין בצירוף תקורות, 

 חובת הצגת התחשיב תחול על הקבלן ואי הצגתו תהווה הפרה של הסכם זה.
 

מובהר בזה כי הקבלן  ימלא אחר כל דרישה  הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למען .49.2
מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידי או מטעמו בביצוע 

לפי שיקול דעתו של  –העבודה היומית, או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל 
וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה המפקח. הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור , על חשבונו, 

 כזו תחולנה עליו.
 

סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם  .49.3
. הקבלן מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו, את הסיווג שניתן לכל אדם ואת לביצוע

 שיבוצו בעבודה.
 

 כללי .50
למדידה בחוזה זה, כולל סעיפים למדידה אשר יבוצעו בהתאם להוראות כל הנוגע לעבודות המוגדרות 

 החוזה. 
 

 מדידת כמויות  העבודה למדידה. .51
שהוסכם במפורש  סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן על עבודות לפי פקודת שינויים הוראות  .51.1

 כי תימדדנה.
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העבודה, כי  תיערך מדידה של רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או  בכל שלב משלבי  המפקח .51.2
 כמויות העבודה למדידה שבוצעו על ידי הקבלן.

 
העבודה למדידה תיקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח  והקבלן או על סמך  כמויות .51.3

חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט 
כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך  הכללי, הכול לפי העניין.

 ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
 

צוין אחרת במפרט הכללי , תימדד כל עבודה נטו, בהתאם לפרטי התוכניות כשהיא גמורה,  לאאם  .51.4
מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין, ללא כל תוספות עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את 

 ך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.ער
 

לפני ביצוע המדידות ע"י המפקח  יודיע המפקח לקבלן  על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו.  .51.5
הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, ולעזור למפקח או לבא  

ות וכן לספק את כוח האדם  והציוד הדרושים  לביצוע המדידות כוחו לבצע  את המדידות הדרוש
 על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 
לא נוכח הקבלן  או ממלא מקומו במועד הנקוב  לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו  .51.6

הכמויות, והקבלן לא  לבצע את המדידות בהיעדרם, ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של
יהא רשאי לערער עליהן. אולם , אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת 
המפקח  ונמסרה על כך הודעה למפקח  לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות, כאמור, יידחה ביצוע 

 .51.5המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף קטן 
 

ימים  על כל  7מקומו בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך נוכח הקבלן או ממלא  .51.7
כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי 
המדידה השנייה יתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח , תכריע בעניין זה  דעת המפקח  

 והכרעתו תהיה סופית.

 
 "אישור מסירה". .52

השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב , ויצרף להודעתו סט מושלם של  .52.1
 15( של המבנה ו/או אתר העבודה. המפקח יבחן את  העבודה  תוך AS MADEבדיעבד  )  תכניות

 ימים  מיום  קבלת ההודעה )להלן "בחינת העבודה(.
 

לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה  .52.2
ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן "התיקונים"( הדרושים לדעתו, 
והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע  המפקח, נסתיים ביצוע התיקונים יחול על העבודה 

 לעיל. 52.1האמור בסעיף 
 

התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי  הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע למען .52.3
החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים 

 ו/או השלמות וביצועם.
 

מצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה  מתאימה  לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו ימסור   .52.4
 סירה., בתום קבלת העבודה, אישור מלקבלן

 
מצא  המפקח בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה  ואינה משביעה את רצונו,  .52.5

לעיל. המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן אישור  מסירה  52.2יחול האמור בסעיף קטן 
רצונו גם לפני  ביצוע התיקונים , כנגד קבלת  התחייבות  בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים, לשביעות 

של המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה  שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על 
 ידי  המפקח.
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אישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו או בכפוף לתיקונים כאמור לעיל, יהיה המפקח   .52.6

 את התשלום האחרון לגבי העבודה.  לאשררשאי  
 

כותה של המועצה, או כל אדם  אחר מטעמה, להחזיק  בעבודה, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מז .52.7
חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתן אישור מסירה,  אוכולה 

עשתה  כן המועצה אין הדבר גורע מחובת  הקבלן  לבצע  את התיקונים תוך התקופה שנקבעה  לכך 
 על ידי המפקח.

 
קונים תוך התקופה שנקבעה ע"י המפקח  תהיה המועצה רשאית לבצע את לא ביצע  הקבלן את התי .52.8

בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן  ותגבה הוצאות אלו,   התיקונים
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה ע"י ניכוי משכר החוזה  או בכל דרך  17%בתוספת 

 אחרת.
 

הקבלן להשלים חלק מסוים מן העבודה במועד מסוים לפי התאריך הסופי היה ולפי תנאי החוזה על  .52.9
שנקבע להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והמועצה החזיקה בו, השתמשה  בו  
או עומדת להחזיק בו  או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש אישור מסירה, לגבי חלק  העבודה 

ל ולהלן יחולו על מתן אישור  מסירה לגבי  חלק מהעבודה  האמור, והוראות הסעיפים הקטנים דלעי
 או לגבי העבודה  כולה.

 
מסירה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי  כל תנאי  אישורמתן  .52.10

 מתנאי החוזה.
 

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל  הקבלן היה להשלימו  .52.11
את העבודה או אותו חלק מסוים  מהעבודה, כאמור, מועצהד מסוים, חייב הקבלן למסור  לבמוע

הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב  את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת 
 דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי  המועצה.

 
וציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים הארעיים ניתן אישור מסירה לכל העבודה, חייב הקבלן לה .52.12

ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור עודפי  החומרים ייעשה בהם כפי  שיורה 
 המפקח.

 
 אחריות הקבלן .53

 מפקח ו/או צד ג'ו/או יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, הפסד והוצאה שייגרמו למזמין  הקבלן  .53.1
ת הקבלן לפי הסכם זה או כתוצאה מפעולה רשלנית או בזדון של כתוצאה מהפרת התחייבויו

. לעבודות או כל פעולה או מחדל שגרם למזמין נזק בין במישרין ובין בעקיפיןהקבלן בקשר 
אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל צד שלישי שייפגע או יינזק עקב העבודות. מבלי לגרוע מן 

ו לשפות את המזמין בגין כל תשלום או הוצאה ששילם האמור לעיל, מתחייב הקבלן לפצות ו/א
המזמין לצד שלישי שייפגע או יינזק עקב העבודות לרבות כל תשלום או הוצאה שהוציא המזמין 
בקשר לכל הוצאה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אין במתן אישור המזמין או המפקח לכל 

או חישוב של הקבלן כדי לשחרר את מעשה פעולה, תכנית, מפה, דגם, מפרט, תשריט, מסמך 
 הקבלן מאחריותו בהתאם להוראות הסכם זה ומאחריותו על פי כל דין.

 

למען הסר ספק מובהר כי המזמין אינו אחראי כלפי הקבלן לכל נזק ו/או פגיעה ו/או חבלה ו/או   .53.2
ונו תאונה שייגרמו, אם ייגרמו, לקבלן או לעובדיו או למי מטעמו בקשר עם הפרוייקט, תכנ

 ו.והקמת

 
הקבלן יפצה את המועצה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם על פי כל דין.   .53.3

הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שליחיה וכל מי שבא מטעמה מכל אחריות 
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דין, בכל  וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק אשר באחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל
 עילה שהיא.

 
מבלי לפגוע מאמור לעיל, יובהר כי, הקבלן מתחייב לקיים את הוראות פקודת הבטיחות בעבודה  .53.4

וכן הוראות כל דין הנוגע לבטיחות, בהתאם לעניין, וכן לעבוד בהתאם  1970 -)נוסח חדש( תש"ל 
 משרד העבודה. לתוכנית העבודה של המועצה, לעניין בטיחות בעבודה, כפי שתאושר על ידי

 
הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמועצה הינה מועצה תעשייתית, אשר קיימים בה חומרים מסוכנים וכן  .53.5

מתקנים הנדסיים שונים והוא מתחייב להעסיק אך ורק עובדים אשר בריאותם תקינה ומאפשרת 
רך ווידוא עבודה בתנאי המועצה. הקבלן יבצע בעצמו ועל חשבונו כל בדיקה לעובדיו שתידרש לצו

 בריאותם התקינה ויכולתם להמשיך לעבוד בתחומי המועצה.
 

הקבלן מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה באופן שימנע, ככל הניתן, כל הפרעה  .53.6
 ליתר הפעילויות הקיימות בסביבתו.

 

ל נזק הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כ  .53.7
וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, אשר תוגש ע"י אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות המוסד 
לביטוח לאומי, נגד המועצה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל 

בגין תאונה, חבלה, הפסד או נזק אשר הינם באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, וכן 
הוצאות סבירות אשר המועצה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהמועצה הודיע 

 לקבלן בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה. 
 

 

 ביטוח .54

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למועצה   .54.1
ו לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ו/א

ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהם, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין 
 אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 
  

הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על  גרוע מאחריות מבלי ל  .54.2
הצדדים הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כנספח א' וכנספח ד', ומהווה חלק בלתי 

 . נפרד ממנו
 

ל למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בחובתו של הקבלן לקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות ע  .54.3
האמור באשר לאחריותו בגין כל נזק, ואין בעשיית הביטוחים בכדי לפטור אותו מכל אחריות מכח 

 כל דין או נוהג.
 

כמו כן, אין בתשלום כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את הקבלן מאחריותו כאמור. הקבלן   .54.4
הא חייב בפיצוי לגבי יהא חייב בפיצוי בגין כל נזק ופגם שאינו מכוסה על ידי הפוליסות ובכלל זה י

  נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את המועצה.
 

מובהר בזאת כי במקרים בהם גבוה שיעור הנזק שנגרם בפועל מסכום הפיצוי אותו שילמה חברת   .54.5
  הביטוח, חייב יהא הקבלן להשלים את יתרת הסכום ביחס למלוא שיעור הנזק.

 
זה פוטר הקבלן בזה את המועצה מכל אחריות כלפיו מבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור בהסכם    .54.6

ו/או עובדיו ו/או מטעמו והוא מתחייב לפצות את המועצה בגין כל הוצאה שתגרם לה, מכל מין 
 וסוג בגין כל נזק שיגרם לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב השהות בתחומי המועצה כאמור.
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משחרר הקבלן את המועצה מכל אחריות לכל נזק מבלי לפגוע ביתר הוראות חוזה זה ונספחיו,  .54.7
שיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי המועצה או לצד ג', וכן לציוד או רכוש של הקבלן או של 
המועצה או של צד ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את המועצה בגין כל 

 הוצאה שתגרם לה עקב כך. 
 
 
 

 העברת זכויות .55

הקבלן אינו רשאי להעביר או להסב או להמחות או לשעבד או למשכן בדרך כלשהי את זכויותיו   .55.1
 והתחייבויותיו או כל חלק מהן לפי הסכם זה אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.  

 

 רשאי להעביר ו/או להסב ואו להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו כלפי הקבלן לפי הסכם המזמין  .55.2
זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שמקבל הזכויות ו/או 

 ההתחייבויות כאמור יקבל על עצמו את התחייבויות המזמין כלפי הקבלן.
 

 קיזוזים .56

לרכוש את הפוליסות הנזכרות בנספח הביטוח ו/או לשלם את תשלומי  -המזמין זכאי אך לא חייב   .56.1
מידה והקבלן לא עשה כך. במקרה כזה ישפה הקבלן את המזמין בסכום הפרמיות במועדיהן, אם וב

 שהוציא, בצירוף הצמדה למדד מיום ההוצאה עד יום התשלום בפועל.
 

המזמין זכאי לנכות מכל סכום אותו חייב הוא לקבלן, את הסכומים בהם הוא התחייב עקב   .56.2
כל בהצמדה למדד. המזמין הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכח ההסכם ו/או דין על הקבלן וה

כן זכאי המזמין לקזז כל סכום שהקבלן -יודיע לקבלן במידה ויחליט לנכות ממנו סכום כלשהו. כמו
 חייב למזמין ע"פ כל דין ולפי כל הסכם. 

 
כן זכאי המזמין לעכב תחת ידו סכומים המגיעים לקבלן בשל דרישות או תביעות משפטיות -כמו  .56.3

 עם התכנון ואשר עלול המזמין להתחייב בהם.שהוגשו כנגד המזמין בקשר 
 

מובהר כי לא תחול כל חובה על המזמין בגין זכויותיו על פי סעיף זה ואין בהן כדי לגרוע או להעביר   .56.4
 את האחריות מהקבלן לבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 
 קיזוז מחשבון העסקה שיגיש הקבלן:  .56.5

 לוא השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה. הקבלן מתחייב לספק את מ
 

הקבלן מאשר ומסכים בזאת, כי במידה ויארע אחד מן המקרים המפורטים בנספח ה' להסכם זה,   .56.6
הוא מסכים לשאת בסכום הקיזוז בסך המפורט בנספח ה' וזאת בהתאם לכל מקרה ומקרה 

 המפורטים בנספח ה'. 
 

יישא הקבלן  –' להסכם זה במהלכו של חודש עבודה אירעו מספר מקרים המפורטים בנספח ה  .56.7
 בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד. 

 
יישא  –ארע מקרה מן המקרים המפורטים בנספח ה' מספר פעמים במהלכו של חודש העבודה   .56.8

 הקבלן בקיזוז בגין כל מקרה ומקרה בנפרד. 
 

קיזוז סכום הקיזוזים של אותו למועצה שמורה הזכות לגבות את הקיזוזים כאמור לעיל בדרך של   .56.9
חודש מן החשבון לתשלום שהוגש לה על ידי הקבלן. לא קיזזה המועצה את סכום הקיזוזים מכל 

 סיבה שהיא, תהא שמורה לה הזכות לבצע את הקיזוז מחשבונות העסקה של החודשים הבאים. 
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כות לבצע את תהא שמורה למועצה הז –בכל מקרה בו המועצה לא קיזזה את הסכומים בזמנם  .56.10
 הקיזוזים בגמר חשבון עם הקבלן או בתביעה נפרדת. 

 
אי גביית סכומי הקיזוז במועדם לא יהא בה משום ויתור השתק או מניעות מטעם המועצה לגבות  .56.11

 ולמועצה שמורה הזכות לפעול על פי כל דין לגביית הקיזוזים. –את סכומי הקיזוז 
 

            העדר ניגוד עניינים .57

העבודות יפעל הקבלן ו/או מי מטעמו אך ורק בנאמנות עבור המזמין  ולטובת האינטרסים בביצוע   .57.1
של המזמין. לקבלן ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת הנאה מביצוע העבודות מעבר לתמורה כפי 
שהיא באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים 

ים של המזמין או במצב שיצמחו לו טובות הנאה כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור עם האינטרס
מתחייב הקבלן, כי הוא וכל הפועלים מטעמו, לא יעניקו לכל גורם אחר )שאינו המזמין( המעורב 
בעבודות, שירותים כלשהם, כגון יעוץ, פיקוח הקשור בעבודות, במישרין או בעקיפין, בין בתמורה 

 מורה.ובין ללא ת
 

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אינו רשאי לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת בכל הקשור במתן   .57.2
 העבודות, מכל גורם שאינו המזמין.

 

 ערבות לקיום החוזה .58

זה,  חוזהימציא הקבלן למועצה, לאחר חתימת  זה, לחוזהלהבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם   .58.1
ד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד בגין ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למד

לפקודת "המועצה המקומית התעשייתית נאות  15.09.2019, שפורסם ביום 2019אוגוסט חודש 
 .מערך החוזה השנתי כולל מע"מ 10%ברת פירעון עם דרישה, על סך  חובב",

 ".ערבות ביצוע חוזה, "כנספח ב'מן נוסח הערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסו

 30ותחודש על ידי הקבלן לפחות  .הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת החוזה  .58.2
תשלומים כלשהם  המועצהשלם תהיה ובשלב כלשהו תפקע הערבות, לא ימים בטרם פקיעתה, 

ת ההסכם הפרה והקבלן יחשב כמי שהפר א לקבלן עד להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית
 .יסודית

 

 

 שונות .59

כל שינוי של הסכם זה, במפורש או במשתמע, לא יהיה לו תוקף אלא אם נערך בכתב ונחתם ע"י  .59.1
 הצדדים.

 

כל ארכה, הימנעות מהפעלת זכות או אי שימוש בזכות כאמור לא תיחשב כויתור ו/או מניעות ו/או  .59.2
תרופה בגין הפרת כל התחייבות  השתק מלדרוש ביצוע כל התחייבות ו/או לתבוע כל סעד או

 מהתחייבויות הצדדים לפי הסכם זה.
 

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה  .59.3
ותיחשב כאילו נתקבלה ארבעה ימים לאחר מסירתה בבית הדואר. אין באמור כדי לגרוע מן הזכות 

 כנתקבלה עם מסירתה. למסירה אישית שאז תיחשב ההודעה
 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .60

מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כוח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון כנדרש  הקבלן .60.1
   .לשם אספקת השירותים ברמה הגבוהה ביותר במסמכי המכרז
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צורך , ל1959לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט  הקבלן .60.2
 ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.

 
מקרה, הקבלן לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד או קבלן  בכל .60.3

 המשנה שיספק מטעמו עבורו או במקומו את השירותים למועצה.
 

ים על הקבלן עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החל העסיק .60.4
 .1987העובדים, לרבות ע"פ צווי ההרחבה ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 

זכאית בכל עת לקבל מהקבלן העתקים של תלושי שכר, וכל מידע, מסמכים ופרטים  המועצה .60.5
 אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדיו.

 
 החליםלהסכמים קיבוציים  לאמור, יהיה הקבלן אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה בנוסף .60.6

 על העובדים.
 

כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב לכל דבר ועניין כהפרה יסודית של הסכם  מוצהר .60.7
 זה.

 
 ביטויעל הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי  מוסכם .60.8

ם כעובד המועצה המקומית תעשייתית נאות כי עובד של הקבלן סיפק את השירותי –בהסכם זה 
חובב, יהיה על הקבלן לשפות את המועצה, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למועצה בשל 

 קביעה כאמור.
 

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המועצה תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה, רשאי  בנוסף .60.9
 גיע למועצה.תהיה המועצה לקזז סכומים אלו, מכל סכום שי

 
 ויחוד ההתקשרות סודיות .61

 על כל  מרכיביו,  הקבלן מסכים ומתחייב  בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה  זה,   .61.1
 ולא לגלותו לצד שלישי  כלשהו  וכל  מידע אשר הגיע  או יגיע  לידיעתו  עקב ביצועו של חוזה זה, 

 ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 

המפקח, בהתאם  המועצה ו/או המועצה ו/או הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד  .61.2
 כלשהו. להוראות החוזה או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי 

 

חוזה  זה, ופעולתו  הוראות סעיף זה  יחולו  על  כל מי  שמועסק על ידי  הקבלן  או מטעמו  בביצוע  .61.3
 ועניין כאילו נעשתה על ידי  הקבלן עצמו. תחייב  את הקבלן לכל דבר 

 
 

 הסבת החוזה .62
וכן אין הוא רשאי  אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו,  הקבלן   .62.1

 החוזה. להעביר או להסב או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי 
 

ה או מקצתה, ואולם העסקת עובדים, אינו רשאי למסור לאחר  את ביצועה של העבודה, כול הקבלן  .62.2
משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה,  בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

 העבודה או חלק ממנה לאחר. משום מסירת ביצועה של 
 

תוכל  והסכמתההקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המועצה להעסקתו של קבלן משנה   .62.3
ם שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת המועצה למסירת כל חלק של העבודה להינתן בסייגי
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לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע 
מאחריותו המלאה של הקבלן לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה שבוצעה על ידי 

הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע  י הקבלן עצמו.דקבלן המשנה, על י
כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל 

כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר  המפקחתביעה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או 
 להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי המפקח.

 
המועצה בהתאם לאמור לעיל, איננה  מטילה חבות כלשהי על המועצה ו/או המפקח ואין  סכמתה  .62.4

היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה  ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות 
 מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 
לא  הקבלןמתחייב  או רישוי,רישום לכל עבודה עליה חל חוק מן האמור לעיל, לגבי  לגרועמבלי   .62.5

 .חוקהבהתאם להוראות או מורשה למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום 
 
 

 ביצוע על ידי המועצה .63
, לרבות  נשיאה בהוצאות , אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע התחייבותכל  .63.1

המפקח ואשר נמנע מלציית להן  על אף שהתחייב לכך בחוזה מלבצעה, והוראות  אשר קיבל מאת 
 זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

 
תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן  המועצה .63.2

 ה.שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקור 17%התחייבויות או הוראות, בתוספת 
 

ימים  15לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות לפני מתן התראה של  המועצה .63.3
 לקבלן.

 
לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את  באמוראין  .63.4

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 
 
 

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות-או אי שימוש .64
החוזה במקרה מסוים  עות המועצה ו/או  המפקח מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פיהימנ .64.1

או בכלל אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור  על אותה זכות באותו  מקרה או בכלל, ואין ללמוד  
 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.

 
 תהווהפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח ו/או המ .64.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 

וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או המפקח או מטעמה  ויתורכל  .64.3
ה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המפקח ולא ישמשו לקבלן צידוק  או הגנה בקשר עם הפר

 או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצדן על זכות מזכויותיהן.
 

 

 החוזה שינוי .65
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא  לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים 

 יהא  מנע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. והקבלן
 

 הפרות וסעדים .66
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, כי כלל הסעיפים שעניינם התחייבויות הקבלן לבצע את העבודות בהתאם למפרטים מוסכם בין הצדדים
המצורפים להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה 

, כשהם ₪ 50,000יסודית של החוזה המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
מדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה ועד למדד שיהא בעת התשלום בפועל, וזאת צמודים למדד, מה

מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל 
 דין. 

 
ימים רצופים תחשב כהפרה יסודית של  7מבלי לגרוע מהאמור אי מילוי התחייבות של הקבלן במשך 

 סכם זה.ה
 

הפרות רצופות יחשבו כהפרה  3הקבלן יישא בקנס הקבוע בנספח ה' בגין כל הפרה כמפורט בנספח, 
 יסודית של הסכם זה ויזכו את המועצה בפיצוי המוסכם הקבוע לעיל.

 המועצה רשאית לקזז מכל סך המגיע לקבלן את הקנסות שהטילה על הקבלן על פי סעיף זה.
 
 

 השירותים נשוא החוזה בעת חירוםהעבודות ואספקת  ביצוע  .67
לקבלן והקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולספק את השירותים נשוא הסכם זה ברציפות  מובהר .67.1

 גם בשעות חירום , לרבות מלחמה, פיגוע אסון טבע וכל כיוצ"ב. 
 

הקבלן יפנה למשרד התמ"ת ויקבל את אישורו בכתב המאשר לו לרתק צוות עובדים וכלי עבודה  .67.2
חירום לטובת ביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא החוזה. הקבלן ימסור עותק  בשעות

מהאישור למועצה. על אף האמור לעיל, תהא  המועצה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר לקבלן בשעת 
חירום לספק את השירותים והעבודות עליהם התחייב באופן מצומצם ובלבד שהשירותים 

 אישור המועצה יניחו את דעתה ויאפשרו תפקוד סביר וראויהמצומצמים שיספק הקבלן  לפי 
 

הסכמת המועצה לאפשר לקבלן לצמצם את היקף השירותים תהיה אך ורק בכתב ותפרט את היקף   .67.3
אישור בכתב כאמור יהיה  לקבלןהשירותים שעל הקבלן לספק בשעת החירום . כל עוד לא ניתן 

עליהם התחייב . לא תשמע טענה על מתן הקבלן חייב לספק את מלוא השירותים והעבודות 
שלב לחזור בה מהסכמתה לאספקת  בכלהסכמת המועצה בעל פה. מובהר כי המועצה רשאית 

 שירותים ולביצוע עבודות בהיקף מצומצם .
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי  הסכמת המועצה לאספקת שירותים בהיקף מצומצם בעת  .67.4
לא בוטלה קודם ע"י המועצה, מיד עם סיום שעת החירום. חירום תתבטל אוטומטית , ככול ש

מלאה ולספק את השירותים ולבצע את העבודות  לעבודה מידיוהקבלן יהיה חייב לחזור באופן 
שירותים ולבצע עבודות בהיקפים  מידיבמלוא היקפן. כמו כן יהיה הקבלן חייב לספק  באופן 

 החירום לשביעות רצון המועצה .עודפים עד להשלמת כל החוסרים שנוצרו בשל מצב 
 

חוזה זה ולפי לביצוע כלל התחייבויותיו באין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המוטלת על הקבלן  .67.5
  כל דין

 
 ההתקשרות מיצוי .68

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  .68.1
פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב  לא תהיה קשורה בכל הבטחות, המועצה

 או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

 סמכות שיפוט .69
 באר שבע בלבד.בסמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים,   

 
 

 הודעות .70
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ב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא  לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הודעות הצדדים תהיינה במכת 
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
 
 
       ______________________     ______________________ 

 ק ב ל ן ה           המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב       
 
 
 
 בשם  י הח"מ עו"ד __________________ מאשר כי חוזה זה חתום על ידי _________ו ____________אנ

, ההחלטה להתקשר בחוזה זה התקבלה הקבלןוכי הם מוסמכים לחתום על חוזה זה בשם ________________ 

 .הקבלןכדין, כי תוכן חוזה זה מחייב את 

 

 

              ________________________                     ____________________ 
 ,עו"ד                                חותמת 
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 'בנספח 
 

 ערבות ביצוע חוזה
  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד
 המועצה המקומית התעשייתית

 נאות  חובב

 ערבות בנקאית מס'____________הנדון: 

 10%) ש"ח(__________________) _______ ש"חכום כולל של עד לס ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום .1
"(, בקשר הנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות)להלן:" מערך החוזה כולל מע"מ(

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  מדד המחירים לצרכן,סכום הערבות יהיה צמוד ל 13/2019למכרז מספר 
  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " טיקה ומחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחרהמרכזית לסטטיס

 .15.09.19הידוע ביום  2019אוגוסט חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 ערבות זו.  שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את  החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

 סכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.ה

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם  .2
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. או לנמק לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב  ימים 7-הראשונה בכתב, לא יאוחר מ לפי דרישתכם .3
 בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על חודשים ממועד הוצאתה, ועד בכלל 12למשך  ערבות זו תישאר בתוקפה .4
 נו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ידי

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב, תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט,  .5
לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך את תוקף 

 .הערבות, ככל שיידרש על ידן

 בכבוד רב,   

______________________ בנק   

 _________________________  

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.



 

 

 

 

 'גנספח 
 

 כתב כמויות 
 סימון כבישים ותמרור 

 
 
 

 סה"כ  מחיר  יח' כמות תיאור  מס'

ס"מ  15ס"מ עד  10סימון פס  1
 117,000 1.3 מטר 90,000 בגוון לבן/צהוב 

2 

 
צביעת קווי הפרדה או הדרכה 

ס"מ, לבן/צהוב/כתום  12ברוחב 
 מלא

 300 3 מטר 100

 3,640 2.60 מטר  1,400 ס"מ 30סימון פס  3

, קו עצירה צביעת מעברי חציה 4
 35,200 22 מ"ר 1,600 לא או אחרים לבן/צהוב/כתום מ

 5,200 13 יח' 400 צביעת חץ בודד בכל גוון 5

6 
 

לבן/צהוב/כתום  צביעת חץ כפול
 מלא

 5,500 22 יח' 250

7 
 

בכל  /אי תנועהצביעת אבני שפה
 גוון

 210,000 3.5 מ"א 60,000

 140 35 מטר 1X1 4סימון עגלת נכה במידות  8

סימון בצבע סימון אופניים עפ"י  9
 6,880 43 יח' 160 בלונה )דגם ת"א(ש

10 
לבן,  –צביעת חץ משולש 

 405 40.5 יח' 10  /כתום מלאצהוב

 
11 
 

 148 37 יח' 4 צביעת פסי האטה 
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 סה"כ  מחיר  יח' כמות תיאור  מס'

12 
מחיקה קבוע לסימון קיים 

ס"מ בצבע  50-15ברוחב בין 
 שחור 

 4,600 23 מ"א 200

משולש מחיקת חץ בודד/כפול  13
 600 30 יח' 20 בצבע שחור 

 50צביעת קווי עצירה ברוחב  14
 600 12 מ"ר 50 ס"מ )בכל גוון שיידרש( 

)מקום אסור לחניה(  16-סימון ד 15
 430 43 יח' 10 )מעטפת(

16 
 3-3.5באורך בין  3עמוד מגלוון "

כולל תמרור מסוג עירוני )מחזיר 
 אור רגיל קומלפט(

 33,000 330 יח' 100

תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור  17
 880 88 יח' 10 מסוג עירוני )ללא עמוד(

תמרור הוריה עגול לדרך עירונית  18
 880 88 יח' 10 ס"מ  50קוטר 

)עצור(  37-אספקת תמרורים ב 19
 850 85 יח' 10 לדרך עירונית מחזיר אור רגיל



 

 

 

 

70 
  חתימת המציע                             

 

 

 

 סה"כ  מחיר  יח' כמות תיאור  מס'

 3וון "אספקת תמרור עמוד מגל 20
 2,100 210 יח' 10 מ' 3-3.5אורך בן 

 3אספקת תמרור עמוד מגלוון " 21
 6,000 120 יח' 50 מ' 1.5אורך 

22 

 3הרכבת תמרור עמוד "
)במדרכה מרוצפת או באספלט( 

מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק 
 בחלק העליון

 2,400 120 יח' 20

23 

פירוק עמוד תמרור )עם או בלי 
מחסן תמרור( והעברתו ל

המועצה ותיקון המדרכה 
 מרוצפת/אספלט

 1,160 58 יח'  20

צביעת עמוד תמרור בכל גוון  24
 2,200 110 יח'  20 )צביעה בתנור(

 – 3שרוול אנטי גרפיטי לעמוד " 25
 10,000 5 יח'  2000 ס"מ  10 –לבן, אדום, כחול 

26 
כפתורי מתכת מחזירי אור 

המיושמים בנעיצה והדבקה עם 
   דו כיווני החזר או

 4,050 27 יח' 150

  
 

 454,163 סה"כ
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 כתב כמויות 
 מעקות בטיחות והפרדה

 
 

 
 מס'

 
 תיאור 

 
 כמות

 
 יח'

 
 למטרמחיר 

 
 סה"כ

 

1. 

 

מעקה בטיחות מפלדה 

  W2תיקני  –לכבישים 

H4b 

 

 

780 

 

 

 מטר 

 

 

180 

 

 

140,400 

 

2. 

 

מעקה בטיחות מפלדה 

  W5תיקני  –לכבישים 

H4b 

 

 

690 

 

 

 מטר

 

 

185 

 

 

127,650 

 

3. 

 

פרט קצה למעקה מסוג 

H4b 

 

5 

 

 יח' 

 

1950 

 

9,750 

 

4. 

 

מעקה בטיחות מפלדה 

 N2 ,W3תיקני 

 

250 

 

 מטר

 

195 

 

48,750 

 

5. 

 

התקן קצה/סופג אנרגיה 

PRIMUS 2A  להגנה על

מכשול נקודתי ברמת 

  N2 4Wתפקוד 

 

 

6 

 

 

 מטר 

 

 

13.500 

 

 

81,000 

 

6. 

 

 פרוק מעקה בטיחות קיים

 

1000 

 

 מטר 

 

25 

 

25,000 

  

 סה"כ

 

432,550 

 
 
 :יובהר כי

 אין המועצה מתחייבת לכמויות הנקובות.  -
 .כתב הכמויות לצביעת כבישים מפרט את הכמות המוערכת לשנת עבודה אחת -
 או מי מטעמם.כתב הכמויות בהצעת המחיר כוללים אספקה והתקנה עפ"י הנחיות האחראי במועצה  -
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 ביטוח –נספח ד 

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -י הסכם זה או עלפ-מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1
בחברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן 
האישור לביצוע העבודות )לפי המוקדם( ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה 
הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר( )לעניין ביטוח 

ריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות אח
לרבות תקופת העבודות והבדק(, פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי 

" אישור עריכת הביטוחומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו )" נספח א'הקבלן המצורף כ
 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " 3ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 

)שבעה( ימים ממועד החתימה על  7-על הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ .2
הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח 

ר העתק מן הפוליסה חתום על ידי מבטחת הקבלן. לדרישת המזמין, על הקבלן למסו
 בגין ביטוח עבודות קבלניות. 

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

 ארוכה יותר כמפורט בנספח זה(. תקופה 

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: .3

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;-כנדרש על ביטוח חובה  3.1

  עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  3.2

בגין נזק  ₪ 500,000צמ"ה החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 
 אחד. 

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח 
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש   ₪ 500,000עצמי" בסך של 

תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה 
פות את המפורטים מכוסה לו נערך הביטוח כאמור, על הקבלן יהיה לש

 לעיל, בגין נזק או הוצאה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה  " ו/או "כל הסיכונים" ביטוח מקיף 3.3
המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף 
האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, 

שגיאה! מקור ההפניה לא ל האמור בסעיף במלואו או בחלקו, ובלבד שיחו
 להלן;שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 13נמצא.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת  .4
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן רישה הביטוח הנה בבחינת ד

ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה 
כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או 

 בלן. כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הק

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח  .5
לתחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או המפקח, למעט כלפי אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות  .6
רטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן המפו

 לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
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על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות המלצות הסקר החיתומי  .7
, וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה( שייערך בקשר עם ביטוח העבודות

ביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי להאריך את פוליסות ה
הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של 
העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל 
תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה 

יין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום )לענ
 העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(.

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי  .8
להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או 

פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה -ות הקבלן עללצמצם את אחרי
בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על 

 הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

לניות ו/או ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקב .9
היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך 
הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או 
משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין ו/או 

 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי  .10
 וקבלני המשנה של הקבלן. 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  .11
על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס 

ק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לפעילותם. למען הסר ספ
 לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים  .12
לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

ה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבוד
בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 
החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי 

י הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ושליח
   שעל פי החוקים לעיל.

הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין ו/או המפקח  מכל  .13
אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או 

כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע  עבור הקבלן )לרבות כלי רכב
העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש שנערך על ידי 
הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

נזק בביטוח, ולקבלן לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין 
  כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
לאישור עריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול 

 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

את במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי למען הסר ספק מוסכם בז .14
המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או 
על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה 

ו כל שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע, נפסק א
מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם 

 המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.  

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט  .15
ום וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיק

 אותו נזק שבגינו שולמו.
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במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו  .16
 ההוראות הבאות:

)חמישה עשר( ימים,  15למזמין תהא הזכות, לאחר שניתנה לקבלן התראה של  .16.1
להתקשר בביטוח עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, 

 רשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.ריבית והפ

 לעיל יחולו על הקבלן. 16.1כל הוצאות המזמין על פי  האמור בפיסקה  .16.2

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל  .16.3
 על המזמין חבות כשלהי.

על  היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, .17
הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את 

 אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה  .18
שהיא, על הקבלן  להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח 

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו  1יות כאמור בסעיף עבודות קבלנ
 עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי  .19
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו 1הקבלן כאמור בסעיף 

להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי 
 הביטוח.

על אף  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .20
שור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם האמור לעיל, אי המצאת אי

 יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור. 10חלפו 
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן -נספח א' 
 תאריך ______________

 לכבוד
 ________________ בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות

 "(המזמין"ביחד ולחוד: )
 מרחוב ________________   

 
 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ___________________________ )"הקבלן"(

עבודות סימון כבישים, בקשר לביצוע הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין היתר 
כם ביניכם לרבות כל עבודה נלווית ו/או בקשר עם הס אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות

 "(:העבודותלבין הקבלן )"

 

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ____עד ליום  .1
__________________ 

שם הקבלן, המזמין, על  ביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך, נערך ביטוח עבודות קבלניות
ואינו עובד של המבוטח( ומשכירי  קבלנים, קבלני משנה, המפקח )למעט אחריותו המקצועית היה

 אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. ציוד, מפני

 "(. תקופת התחזוקהחודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, 
 וע כ"ביט" במועד עריכת הפוליסה.היד

 הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן, על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:

 נזק לרכוש -פרק א'  .א

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך 
 תקופת העבודות ותקופת התחזוקה. 

 ח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.סכום הביטו

 הביטוח כולל את הכיסויים הבאים:

 ש"ח. 50,000מסכום הביטוח, מינימום  10%רכוש בהעברה ומחוץ לאתר בסכום של  (1

ים לצורך כינון הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומח (2
 .₪ 50,000מסכום הביטוח, מינימום  10%הנזק בסכום של 

 .₪ 70,000ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של  (3

 .₪ 100,000נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים ועבודה לקויים בסכום של  (4

 .₪ 250,000פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ (5

 .₪ 250,000מוך ורכוש עליו עובדים השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של נזק לרכוש ס (6

 . ₪ 100,000הוצאות מיוחדות בסכום של  (7

 אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות עקב נזק או אובדן הנובעים מהעבודות בגבול אחריות 
 פי הפוליסה. -לאירוע ובמצטבר על  ₪ 4,000,000בסך של 

הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח. רכוש המזמין נחשב לרכוש צד שלישי. 

  הפרק כאמור מורחב לכסות: 
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  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  (1

נועי ושאין חובה לבטחו נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מ (2
 בביטוח חובה. 

לאירוע   ₪ 100,000חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (3
 ובסה"כ לתקופת הביטוח. 

קרקעיים  עד לסך -חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת (4
 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.  ₪ 100,000

 אחריות מעבידים -ג'  פרק .ג

חבות כלפי המועסקים בקשר עם העבודות, בגין נזק או אובדן הנגרמים באתר במשך תקופת 
לתובע, למקרה  ₪ 20,000,000הביצוע, תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות של 

 ולתקופת הביטוח.

 כללי לביטוח עבודות קבלניות .ד

זמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ובלבד אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המ (1
 שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל  (2
יום לפחות  60מקרה בכפוף לכך שניתן לכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 

 מראש. 

בודות הקבלניות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי ביטוח הע (3
הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן רשות לבעלי זכויות להיכנס 

 לדירות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה  (4
כסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום תמשיך להיות בתוקף ות

 יתרת הפרמיה, באם תהיה.

אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם,  (5
 בכפוף לפרמיה נוספת. 

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ____עד ליום  .2
__________________ 

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש,  ביטוח "אש מורחב"
 . ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ____עד ליום  .3
__________________ 

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר  וד מכני הנדסי"ביטוח "צי
העבודות, על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון 

 במלוא ערך כינון. 

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ ____עד ליום  .4
__________________ 

לכיסוי אחריות הקבלן על פי כל דין בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרמו בקשר  יטוח חבות המוצרב
)חמש מאות אלף שקלים חדשים( למקרה  ₪ 500,000עם ו/או עקב  העבודות בגבול אחריות בסך 

ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח בגין חבות אשר 
וטלת עליהם עקב העבודות, בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת". הביטוח כולל עלולה להיות מ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח  12תקופת גילוי בת 
חלופי, המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.  הביטוח כאמור יכלול תאריך 

  ______.למפרע שאינו לפני _________

 כללי
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לעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים  2-3הביטוחים המפורטים בסעיפים  (1
 מטעמו ו/או המפקח, ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

הביטוחים המפורטים לעיל )למעט ביטוח עבודות קבלניות( לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך  (2
 יום מראש. 30וח מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, תקופת הביט

אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח לא יפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי  (3
 הפוליסות. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלום הפרמיה וההשתתפות העצמית בביטוחים  (4
 המפורטים לעיל.

וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמין או המפקח, ולא תהיה  הביטוחים לעיל ראשוניים (5
 לנו כל טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל.

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________,  (6
מבוטל, אולם אין בכך כדי לגרוע  בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים,

 מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 

בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין 
 בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  תם()שם החו  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 'הנספח 
 

 טבלת קנסות

 

 מס' המקרה קנס בש"ח הערות

  

לכל יום  ₪ 500
 איחור 

 

 (19.1איחור בתחילת עבודה )סעיף 

1. 

 

  

לכל יום  ₪ 500
 איחור

 

איחור בהזמנת הקבלן לביצוע עבודה )סעיף 
5.9) 

 

2. 

 

באיחור מתמשך 
ימים  7 -מעבר ל

 -יעלה הפיצוי ל
 ליום ₪ 1,000

 איחור נוסף

 

לכל יום  ₪ 500
 איחור

 

 אי עמידה במועד סיום כל עבודה 

 

3. 

 

  

ממחיר  120%
הפריט לפי כתב 

 הכמויות

 

שימוש בחומרים וציוד שלא על פי תקני משרד 
 התחבורה 

4. 

 

  

לכל יום  ₪ 500
 הפרה שלא תוקנה

 

 הפרה יסודית 

 

5. 

 

 

 

ו כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו למלא תשלום סכום הפיצויים המוסכמים, אין בו כשלעצמ

את התחייבויותיו בהתאם להסכם, ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה כלפי הקבלן, 

 לפי הסכם ולפי דין

 
 

 
 ולראיה באנו על החתום היום_______________  

 
 

                                      _____________________ 
 הקבלן                                                                       
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 ' ונספח 

 התחייבות לשמירת סודיות מידע 
  
  : תאריך   
      

         לכבוד
 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב 

 
 התחייבות לשמירת סודיות מידעהנדון: 

 
(  )להלן: "העבודות"( במסגרת הסכם בינינו 10סמך הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא החוזה )מ

 לבינכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת ביצוע העבודה  ולאחריה כדלקמן:
 
כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי המועצה או לפי הוראותיה בכל הקשור  .1

ודיות מוחלטת והכרוך בעבודות שתימסרנה לי במסגרת ההסכם שבנדון, ישמר על ידי בס
 ולא יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע העבודה בעניין זה.

המידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת  .2
 והמפורשת מראש ובכתב של המועצה.

המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/ים הקשור/ים עמי מבלי  .3
 היו מחויבים על פי הסכם סודיות זה ויחתמו עליו.שאלה י

לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או  .4
 בעל פה בכל דרך שהיא.

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות  .5
לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות  צילום, תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן

הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל 
 חומר וכל מידע שנמסר לידי על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתן.

סור מידע לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למ .6
 זה לצד ג' לכל מטרה שהיא.

להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראי כלפי  .7
 המועצה לכל מטרה שהיא.

לפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה  .8
ל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכ

 להם היא זכאית על פי ההסכם.
אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, אגב,  .9

 –בקשר או במהלך ביצוע העבודות תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א 
 ו/או כל דין. 1981

לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -זו משמעו "מידע" לעניין התחייבות  
שיטות עבודה, רשימות שמיות, מידע מקצועי או אישי וכל המסמכים האגורים ברשתות 

 המחשבים והתקשורת שלכם.
ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .10

 עתו לאחר.למניעת אובדן המידע או הג
 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .11

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  .א
 לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב
 נו חב לכם חובת סודיות.מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אי .ג
 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד

 
 בכבוד רב,

____________________________ 
 באמצעות: _____________________
_____________________________ 
 חתימה: _______________________



 

 

 

 

80 
  חתימת המציע                             

 

 

 

 
 נספח ז' 

 
 הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי מידע

 
 

 לכבוד 
 ועצה המקומית תעשייתית נאות חובבהמ

 
 

 הצהרת קבלן בדבר שמירה על מאגרי מידע
 

 
 )להלן:  1981 –אנו מצהירים כי הובאו לידיעתנו הוראות חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א     .1

"החוק"( ואנו מתחייבים לפעול במידע המועבר אלינו במסגרת ביצוע העבודות או 
 השירותים בהתאם להוראות החוק.

 
 

נו מתחייבים כי לא יתבצע שימוש במידע שיועבר לרשותנו במסגרת העבודות נשוא חוזה  א   .2
 ( שלא למטרה לשמה נתקבל המידע.10ההתקשרות )מסמך 

 
 
 אנו מתחייבים להדריך את עובדינו להם תהיה גישה למידע בדיני הגנת הפרטיות.    .3
 
 
ן למועצה על נהלי האבטחה   אנו מתחייבים לאפשר בקרה מתמדת בזמנים כפי שיראה לנכו    .4

ואופן ביצוע הוראות החוק על ידינו ולמסור כל מידע או פירוט שיידרש מאתנו על ידי 
 המועצה בעניינים שפורטו לעייל.

 
 
אנו מתחייבים להשיב למועצה כל מידע שהגיע לרשותנו בקשר עם ביצוע העבודות נשוא     .5

ר לנו לידי המועצה, כמו כן אנו מכרז זה לרבות כל מדיה ו/או אמצעי אחסון שנמס
 מתחייבים למחוק כל מידע שיישאר ברשותנו עם סיום העבודות.

 
 
אנו מתחייבים לפעול על פי דרישות תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו     .6

ולפעול על פי הנדרש ממנהל  1986 -ציבוריים(, התשמ"ו  וסדרי העברת מידע בין גופים
 .14 -ו 3ע' המאגר לרבות ס

 
 
אנו מצהירים כי איננו נמצאים במצב של ניגוד עניינים ו/או אין לנו כל עניין במידע     .7

 המועבר לנו לצורך ביצוע העבודות מעבר לביצוע העבודות על פי תנאי המכרז.
 

 
 
 
 
 

 _______תאריך:_______________                            חתימת הקבלן:_________                
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