
 

 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

  מסגרת  – לביצוע עבודות פיתוח

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 מאי



- 2 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 כרזכללים להשתתפות במכרז ותנאי המנאים ת  
  

 הסכם  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

  'מוקדמות -נספח ג  

  תצהיר עובדים זרים - ד'נספח   
  

  תצהיר העדר הרשעות – ה'נספח  
  

  המכרז נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי ערבות בנקאית אוטונומית - ו'נספח   
  

  על  מציעה התחייבויותנלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - ז'נספח
  הסכםהפי 

 

  

  אישור קיום ביטוחים  - 'חנספח  
  

  נספח בטיחות -' טנספח  
  

  טבלת קנסות –' ינספח  
  

  



- 3 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-יעיןמודבעיר 

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 וסחן המעודכןבנ 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

  מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
 

  כל מפרט שיצורף להזמנת עבודה פרטנית 
 

  הידוע במועד פרסום המכרז –מחירון דקל בנייה ותשתיות 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 



- 4 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –ביצוע עבודות פיתוח ל

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז



- 5 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין
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 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 כרזנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המת

 ע כללידימ .1

להתקשר  הצעותמינה בזה זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
 )להלן:"המכרז/העבודות"(.  .,רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  עבודות פיתוחלביצוע מסגרת בהסכם 

במכרז, אולם לא  שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד החברהמובהר למען  הסר כל ספק כי  .1.2
, באופן שוויוני עד כמה שניתן (, ולחלק את ביצוע העבודות בין הזוכים השוניםה)במילים: שלוש 3 -יותר מ

   לפי שקול דעתה הבלעדי, כפי שתמצא לנכון.והכל בהתאם 

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.3
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובההתאם לנוסח הסכם תעשה ב

 מכרזים ודירקטוריון החברה . 

  מהות המכרז .2

החברה  תזמין  עבור ביצוע עבודות פיתוח אשרהמכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה  .2.1
ע"פ שיקול  והכל כניות שיצורפו לכל הזמנת עבודה כמויות מפרטים טכניים ות על ידי כתבי מפעם לפעם

 דעתה הבלעדי.

קצב אחיד של עבודות שתוזמנה ו/או להסופי של ה פןהיק מתחייבת לגבילמען הסר כל ספק, אין החברה  .2.2
בהתאם לתקציבים  הזמנות העבודה יוצאומובהר בזאת כי  .לביצוע עבודות הזמנות העבודה שיוצאו

תבוצענה תוזמנה ו/או כל עילה לתביעה באם לא ני המסגרת ואין לקבלברה חברשות ה המאושרים שיהיו
   תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר עבודות בגלל 

המהדורה בנייה ותשתיות  –דקל במחירון הקבלן נדרש להציע אחוז הנחה למחירי העבודות המפורטות  .2.3
  .הידועה במועד פרסום המכרז

המתחילה מיום החתימה ת ההתקשרות התקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופהמובהר בזאת כי  .2.2
 . ע"י הצדדים

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .2.2
יא גם אם העילה שלו לכך האו בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו(  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

   בפסקה הרלוונטית. ואו ידיעתו וואו היכרות אי הבנתו

סעיפים המפורטים , לא יכללו הבניה ותשתיות–דקל במחירון על אף האמור בכל מקום   ,מודגש בזאת .2.6
עבודה היקף כספי,  ,היקפי העבודהבגין:  תותוספ ,היוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבודש ,דקלבמחירון 

אחוזי רווח שירותי קבלן ראשי ו ובלות, איחסון חומרים, מכולות ופינוי פסולתפיגומים, ה במבנה מאוכלס
 . לרבות בסעיפים שבהם המחיר הנקוב הוא מחירי קבלן המשנה

  :   וכללישיוזמנו י מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות .2.2

ומים למתכננים, נותני כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשל (א)
 שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי וחמרי עזר,  (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 
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יזיה בכבלים וותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטל (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בפארק לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  (ד)
 מים.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
 דה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבו

הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה  (ו)
או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר 

 העבודה וממנו.   

על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה  (ז)
 עד למסירתם.

מדידה , ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה  (ח)
 הדרושים לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
עבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים הנגרמות בשל ביצוע ה

ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי, או הציפוי מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 
 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  

רות כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקש (י)
 ונספחיו.

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר  (יא)
 גמר ביצוע העבודות. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו  (יב)
בודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, או לא צורפו( לצורך ההתקנה בע

ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, 
פתחים, חריצים, או שקעים למעבר צינורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות מעקות 

 וכו'.

 ת ועודפים ממנו. ניקוי אתר העבודה וסילוק פסול (יג)

 דמי בדיקות  (יד)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. (יז)

 רעות.   -מכבים-הוצאות הכרוכות במסירת החזקה במגרש לעיריית מודיעין (יח)

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר (יט)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן, הדרכות וכיו"ב.  (כ)

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  (כא)
 קשרות ונספחיו.ההת

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים  (כב)
 בתקופת הבדק.

 רווחי הקבלן. (כג)
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כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(   (כד)
בויות, בין שההוצאות ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והער

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו  8.5% -הוצאות לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבודות השווה ל (כה)
 לחברה מכל חשבון שיוגש.

 תקשרות תקופת ה .2.8

/ תקופת כםתקופת ההס)להלן: "הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת ההסכם  (א)
כולל מע"מ ₪  15,000,000או עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של  "(ההתקשרות

  .מבניהםהמוקדם 

 הגדירהחברה החברה תהא רשאית להאריך את תוקפו של הסכם בשנה אחת בכל פעם ובלבד שה (ב)
מראש ובכתב את סכום היקף העבודות המצטבר בגין תקופת הארכה, ובכפוף לכך שהיקף 

 דות המצטבר בגין כל תקופת הארכה לא יעלה על הסכום נקוב בס"ק )א( לעיל.  העבו

 תקופות הארכה. 2מובהר למען הסר כל ספק, סך תקופות הארכה לא יעלה על   (ג)

   ת ההצעהשגה .3

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

צעה החברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(. )ב ישראל או תאגיד משפטי אחד אדם פרטי אחד תוש .3.1
   . תיפסל -שלא תוגש כאמור 

שם רשתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל מ (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

צל רשם אות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות שתתפת במכרז שהיא שותפמ (ב)
 חובות השותפות.   להשותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    בשם התאגיד.

 ,₪  1,000,000עבודות פיתוח בהיקף של  3לפחות וכח המעוגן באסמכתאות בביצוע מניסיון בעל הינו  .3.2
 )במילים:₪  10,000,000 -שאינו נמוך מ מחזור שנתיהיקף בעל והינו בשלוש השנים האחרונות לפרויקט 

 בשנה.כולל מע"מ ₪(   מיליון שקלים חדשים  עשרה

ו התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי א 
 של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  

, תביא לפסילת כאמורהמעידות על הניסיון הנדרש  תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו
   המשתתף.

למען הסר כל ,  2-ג' 200 הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוג .3.3
  , תביא לפסילת המשתתף.ספק, כי אי המצאת אישור כאמור

אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור  ומנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש ל .3.2
 בחוק הנ"ל.

ו/או לא  פט, לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משו/או  שפטהורשע בעבר על ידי בית מלא  .3.2
לפי פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליחקירה פלילית נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו נפתחה או מתנהלת 

 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין  438עד  414פים לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעי

צו ו/או נגד מנהל ממנהליו הוצא כנגדו הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתפי  למניעת הטרדה מאיימת על

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנה  .3.6
 מה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  שקד

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

   :מסמכי המכרז .2
   :ובהתאם להם ב,"הרצו ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן, .2.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)
 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)
  .(הסכם -להלן גם )הסכם  (ג)
 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)
    יבוריים.ציהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים אישור על נ (ה)
   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)
     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)
    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ר זכויות החתימה בתאגידח בדב"רו/ד"אישור עו;  
)עבירות  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליהרשעה אישור על העדר  (ט)

לחוק העונשין  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"זשוחד( 
שין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין לחוק העונ 438עד  414)עבירות גניבה(, או לפי סעיפים 

חוק הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 
 . .2001-, התשס"במניעת הטרדה מאיימת

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)
  כתבי ערבות בנקאית. (יא)
   אישור קיום ביטוחים. (יב)
 פ דין. ע" תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (יג)
 מעטפת . (יד)

  9:00בשעה  10.2.16  מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .2.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   2,000 –וזאת תמורת 

 ההצעה    .2

במעטפה  טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .2.1
חברה, לא נציג ה, שתוכנס לתיבת המכרזים של החברה בנוכחות במסירה אישיתיועדת לכך, סגורה המ

 .12:00 בשעה 16.30.2 יאוחר מיום

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .2.2
ו שתימסרנה שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/א

  .לאחר המועד האמור לעיל

 נספחי ההצעה   .6

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע
למעט מעטפת המכרז(  בעט )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 ; ף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכךכחול בראשי תיבות בשולי כל ד

 ו לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:    ילעוכן 

למסמכי  'וכנספח , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן החברהערבות בנקאית אוטונומית, כלפי  .6.1
ידי בנק  (, שהוצאה עלשקלים חדשים   שבע מאות וחמישים אלףבמילים: ) ₪  220,000, ע"ס המכרז

 ."(המדד)להלן: "תשומות הסלילה והגישור , כשהיא צמודה למדד המשתתףועל שם לבקשת בישראל 

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 30.8.2016  עד לתאריך קפהותעל הערבות לעמוד ב

לא יובהר ויודגש, כי  ספק,. למען הסר ביא לפסילת ההצעהתאי המצאת הערבות הבנקאית,  (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  ופה לערבות הבנקאית,חלכל  תתקבל

   ., בלעדיו איןהמצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

גרום לפסילת י - ל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בכלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ב)
 . משתתףההצעת 

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז הק, מובהר בזאת כי למען הסר ספ (ג)
 לבד.בתחולנה על המציע 

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
די . לעיל, אלא אם נמסר אחרת על י6.1. לעיל,  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 5.1

 החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מבין מועדים אלו.   מאוחר הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 בהתאם.  ערבות הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל וא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  אישור תקף על ניהול .6.1
   לה להביא לפסילת המשתתף., עלואישור זה

, עלולה להביא למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. .6.2
   לפסילת המשתתף.

    , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זהאישור על ניכוי מס במקור.  .6.3

כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, .6.2
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או 

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה צו הרחבה.

בצירוף העתק של תעודת האגד, וכן אישור עו"ד או  אישור על רישום החברה או השותפות, -לגוף משפטי  .6.2
, עלולה להביא למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה  רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו.

    לפסילת המשתתף.

בהיקף של  ,עבודות פיתוח 3לפחות בביצוע ניסיון בעל היותו  באסמכתאות עלאישורים המעידים  .6.6
₪  10,000,000 -מ שאינו נמוך מחזור שנתיבעל והינו  ,בשלוש השנים האחרונות ,ויקטלפר₪,  1,000,000
 בשנה.כולל מע"מ ₪(  מיליון שקלים חדשים  עשרה )במילים: 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא  
 בגוף המגיש.   של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה  1'כנספח ב על המציע לצרף הצהרה המסומנת (א)
מפורטים: שם הפרויקט, מקומו, עלותו כולל מע"מ, העבודות שבוצעו בו, שמו המלא של מזמין 

 העבודה המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.    

/תאגידים עירוניים/תאגידים מרשויות מקומיות המלצות 2סף על המציע לצרף, לפחות בנו (ב)
)במילים: מיליון ₪  1,000,000 לפחות  , בהם ביצע המציע עבודות פיתוח, בהיקף שלממשלתיים

  לפרויקט. שקלים חדשים(

 ף זה.שנתי כנדרש ברישא של סעי מחזורבנוסף על המציע לצרף אישור מרואה חשבון על ההיקף  (ג)

תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים  במועד הגשת מסמכי המכרזבנוסף, על הקבלן להגיש  (ד)
חשבונות סופיים מאושרים או : צו התחלת עבודה לכל פרויקט,  1בהצהרתו המסומנת כנספח ב'

מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה  90%חשבונות חלקיים שהיקפם במצטבר עומד על סך של 
עוד מאושר, יחשבו חשבונות ביצוע מאושרים ע"י המזמין. למען הסר ספק, על כתי בתנאי הסף

 המציע לצרף העתק מהחשבון המפורט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע:

והמהווה להסכם  1למספר כל פרויקט בהתאם למספר הסידורי עליו הצהיר בהצהרה המסומנת ב' (1)
 . חלק בלתי נפרד ממכרז זה

 בסדר רציף.למספר כל דף מהאסמכתאות  (2)

' להסכם ומהווה חלק לבתי 2למלא את הטבלה )המצורפת למסמכי המכרז והמסומנת כנספח ב' (3)
 נפרד ממסכי המכרז( המפנה לעמודים הרלבנטיים מהם מוכיח המציע כי אכן עומד בתנאי הסף.  

   סילת המשתתף., תביא לפכאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

,  2-ג' 200 הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוגאישור בכתב כי  .6.2
  , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת אישור כאמור

 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי ה'תצהיר בדבר העדר הרשעות וחקירות פליליות כמפורט בנספח  .6.8
לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב נפרד הימנו לפיו , 

אישום לבית משפט,  ו/או לא נפתחה או מתנהלת נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו חקירה פלילית בגין עבירה 
 1977 -העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד( לחוק  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  שנושאה פיסקלי

עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה  438

חוק מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת על פי בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד 
, כאמור התצהיר החתוםלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת . 2001-, התשס"במניעת הטרדה מאיימת

 תביא לפסילת המשתתף.

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק  ד'כנספח תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף  .6.9
 למען הסר ספק, איבלתי נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז. 

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.המצאת אישור

   את הפרטים הבאים: המצורף כנספח א' למסמכי המכרז,  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .6.10

בנייה ותשתיות במהדורה  –דקל  במחירוןגובה ההנחה באחוזים על מחירי העבודות המפורטות   (א)
 . דכנת נכון למועד פרסום המכרזועהמ

נחה כוללת שברי אחוזים, היא תכתב בצורת שבר עשרוני אשר יכלול לא יותר אם ההמובהר 
 הנקודה. משתי ספרות אחר

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויותבאותו פרק,  המפורטים

 החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר ועבודות

מובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהנחה ולא תהיה 
 לצד המספר. -כל משמעות לסימון + או  

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (ב)

 ;חתימה מלאה כדין  (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברהה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ההצע .6.11

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .6.12
  במסמכי המכרז.

    :ההסכם .2

תאשר את ההצעה , על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים במכתבתודיע לזוכה,  חברהה .2.1
 הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .2.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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  בסך שלסלילה תשומות הערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .2.3
מסמכי המכרז והמסומן לפי הנוסח המצורף ל ( שקלים חדשים מיליון וחצי)במילים:  ₪  1,200,000

ימים מקבלת ההודעה על זכייתו  (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםז' כנספח
 חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות במידה והמציע הזוכה לא  .חברהמה

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה הזכייה את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  רשאית לחלט
במידה  כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברהיהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

ותחליט החברה לבחור יותר ממציע אחד, תחולק הערבות הבנקאית על פי סעיף זה באופן יחסי בין 
    המציעים.

 חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך.      15למשך תוקף הערבות יהיה  .2.2

מקבלת  7.3המועד הנקוב בסעיף  כמפורט במכרז זה לאחרמציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים  .2.2
זכאית  -כיית המציע במכרז זחור בלי לבטל יוהחברה הסכימה לקבלם בא חברה,ההודעה על זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב ה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן החברה
 בינה לבין המציע.

חור אינה מהווה ראייה להסכמת יזה, המצאת המסמכים בא ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .2.6
 ור.     חור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמיאבהחברה לקבלתם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .2.2
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',חכנספח קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

ם נעשו בגוף , בין אלאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .2.8
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

ע"פ מכרז והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  הוראות ההסכם
תביעה ו/או דרישה לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או זה 

  מכל סוג שהוא בעניין זה.

  הוצאות המכרז .8

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

    הבהרות ושינויים .9

במסמכי רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  חברהה .9.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי 

      ידם.-הפרטים שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןהגשת ההצעות למכרז )להלן: "רשאית לדחות את המועד האחרון ל חברההכמו כן  .9.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .9.3
     ידם.-טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו עלרשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר 

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .9.2

    בחינת ההצעה .10

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת  .10.1
ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם כל שינוי, תוספת או הסתייגות 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .10.2
   ההצעה כדבעי. מונע הערכת חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין ת חברהה .10.3
 ,בהתקשרות עם המציעחברה של השלילי בניסיון קודם של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

וקיימות מחלוקות בין החברה לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שטרם הסתיימו  – אם הייתה כזו
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ובאופן כללי, בכל  למציע על טיב ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
    ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.יקריטריון עני

ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה או  בעלת אחוז ההנחה הגבוההחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .10.2
     .לקבל הצעה כלשהי

, מנכ"ל החברהידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .10.2
 משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו.

   פגישת הבהרות .11

   פגישת הבהרות עם המציעים.לנים מקדים אשר יכלול סיור קביערך  12:30 שעהב 18.2.16 ד' ביום .11.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .11.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

-מודיעין ( 1קומה  –אגף שמאל ) 2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .11.3
   .רעות -מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .11.2
   .הםהדרושים והנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .11.2
אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע מכל סוג שהוא לרבות 

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל ברהחמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
ם על ידי החברה לא על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקי

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 

 

 
 הבכבוד רב ובברכ         

 מנכ"ל משה אשכנזי,         
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 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 עותר-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין
  71700רעות   -מכבים-מודיעין 4המעיין מרח' 

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן)להלן:" 

 מצד שני 

 חברהה )להלן:" להלן העבודה/עבודות"( אשרפיתוח להתקשר עם קבלן לביצוע עבודות מעוניינת חברה הו :הואיל
התאם לתקציבים המאושרים ב במשך תקופת ההתקשרות , ע"פ שיקול דעתה הבלעדיתזמין מפעם לפעם

 .החברהברשות  שיהיו

מסגרת"( אשר במסגרתו נקבעה "מכרז ה )להלן: 3/2016ה פרסמה מכרז מסגרת, מכרז פומבי מס'  חברוה  והואיל:
 לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.והקבלן הוגדר כקבלן מסגרת הצעה הזוכה הצעת הקבלן כ

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :ך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכ

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1
 זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי יום חתימת הסכם זה הינו .1.3

 נספחים להסכם.מהות ההסכם ו .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן 2.1

 נספח ב'.  - הצהרת הקבלן 2.2

 '1נספח ב  - הצהרת ניסיון 2.3

 נספח ג' –מוקדמות  2.2

 ד'נספח  –תצהיר עובדים זרים  2.2

 ה'נספח  –תצהיר העדר הרשעות  2.6

  ו'נספח  - רזלהבטחת קיום תנאי המכנוסח כתב  ערבות בנקאית  2.2

 ' זנספח  -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.8



- 15 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 '. ח נספח - קיום ביטוח עבודות קבלניות -  יםביטוחקיום אישור  2.9

  'טנספח  -נספח בטיחות   2.10

 ' ינספח  –טבלת קנסות  2.11

 לא מצורף' אנספח י – ליום פרסום המכרז המעודכן בנייה ותשתיות  –דקל מחירון  2.12

 .ותקופת ההתקשרות ות ההסכםמה 2.13

הסכם "מסגרת" בו תהא רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע הסכם זה מהווה  (א)
, ע"פ שיקול דעתה מפעם לפעםהחברה  תזמין  אשר הבאמצעות הקבלן כל הזמנה לביצוע  עבוד

ם התקשרות תחשב כהסכם מחיריהמובהר בזאת כי  , כאשרבמשך תקופת ההתקשרות הבלעדי
הפריטים ו/או על מחירי המבוסס  המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות למשך תקופ

בניכוי , מועד פרסום המכרזהמעודכן נכון ליום בנייה ותשתיות  –דקל העבודות המפורטות במחירון 
בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי שהוצעה על ידי הקבלן נחה הה

   מנו.נפרד הי

בניה ותשתיות, לא יכללו הסעיפים     –מודגש בזאת,  על אף האמור בכל מקום במחירון דקל  (ב)
 ,היקפי העבודהבגין:  תותוספהמפורטים במחירון דקל, שיוגדרו במסגרת הזמנה לביצוע עבוד, 

חוזי וא פיגומים, הובלות, איחסון חומרים, מכולות ופינוי פסולתהיקף כספי, עבודה במבנה מאוכלס 
 לרבות בסעיפים שהמחיר המצוין בהם הוא מחירי קבלן משנה רווח שירותי קבלן ראשי

 –דקל עבודות שתוזמנה על ידי החברה ואשר יכללו פרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות במחירון  (ג)
מינוס   משרד הבינוי והשיכוןעל פי מחירון יתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל   ,בנייה ותשתיות

יתומחרו על פי , משרד הבינוי והשיכוןבמידה והפריטים ו/או העבודות אינן מפורטות במחירון  12%
חברה . שיבוצע על ידי הקבלן, יבוקר על ידי מנהל הפרויקט / המפקח ויאושר על ידי ה מחירים ניתוח

ן המפורטת בטופס ההצעה המסומהמחיר יכלול עמלת ניהול ופיקוח ולא תחול עליו הנחת הקבלן 
 .כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 

קצב אחיד עבודות שתוזמנה ו/או להסופי של ה פןהיק מתחייבת לגביחברה למען הסר כל ספק, אין ה (ד)
בהתאם לתקציבים תוזמנה עבודות על פי הסכם זה מובהר בזאת כי  .הזמנות לביצוע עבודותשל 

תוזמנה ו/או כל עילה לתביעה באם לא מסגרת הן ואין לקבלחברה ברשות ה המאושרים שיהיו
  תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה.העדר תבוצענה עבודות בגלל 

 תקופת ההסכם.  (ה)

/ תקופת ההסכם)להלן: " הינה לתקופה של שנה אחת מיום חתימת ההסכםתקופת ההסכם  (1)
 _₪_______________או עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של  "(תקופת ההתקשרות

  .המקודם מבניהם

החברה תהא רשאית להאריך את תוקפו של הסכם בשנה אחת בכל פעם ובלבד שהחברה  (2)
הגדירה מראש ובכתב את סכום היקף העבודות המצטבר בגין תקופת הארכה, ובכפוף לכך 

( 1הסכום נקוב בס"ק )מ 25% שהיקף העבודות המצטבר בגין כל תקופת הארכה לא יעלה על
 יל.  לע

 תקופות הארכה. 2מובהר למען הסר כל ספק, סך תקופות הארכה לא יעלה על   (3)

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בהתאם להוראות המכרז הייתה החברה רשאית לבחור יותר מקבלן מסגרת  .3.1
וק העבודות בין קבלני אחד. במידה ועשתה כן החברה, מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי החברה תפעל לחיל

מנוע ומושתק המסגרת באופן שוויוני עד כמה שניתן והכל בתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הקבלן יהיה 
 מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

 ביצוע העבודות סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .3.2
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטה המוזמנות על ידי החברה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  את כל הבדיקות הנחוצות, הקבלן מצהיר כי בדק .3.3
ענה ו/או והוא מוותר בזאת על כל ט הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

, הדרושים כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.2
  לביצוע העבודות.

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.2
  אמור בהסכם זה.  כ

הקבלן מצהיר כי ידוע כי החברה תהא רשאית להזמין מהקבלן מתקנים )לרבות מתקני משחק ו/או מתקני  .3.6
כושר( אשר יפורטו בכתב הכמויות שיצורף לכל הזמנת עבודה והקבלן מתחייב לספק את מתקנים )לרבות 

 הזמנת העבודה. מתקני משחק ו/או מתקני כושר( אשר יפורטו בכתב הכמויות שיצורף ל

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או מכל מקום אחר בהסכם זה, החברה תהא רשאית להזמין את האספקה 
 2%תוספת בגובה זה, תשולם לקבלן במקרה  בעצמה.   מתקני משחק ו/או מתקני כושרוההתקנה של 

ות הקבלן, קבלן מסך התמורה בפועל אותה תשלם החברה בגין אספקה והתקנת המתקנים, בגין עצם הי
  ראשי.

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.2

 בתוקף.  2-ג 200 בעל סיווג קבלני מסוגרישיון קבלן   (א)

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (ב)
    .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   ת מע"מ.אישור עוסק מורשה מטעם שלטונו (ג)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  קבלןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ד)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה הקבלן מתחייב  (ה)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו/או  שפטהורשע בעבר על ידי בית מלא הקבלן מצהיר כי  3.6
 עבירהאו   ירה שנושאה פיסקליבגין עבפלילית  חקירה ו/או נגד מנהל ממנהליוו/או לא מתנהלת כנגדו  משפט,

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית  
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק(  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393

ו/או נגד מנהל מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש ו/או בעניין הרלבנטי ל
      .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ממנהליו 

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.2
  ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.  

על פי הסכם זה ויפעל על  וין במילוי כל התחייבויותיהקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל ד 3.8
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והקבלן לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם תחילת ביצוע 
אחד מן ההיתרים ו/או חברה או לא ימציא ל במועדים שיקבעו על ידי החברה, העבודות המוזמנות

הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם הנדרשים כאמור, יהווה הדבר  תהאישורים ו/או הרישיונו
להלן, לאלתר ותעביר את ביצוע   14.1כאמור בסעיף תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, חברה וה

חברה והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדיאחר  העבודות לקבלן 
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.9
   , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952 –

הסכם בנוסף לאמור לעיל, כוכי הסכם זה מהווה חברה ע טיב ההסכם בינו לבין ההקבלן מצהיר כי ידו 3.10
   . המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות מחירים למשך תקופ

העבודות המפורטות הפריטים והקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אחוז הנחה הניתן על ידו מתייחס למחירי  3.11
וכי המחירון  "המחירון"( דוע בעת מועד פרסום מכרז )להלן:היבנייה ותשתיות  –דקל משרד במחירון 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

ות מעודכנות שיצאו ר. למען הסר כל ספק,  מהדוימשיך לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההסכם
 במועדים מאוחרים יותר לא יהיו רלוונטיים לעניין הסכם זה. 

נדרשות, טיבם של העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו למכרז את סוג העבודות ה 3.12
והחומרים הדרושים לביצוע כל עבודה ועבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם 

  על פי הסכם זה. והשפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

 –דקל אחוז ההנחה שניתן על ידו על מחירי הפרטים והעבודות המפורטות במחירון הקבלן מתחייב כי  3.13
, נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע בנייה ותשתיות

העבודות המוזמנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת החומר 
 ות ביטוח וכן רווח והציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלוי

 2.13בנייה ותשתיות המפורטים בסעיף  –ואי קיומם של התוספות המפורטות במחירון דקל  קבלני סביר,
לתשלום תוספת כל  חברהוהוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה לעיל,

 שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן. 

כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת למען הסר  3.12
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא  שבעטיה תהיה לחברה 
 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .2

פרק , בהתאם לבהתאם לשיקול דעתה הבלעדיבצע את העבודות שיוזמנו על ידי החברה, יהקבלן  .2.1
אשר מעת לעת ו פרטים טכניים, כתבי כמויות ותוכניות שימסרו לקבלן על ידי החברהמהמוקדמות, 

 .יסומנו ויצורפו כנספחים להסכם זה ויהוו חלקים בלתי נפרדים הימנו

מפרט טכני פרק המוקדמות, הלקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות המפורטות ב רומסתחברה ה .2.2
הסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, לשביעות רצון ובכתב הכמויות המסומנים כנספחים ל

החברה ו/או המפקח וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין 
   שאינן מפורטות בהסכם זה  ובלבד שהן מתאימות לסוג העבודות נשוא הסכם זה.

כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל  בזאת מובהרלעיל,  3.2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .2.3
ו/או ביצוע במסגרת הזמנת העבודה  פורטושיצמצם את היקף העבודות מרחיב או על כל שינוי המעת 

בשלבים בהתאם להוראות המפקח וקצב התקדמות העבודה בפרויקט והכל לפי שיקול זמנו ושי העבודות
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  חברהומושתק מלהעלות כנגד המנוע והקבלן יהא דעתה הבלעדי של החברה 

   .בנושא זה מכל סוג שהוא

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות, אשר יש בהן להשפיע על  (א)
. להסכם זה, תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל 8.1התמורה כאמור בסעיף 

  צוע התוספות או השינוי. החברה לבי

צמצם את היקף מרחיב או של כל שינוי המהתחשיב לביצוע כמו מובהר למען הסר כל ספק כי  (ב)
תוספת ו/או בין אם הקטנת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה , בין אם בהעבודות

ציע במסגרת הצעתו בנייה ותשתיות בניכוי אחוז ההנחה שניתנה על ידי המ –המפורט במחירון דקל 
 המפורטת בנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב  .2.2

 המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (א)

ותפת למשרד הביטחון מע"צ המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המש (1)
)הפרקים הרלוונטים מפורטים  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 המסומן כנספח להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( במפרט הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני. עפ"י הפניות
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 מכון התקנים   –תקן ישראלי  (2)

 כתב כמויות שיסופק על ידי החברה. (3)

 .חברהתוכניות לביצוע שיסופקו על ידי ה (2)

 פרק המוקדמות שיסופק על ידי החברה  (2)

 .חברהמפרט טכני מיוחד שיסופק על ידי ה (6)

 עד פרסום המכרז. ה המעודכנת בעת מומהדורהבנייה ותשתיות  –דקל משרד מחירון  (2)

לכל הזמנה למתן הצעה מפרטים נוספים שיפורטו במסגרת המפרט הטכני המיוחד שיצורף  (8)
 לביצוע עבודה.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .2.2

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   שיקבע על ידי החברה ויפורט במסגרת כל הזמנת עבודה בנפרדים בהתאם ללוח הזמנ ו/או המפקח

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
GANT  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים

 זה.   

קח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, יחליט לא אושר לוח הזמנים בידי המפ (ג)
 המפקח.   

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  (ד)
העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע 

 להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר.  העבודות, הכל במטרה

ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם שיקבעו לביצוע עבודות הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים  (ה)
 .   ותמתאימים לביצוע העבוד

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר  (ו)
שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת אותו המפקח במפורש ובין 

 עליו.  

עבודות כאמור בסעיף זה לעיל, מסיבות שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע הקבלן מצהיר כי ידוע לו  (ז)
שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקובעים 

)במילים: חמשת אלפים ש"ח( בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע ₪  5,000מראש בשיעור של 
 מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.   

 לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן:   .2.6

ביצוע העבודה וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ללועבודה המיועד האתר סייר בל (א)
 ורים לו. בר

קרקעיים הקיימים בשטח כגון: קווי מים, -קרקעיים והתת-בדוק את מיקום המתקנים העלל (ב)
 , תאורה וכו' בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. כבליםביוב, תיעול, חשמל, 

שימוש לעשות קרקעיים או -כבלים תת/או חפירות לגילוי צינורות ובמידה ויידרש הקבלן לבצע  
יהיו באחריות הקבלן ועל , יבצע הקבלן חפירות גישוש אלו שירים מיוחדים לצורך גילוייםבמכ

בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם תוך כדי . חשבונו
העבודה ייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי 

 .סכם זהה
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לרבות התוכניות, המפרט ם המצורפים להזמנה לביצוע עבודה פרטנית מסמכיהאת לבדוק לן מתחייב הקב .2.2
את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות הטכני, כתב הכמויות ו

שר יחליט בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, א/או והטכני  במפרטו/או  או סתירה בתכניות
תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה ו/או מפרט  לפי איזו תכנית

    מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .2.8
 לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע העבודות.  -הוראות משלימות העבודות, 

אי ביצוע כלל העבודות לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודות ובכל חלק מהן, לרבות  .2.9
. לעיל, או לחילופין ביצוע 4.2בתוכניות, המפרט הטכני ובכתב הכמויות כאמור בסעיף המפורטות 

כון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שינוי כאמור תימסרנה בשלבים, הכל כפי שתמצא לנ
 לקבלן בכתב )להלן:"פקודת השינוי"(. 

הקבלן מתחייב לספק לחברה ו/או עירייה , למפקח ולמתכנן לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר  .2.10
וכו'  I.Lקרקע,  , הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות, רומי"(AS  MADE)"ביצוע 

התוכניות יוגשו במדיה מגנטית או אופטית בהתאם למפרט העירייה ובהעדר בהתאם למפרטי משהב"ש, 
 וכן עותק קשיח לכ"א מהגורמים.  

על פי או יסופקו שלא  עבודות שיבוצעומובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ציוד ו/או מוצרים ו/או  .2.11
. לעיל, יהא על 4.2מצורף ו/או כתב הכמויות כאמור בסעיף המצורפות ו/או המפרט הטכני ה תותוכניה

ו/או  תולתוכני םקן את העבודה על חשבונו ולהתאימהקבלן להחליף את הציוד ו/או המוצרים ו/או לת
 מאושר. תוכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.ה למפרט הטכני ו/או לכתב הכמויות

, לפני קבלת ומרחציוד ו/או מוצר ו/או ה ו/או להזמין לבצע כל עבודה או חלק ממנהקבלן מתחייב לא  .2.12
  . אישור המפקח

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .2.13
, קטלוגים, תוכניות מפורטות וכן את אישור םגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /מוצר/חומרציודהמערכות/

   המסופק. /מוצר/חומרציודערכות/מהתקנים הישראלים ל

  אינפורמציה על כל מהלך עבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .2.12

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .2.12
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה מבוצעת עבודה 

פינוי פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגע הקבלן מתחייב .2.16
, משרד התחבורה,  וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנוטומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל אלמפקח  ו/או מתחייב לדווח לחברה קבלןה .2.12
   .עבודה

החומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא ו/או המוצרים ו/או את הציוד הקבלן מתחייב להזמין  .2.18
  .לביצוע העבודותלעכב את לוח הזמנים 

יהיה  המוצרים ו/או החומרים/או זמנים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 
  באחריות הקבלן.

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על כ .2.19

 ופן ביצוע עבודות  א .2

הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים  .2.1
ים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור ופריסת הרשתות הנחוצ

  האספקה למקור השימוש בהם. 
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יישא בעלויות המים  במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון,כמו כן הקבלן 
בונו את כל )ג( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על חש2.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל פרטי העבודות לצורך ביצוע העבודות במקומם ובין היתר, לנכונותם של  .2.2
הגבהים והמרחקים בעבודות מרגע קבלת האתר ועד למסירתו הסופית עם גמר ביצוע כל העבודות ע"פ 

 לחברה. הסכם זה 

כל ההוצאות לסימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן. על קבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים  .2.3
 באתר שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון יהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר   .2.2
 כאמור.  בוצעו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות

 מהנדס ומנהל עבודה .2.2

מהנדס אזרחי מנוסה ורשום )רשום  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת 

 הביצוע.

ו עליו ברציפות לצורך ביצוען הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיח (ב)
של העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות .

הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה אל מקום עבודה אחר של ק"ה בלי  (ג)
 אישורו של המפקח.

אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  מינוי מהנדס ומנהל העבודה יהא טעון (ד)
 לבטלו מסיבות סבירות.

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .2.6
 5.5אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין  -שהורחק לפי דרישה כאמור לעיל. אדם 
 בעקיפין

עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי חברה ו/או העל הקבלן למלא אחר כל דרישות ה .2.2
ס העיר. זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנד

היה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת העבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל 
 בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. 

מה, ומסירת עבודות  מיום העמדת אתר עבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השל .2.8
לחברה, יהא הקבלן אחראי לשמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו 
על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים 

ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים  וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם
מטעמו לעבודות, ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי 

 ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

וך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן ת 
 בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.

 בטיחות  .2.9

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות  ' המהווהטושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח 

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עהחברה, ולבצע כל עבודה 

צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות מ (ב)
פרד הימנו,  ו/או לא לשביעות ' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נטנספח הבטיחות המסומן כנספח 

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית
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הפסיק את עבודת לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (ג)
   הקבלן.

שאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין ול ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .2.10
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר עבודה .2.11

מורשה  לאתר את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
העירייה, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות היטלים ואו כפוף לאישור הפיקוח של  ויהיה

 אגרות , דמי כניסה לאתר לעודפי עפר / פסולת בניה

מתחייב לפנותם על הקבלן , שאינה פסולת גושית או פסולת בניין במידה וקיימים באתר פסולת  (ב)
 .העירייהאו אישור בהתאם להנחיות המפקח והנחיות  לאתר מוסדר, חשבונו

ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, אתר העבודה את הקבלן ינקה ביצוע העבודות מיד עם גמר  (ג)
כשהוא אתר העבודה החומרים הטכניים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. 

 מתחילת העבודות ועד לסיומן. העבודה שטח אתר לדאוג על חשבונו לניקויהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .2.12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום ואישור הגורמים  (א)
 המפורטים להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (1)

ומחלקת התנועה של משטרת  העירייהמחלקת התנועה של  (2)
 . ישראל

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (3)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (2)

 חברת מקורות.  (2)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (6)

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין.  (2)

 . חברת חשמל (8)

 חברת בזק  (9)

 רשות העתיקות (10)

 בכבלים ההטלוויזי (11)

 איגד ערים לכבאות. (12)

 כל גוף נוסף שיידרש על ידי מח'. (13)

כל ספק כי במקרה ועבודות  יש בהן כדי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר (ב)
מחלקת של  אישורןהקבלן לתאם ולקבל את באחריות הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, 

לרבות  שלבי העתקות התנועה השוניםל ומשטרת ישראל רעות-מכבים-עיריית מודיעיןהתנועה של 
 .   הכנת תכניות הסדרי תנועה ואישורן

אמצעי בטיחות על פי תכנית הסדרי הצבת : קוט באמצעים הבאיםכן, על הקבלן לנ-כמו (1)
, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות ן ע"י הקבלן ועל חשבונונאשר תוכ תנועה בזמן ביצוע

בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות  בטיחות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות
  . בדבר וכפוף לאישורו של המפקח
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לעיל ולמען הסר כל ספק, מודגש כי במידה וביצוע העבודות ידרשו מבלי לגרוע מן האמור  (2)
את התכנון הנדרש,  ביצוע העבודות, יהא על הקבלן לבצע במהלך זמניים תנועה הסדרי

 קבלת כולל הביצוע לגמר עד הזמניים התנועה הסדרי קבלת האישורים הנדרשים וביצוע
 התרים.

לצורך התחייבות  15%יבי ישראל בהנחה של הסדרי תנועה יתומחרו על פי מחירון נתעלות  (3)
 החברה לתשלום בהתאם לאמור להלן:

 ,לכלל הפרויקט₪  40,000לא עולה על לעבודה מוזמנת, במידה ועלות הסדרי התנועה  (א)
והחברה לא תידרש לשלם בגין  יישא הקבלן במלוא העלויות, לרבות תכנון ואישורים

 .הסדרי התנועה

מתחייבת  ,לפרויקט₪  40,000עבודה מוזמנת יעלו על במידה ועלות הסדרי התנועה ל (ב)
 לעלות בפועל.הראשונים ₪  40,000מעלות ההפרש שבין  50% – החברה לשאת ב

והעבודה תמשך מעבר למועד הנקוב בהזמנת במידה מובהר למען הסר כל ספק כי   (ג)
הוצאות יחולו , חברהמסיבות שאינן תלויות ב העבודה ו/או בצו התחלת העבודה,

בתקופה שבין המועד שנקבע לסיום העבודות בהזמנת העבודה לבין  ,רי התנועההסד
 על הקבלן., מועד סיום העבודות בפועל

 

 ליקויים ופגמים בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן .2.13

במהלך המוזמנות  היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או העבודות  (ד)
עליו ידווח ו ו/או פגם כל ליקוילהחליף ו/או לתקן בתוך זמן סביר בלן ביצוע העבודות, מתחייב הק

, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם  לו על ידי החברה
 שעות.    48סעיף זה הינם 

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו/או הליקויים שהתגלו  (ה)
בציוד שסופק ו/או במהלך ביצוע העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על 
ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה 

 בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

הר כי האמור לעיל אינו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוב (ו)
מסירה  חודשים מיום)במילים: שלושה (  3 במשךלגביהם יהא הקבלן אחראי לקליטתם המלאה 

היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא  .)להלן: "תקופת הקליטה"(  סופית
שיקבע על ידי המפקח בתוך זמן חשבונו  מתחייב הקבלן להחליפם על, נקלטו בתקופת הקליטה

  בעצים ו/או השתילים חדשים.

עם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור 
  .מחדש

 ציוד חומרים ומלאכה .2.12

שימסרו במפרט הטכני וכתב הכמויות אשר יפורטו את הציוד ו/או המוצרים מתחייב לספק הקבלן  (א)
חלקים בלתי נפרדים הימנו, ולספק יהוו להסכם זה ויצוע עבודות ואשר יסומנו כנספחים לו לצורך ב

העבודות על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לביצוע 
לעיל, המצורפים להסכם זה והמהווים חלקים בלתי  4.3כמפורט במסמכים המפורטים בסעיף 

בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת יצוע העבודות ביעילות ונפרדים הימנו, ולשם ב
 .הסכם זה ונספחיובהתאם להעבודות ביצוע 

וד ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הציבמקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח,  (ב)
ו לקבלן שנמסראינו תואם את הנדרש ע"פ המפרט הטכני או כתב הכמויות הכלים או חלק מהם 

כנספחים להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, ו/או ות המסומנלצורך ביצוע העבודות 
לספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הקבלן , יהיה על העבודותאינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

על  הקבעהכל לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנ
יה ילסטהקבלן ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.
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אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי הציוד ו/או  (ג)
תעודת השלמה על פי  ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנהאתר העבודה רשאי להוציאם מהקבלן 

והמבנים המכאני  אך ורק את הציוד מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 העפר בהתאם למפורט בהסכם זה ונספחיו .הארעיים השייכים לו ואת עודפי 

העבודה החומרים וקבלתם באתר הציוד ו/או המוצרים ו/או אחראי לבדיקת הקבלן יהיה  (ד)
הסכם הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע הולשמירתם הבטוחה של 

 .זה

חומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור ציוד ו/או המוצרים ו/או הישתמש בהקבלן  (ה)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה הקבלן במפרטים בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות. 

 תהיה ברמה משובחת.

בחומרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בציוד ו/או במוצרים ו/או   תמשולא יש/או לא יובאו ו (ו)
  .הסכם זה ונספחיו ב

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (ז)
, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו על ידי הטכני הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט

  זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. הקבלן ובלבד שנקבע על ידי המפקח כי  המפקח,

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על העבודות מתחייב שלא ישתמש בביצוע הקבלן  (ח)
  ידי המפקח.

הבדיקות של  תו/או בהתאם לפרוגרממפרט הטכני הקבלן יזמין את כל הבדיקות המפורטות ב (ט)
הזמנתם מבעוד מועד של הגורמים  ארעות, ולפי תנאי ההיתר, ויווד-מכבים-ודיעיןעיריית מ

 הבודקים לביצוע הבדיקות בשטח. 

כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר את מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח הקבלן 
   .אתר העבודהב בדיקותההאמצעים הדרושים לביצוע 

לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע  תרשאיחברה היה התות בגין הבדיק מהשילחברה היה וה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לק

  אישור מוקדם (י)

בהם יש  ו/או מוצרים  למקורם של החומרים חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקחהקבלן 
ו/או  ום אישור לטיב החומריםהשתמש ולטיבם. אין באישור המפקח משספק או לבדעתו ל

והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים המוצרים 
 לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

שעל הקבלן לנטוע במסגרת  סעיף מתייחס אף לשתילים ו/או עציםמובהר למען הסר כל ספק כי 
 הסכם זה.

    ח אדםוכ .2.12

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ואת כל כעל חשבונו ספק הקבלן י (א)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 . "(כח אדם)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (א)
שיון או י, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב בודות העביצוע 

ן. להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העניהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 
שיון יבעלי רעובדים מנוסים, מיומנים ולמען הסר כל ספק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי 

  בעבודות חשמל. לעסוק

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ב)
מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

עילה שהיא שתוגש  לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל
נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה הסכם ביצוע 
     עקב כך.
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דים ו/או מועסקים תושבי הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עוב (ג)
ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות 

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש  (ד)
שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי 

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ה)
ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים,  קבלןוה

 . וכיו"ב מיסים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ו)
 שיקבע מעת לעת.  

סידורי נוחיות ומקומות העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ז)
תוחזקו באופן נאות לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יאתר העבודה אכילה נאותים ב

  ושוטף.

יציין ביומן העבודה את מספר העובדים המקצועיים ואת  העבודותמתחייב כי במהלך ביצוע הקבלן  (ח)
  .העבודותמספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

 אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (ט)
. אדם שהורחק לפי דרישה אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלני המשנה  מועסק על ידי של כל אדם ה

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור  -כאמור 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (י)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה ד מהסכם זה, מהווה ' והמהווה חלק בלתי נפרטהמסומן נספח 

תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
   מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 שירותי קבלן ראשי .2.16

והחברה תזמין עובדים, קבלנים, במידה כי /או נספחיו, מובהר סכם זה והמבלי לגרוע מן האמור ב (א)
בו תבוצע  לביצוע עבודות או מערכות באתר"( קבלנים אחרים)להלן "קבלני משנה וספקים שונים 

הקבלן לבצע את העבודות בתיאום ובאופן שלא מתחייב , עבודה על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה
 הקבלנים האחרים.ידי -יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות על

באתר הקבלן יהיה אחראי לעבודתם, פעילותם ושילובם של כל הקבלנים האחרים במידה שיעבדו  (ב)
והוא מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן מתחייב 

בודה כלשהי לסייע לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות או ע
 ידי המפקח.-שאושרה על

לביצוע העבודות  את כל השירותים הנדרשיםבאתר הקבלן מתחייב להעניק לקבלנים האחרים  (ג)
שמירה על חומרים  ,לרבות: אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון

י עבודה , שלבי הביצוע, מערכות, כללהפרויקטואמצעים, השאלת תכניות מתן הסברים על 
חדר אוכל, וב םבשירותי, שירותי הרמה ושינוע, שימוש העברת נקודות קבע, והבטיחות באתר

 .חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש בפיגומים קיימים של הקבלן

מסך התמורה  4%בגין כל השירותים המפורטים לעיל יהיה זכאי הקבלן לתמורה נוספת בשיעור  (ד)
ת שיבצעו הקבלנים האחרים. מובהר בזאת כי בסך בפועל אותה תשלם החברה בגין העבודו

 התמורה בפועל כאמור לעיל, לא יכללו מתקנים, מכונות, ג"ת וכיוצ"ב.

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, המפקח יקבע בלעדית את נוהלי וסידורי   (ה)
  העבודה ביניהם וקביעתו תחייב את הצדדים.

 מפקח  משרדי .2.12

הקבלן להקים תהא רשאית החברה לדרוש מ₪  2,000,000בהיקף של ספק כי עבודות  מובהר למען הסר
-על לכך שיקבע במקום, חשבונו על, באתר העבודות ביצוע התחלת לפני ימים 10 -ולהתקין, לא יאוחר מ

. שיצורף למסמכי הזמנת העבודהכמפורט בפרק המוקדמות  ובשטח מסוג למפקח מבנה, החברה ידי
 תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת את ישלים לא והקבלן הבמיד כי מובהר
 .השלמתם לצורך הקבלן מחשבון סכום כל לקזז החברה רשאית
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 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

שליטה  בלןתה לקילא הי מפקחע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת העבודות הנגרם עיכוב בביצוע  .6.1
לאחר קבלת בקשת הארכת  מנכ"ל החברהיקבע  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ייהם ולא היעל

מנכ"ל משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן תקופת ביצוע מ
 .החברה

או כל  כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגרמובהר בזאת למען הסר ספק,   .6.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיעל ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי 

 בלןע"י הודעה בכתב לקהעבודות רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של מנכ"ל החברה  .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות לביצוע לוח הזמנים יה זו תהיה אישור לארכה יודח

, מבלי לגרוע מכל זכות מנכ"ל החברהרשאי  )א( לעיל,4.4סעיף בשנקבע כאמור זמנים המלוח  בלןקהחרג  .6.2
להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה אחרת של 

  מפקח."ל החברה והמנכ

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הרי שפיגור בלוח הזמנים אשר אינו מוצדק על פי תנאי הסכם זה, יזכה את  .6.2
   החל מרגע הפיגור ועד להשלמת העבודה.  בעצירת ההצמדה למדדחברה ה

 קצב ביצוע העבודה .6.6

טיח את השלמת איטי מדי בכדי להבהעבודות המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו העבודות 

תוך זמן או תוך הארכה העבודות מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ןשנקבעה להשלמת

)א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סן הקבלהיה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ןבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהעבודות השלמת 

מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, לרבות בלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןהעסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח 

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קימים אחר התחייבותו לפי ס 7תוך הקבלן  לא מילא (ג)
ישא בכל הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ו, כולהעבודות

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .ההוצאות הכרוכות בכך
התמורה לנכותן מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן סכום שיגיע לק שיחשבו כתקורה, מכל 5%

זכות מלאה להשתמש בכל חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקנים והחומרים שנמצאים ב

ם , ישל)א( להסכם זה4.5בסעיף תוך התקופה הנקובה ביצוע העבודות את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
)במילים:  ש"ח 5000הסכם זה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב חברה להקבלן 

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה לכל יום איחור₪ ( חמש אלף 
 זה או עפ"י כל דין.

יא למשך שבוע ימים החברה או מי מטעמה רשאים להורות לקבלן על הפסקת עבודה מכל סיבה  שה (ה)
  ,אשר לא תחשב להערכת תקופת ביצוע.

  השלמה, ותיקונים .2

  תעודת השלמה לעבודה .2.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ עבודותו הושלמ (א)
 את הבדיקה תוך םישלימפקח ימים מיום קבלת ההודעה. ה 7תוך שבוצעו והציוד/מוצרים שסופקו 

הסכם זה בתנאי  יםעומדהעבודות ו/או הציוד/מוצרים יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את  14
רשימת קבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן תן לי - וומשביע רצונונספחיו 

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם בלן תיקונים הדרושים לדעתו וק
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים בלן י, על פי שיקול דעתו, לתת לקהמפקח רשא

שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים  הקבלןכנגד קבלת התחייבות בכתב מ
 המפורטים ברשימה האמורה. 
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למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות ( של כל חלקי AS MADEות )עד

 התנאים הבאים:כל ת אם יתמלאו וכמושלמ נהת על פי הסכם זה, תחשבועבודה (ג)

התוכניות, המפרט הטכני  הושלמו לפיהן סופקו ווכל הקשור אליהעבודות הציוד/המוצרים  (1)
כנספחים להסכם זה  וצורפשנמסרו לקבלן לצורך ביצוע עבודה, ואשר כתב הכמויות, 

 לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכם.  לרבות והמהווים חלקים נפרדים הימנו,

אשר סכם זה מהתחייבות הנובעת מה הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום החוזה לק (ד)
  מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 

 ותיקונים תקופת אחריות .2.2

 ה בנפרדשל כל עבודיתחיל ביום המסירה הסופית אחריות , מניינה של תקופת הסכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברה וקבלת אישור בכתבמ

שנה אחת  -מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תקופת האחריות והתיקונים לצורך הסכם זה הינם 
 מתאריך מתן תעודת ההשלמה.

, נזק או קלקול אשר לדעת אחריותפת התוך תקוות ו/או בציוד ו/או במוצרים ה/בעבודנתהווה  (ב)
עבודה לקויה או שימוש טיב העבודות ו/או טיב הציוד/המוצר שסופק ו/או המפקח נגרם כתוצאה מ

חומרים מוצרים או באו בבציוד , בלןבחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק
אמור, על חשבונו, הכל לפי דרישת לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כהקבלן שסיפק, חייב 

    המפקח ולשביעות רצונו של המפקח.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 14.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ג)
 .    פגמים ו/או נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

 התמורה   .8

תחייבויותיו לשם ביצוע העבודות שהוזמנו על ידי החברה כפי הנדרש על פי הסכם תמורת ביצוע מלוא ה .8.1
לסכום המהווה מכפלת הכמויות בהתאם זה, תשלם החברה לקבלן עבור כל עבודה שהוזמנה בנפרד, 

דקל שיורכב על בסיס מחירון בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות 
אשר שיצורף להזמנת העבודה, בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב שתיות בנייה ות –

בתוספת מע"מ וההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, 
 .בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

בכתב כמויות הן אומדן בלבד הכמויות הנקובות מובהר בזאת כי כל עוד לא נאמר אחרת על ידי החברה, 
של הכמויות הדרושות לביצוע הזמנת העבודה, ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, 

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה.

 בהם בסעיפים לרבות, במחירון הכלולות עבודות בגין  ראשי קבלן תוספת תשולם למען הסק ספק, לא
 .משנה קבלני של הם םהנקובי המחירים

)להלן:  לאחר ההנחה שנתן הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל תשלם החברה לקבלן תוספת על התמורה  .8.2
 כמפורט להלן:  8.1כאמור בסעיף "( ההנחה"

תשלם החברה תוספת בשיעור ₪  100,000 -ל 0בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (א)
 לאחר ההנחה מהתמורה 13%של 

לאחר ההנחה , )לא כולל( ₪  200,000 -ל 100,000בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (ב)
 מהתמורה. 12%תשלם החברה תוספת בשיעור של 

)לא כולל( תשלם החברה ₪  350,000 -ל 200,000בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (ג)
 המהתמורה לאחר ההנח 10%של תוספת בשיעור 

)לא כולל( תשלם החברה ₪  500,000 -ל 350,000בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (ד)
 .לאחר ההנחה מהתמורה 8%תוספת בשיעור של 
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)לא כולל( תשלם החברה ₪  600,000 -ל 500,000בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (ה)
 .לאחר ההנחה מהתמורה 6%תוספת בשיעור של 

)לא כולל( תשלם החברה תוספת בשיעור ₪  700,000 -ל 600,000בגין עבודות שהתמורה בגינן הינה בין  (ו)
 מהתמורה  4%של 

)לא כולל( תשלם החברה ₪  800,000 -ל 700,000בגינן הינה בין לאחר ההנחה בגין עבודות שהתמורה  (ז)
 לאחר ההנחהמהתמורה  3%תוספת בשיעור של 

)לא כולל( תשלם ₪  1,000,000 -ל 800,000בגינן הינה בין ההנחה לאחר בגין עבודות שהתמורה  (ח)
 לאחר ההנחה.מהתמורה  2%החברה תוספת בשיעור של 

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  .8.3
 לרבות:   על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו 

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים למתכננים,  (א)
 נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחמרי עזר,  (ב)
 הסכם ההתקשרות ונספחיו.  הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ 

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל, בזק,  (ג)
 הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  (ד)
 מים. 

מוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות אספקה ושי (ה)
הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 

 זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה  (ו)
רחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר או למ

 העבודה וממנו.      

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ז)
 למסירתם. 

 ים לשם כך. מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרוש  (ח)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של הציוד לפי התוכניות,  (ט)
לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים 
משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות 

 טים משופעים או מעוגלים.   ואלמנ

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  (י)
 ונספחיו. 

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  (יא)
 י. ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמנ

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 
וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 

 צינורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות מעקות וכו'. למעבר 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות   (יד)
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דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 סכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי ה (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או החומרים המוזמן על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית  (יח)
 רעות.    -מכבים-מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר  (יט)

הנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם כל ההוצאות ו (כ)
 ההתקשרות ונספחיו. 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (כא)
 האחריות. 

  רווחי הקבלן. (כב)

התקורה של המציע כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה    (כג)
שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין 

 שהן תיוודענה בעתיד.  

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו  8.5%  -הוצאות לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבודות השווה ל (כד)
 לחברה.

או  צמצםעל כל שינוי המהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק,  (1)
בין אם על ידי הוספה או הקטנת  על פי הסכם זהוזמנת המה הפרטנית עבודהאת היקף  המרחיב 

מובהר  כמויות לפרטים קיימים או הוספת פרטים שלא נכללו במסגרת הזמנת העבודה הפרטנית, 
 במידה ותבחר כי , בזאת

כאמור, תקטן או תגדל ה הפרטנית המוזמנת צמצם או להרחיב  את היקף העבודהחברה ל (2)
בנייה ותשתיות בניכוי אחוז  –לעלות למחיר ליחידה המפורט במחירון דקל  התמורה בהתאם

במסגרת הצעתו המפורטת בנספח א' להסכם זה והמהווה חלק  קבלןההנחה שניתנה על ידי ה
 בלתי נפרד הימנו. 

עבודות שתוזמנה על ידי החברה, בין אמור לעיל מובהר למען הסר כל ספק כי המבלי לגרוע מן ה (3)
אשר יכללו פרטים ו/או אם במסגרת הזמנת עבודה ובין במסגרת הרחבה של הזמנת עבודה, 

יתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל  בנייה ותשתיות  –דקל עבודות שאינן מפורטות במחירון 
ים מפורטם . במידה והפריטים ו/או העבודות אינ10%ינוס מ  השיכוןמשרד הבינוי ועל פי מחירון 

 ניתוחלאחר בגין אותם פרטים ו/או עבודות תשולם התמורה  , משרד הבינוי והשיכוןבמחירון 
המחיר  החברה.ה ידי על ויאושר המפקח/  הפרויקט מנהל ידי על יבוקר, הקבלן ידי על שיבוצע

שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ל עליו הנחת הקבלן יכלול עמלת ניהול ופיקוח ולא תחו
 .ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

אשר יש בהן ה מוזמנת מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע עבוד (2)
, תשולם אך ורק עבודההמקורית כפי שנקבעה במסגרת ביצוע הזמנת ה להשפיע על התמורה

 במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או השינוי. 

 

התמורה בגין כל הזמנת עבודה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודה המוזמנת, בהתאם  .8.2
  למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט להלן:

  חשבונות חלקיים .8.2.1

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות  5 -ל 1 -לקים אחת לחודש בין ההקבלן יגיש חשבונות ח (1)
יום  60 -לא יאוחר מ חשבון עבור עבודה יוגש שבוצעו על ידו  בפועל במסגרת הזמנת עבודה. 
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יום לאחר  60.  דרישות לתשלום עבור עבודות שבוצעו למעלה מ לאחר ביצוע העבודה
 השלמתן לא יכובדו.

 חשבון האחרון שאישר המפקח. כל חשבון יוגש על בסיס ה (2)

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (2)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות שצורף להזמנת העבודה לבין  (2)
 עבודות נוספות ו/או חריגות.

ת החשבונות בענן באמצעות "דקל נט" או תוכנה אחרת הקבלן במידה והחברה תבחר לנהל א (6)
 יהיה מחויב להגיש את החשבונות בענן. עלויות חיבור הקבלן לשירותי הענן יהיו על חשבונו.

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר  (2)
תמורה המצטברת עבור העבודות יום מיום הגשתו לחברה, את ה 14הכחול ויקבע בתוך 

"(, וקביעתו החשבון המאושר" -שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 
 תהיה סופית.

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (8)
 הלן.דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו ל

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (9)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 

פן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות החברה ו/או בוצעו באו
 רצונם של המפקח והחברה.

)דהיינו:  מאישור המפקחיום  90כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן בתום  (10)
 "(.90"שוטף +

 חשבון סופי  .8.2.2

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י הזמנת עבודה, ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר, של הזמנת העבודה, על יסוד המכפלה של מחירי 
היחידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, 

 ימציא הקבלן את המסמכים הבאים: 

 את המפקח.דפי חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך באם דרש ז 

 ( תוכניות עדותAS-MADE. ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט ) 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי שידרש.4טופס , 

 בספר הקבועים המדידה לאופני בהתאם, לעיל כאמור, הסופי החשבון את יבדוק המפקח (1)
 העבודות עבור המצטברת התמורה את, לחברה הגשתו מיום יום 45 בתוך ויקבע הכחול

 .סופית תהיה וקביעתו"(, המאושרהסופי  החשבון" - להלן) .הקבלן ידי על שבוצעו

 לפי, תיקונו או/ו אישורו ולאחר המפקח י"ע אושר אשר, הסופי החשבון את תבדוק החברה (2)
 .להלן שנקבעו התשלום במועדי המאושרהסופי  החשבון סכום את לקבלן תשלם, תהדריש

 כלשהי הודאה יהוו לא החברה ידי על ותשלומו והחברה המפקח ידי עלהסופי  החשבון אישור (3)
 באופן בוצעו או/ו החברה ידי על נתקבלו שהעבודות לכך כאישורהחברה  או/ו המפקח מצד

 המפקח של רצונם לשביעות החוזה לפי חייבויותיוהת בכל עמד שהקבלן או/ו מושלם
 .והחברה
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 אישור המפקח מ יום 90 תוך לקבלן  ישולם, המאושר הסופי חשבוןה (2)

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.2

צאה, לא יהא מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמ .8.6
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .8.2
 העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

הקבלן וישולמו על  באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על .8.8
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

המפורטות המוזמנות מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודות   .8.9
בתוכניות, המפרטים בין אם צורפו או לא צורפו וכתב הכמויות המסומנים כנספחים להסכם זה ומהווים 

 הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלב ושלב.  חלקים בלתי נפרדים הימנו, על ידי 

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום   .8.10
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 

)כד( לעיל. למרות האמור 8.3יהול העבודות כאמור בסעיף חלה על הקבלן, לרבות הוצאות, פיקוח, תכנון ונ
לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, 

 ימים ממתן ההודעה.   3תוך 

ברה לא ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והח 10עולה על שאינו יגור בתשלום פמובהר בזאת, כי   .8.11
 יצוי.   פתהא חייבת ב

 קנסות .9

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי חוזה 
 זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

 צוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או לאילא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לב .9.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך פרק ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

 'ילנספח יצויים קבועים ומוסכמים בהתאם פהזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
 צו, החל מיום סלילה והגישורמדד תשומות הלהסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    ל. אין בתשלום זה כדי להפחית או התחלת עבודה בפועל

תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי ע"פ הסכם זה, פיצוי סכום כסף שיגיע לחברה מהקבלן בגין כל   .9.2
כמו כן, תהיה  הסכם זה.על פי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת 

 ברשותה.שהקבלן ל החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ש

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .10

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .10.1
הסכם זה כדי בו וכי אין ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדי

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .10.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  קיו בגין כל אחריות,או מועס/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .10.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,
, 1963-ג"תשכ מעותם בחוק פצויי פיטורים,פיטורים כמש יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,

תשלומים , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, ן מתחייב לפצות ולשפות את החברה,הקבל .10.2
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו
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  חריות וביטוחא .11

 אחריות הקבלן לנזק .11.1

הציוד/מוצרים הקבלן אחראי לשמירת  ההיימיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה,  (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן  וכלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן  תהיינה העבודות במצב תקין וראוי
  להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/או היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות עבודמ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים כאמור וכים לאתר העבודהסמהשטחים הציבוריים ש
שא ישפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן ילעיל, הקבלן 

 בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 

משנה ( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני הב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)
 .ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור 

יקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל נזקים שהחברה החליטה לפי ש
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש .11.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל י –ביחסים בין הקבלן לחברה 
ין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות מ

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
העבודות ו/או לכל צד המצוי מחוץ לאתר  ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד באתר העבודות ו/או כל מבנה

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותושלו/או קבלני המשנה  וו/או שלוחי ומחדל של הקבלן ו/או עובדי
שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל י. הקבלן בתקופת האחריות

היה הקבלן אחראי ישהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 
ל פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן ע

 אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים .11.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
יעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המג

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל והנמצא בשירות
 שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .11.2

שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, יהקבלן 
חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 
תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 

, באופן יעיל ביותר ולשביעות ול כאמור על חשבונתקן את הנזקים ו/או הקלקוילביצוע העבודות. הקבלן 
של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן  הרצונ

קרקעיים העוברים  -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 באתר העבודות.
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 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .11.2

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 דלעיל. 11.4 - 11.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

ה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החבר (ב)
ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  הסכםנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 דלעיל. 11.4 - 11.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

ה ו/או עובדיה הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החבר (ג)
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי 
להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 

 הודעת צד ג' באותה תביעה. האו נשלחה אלי

ולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפע (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, ימאת בית המשפט, 

של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  ווזאת מבלי לגרוע מחובת
שהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כל

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
י מהם שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מ

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות  (ה)
שא יקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן אחרים את הנז

 הוצאות כלליות של החברה. 20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה יכל סכום שהקבלן  (ו)
זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו  החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 ביטוח .11.6

א אחראי על פי כל דין ולנזקים להם ה וותעל פי חוזה זה ומאחרי מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן
א, את וה ולבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונ הקבלן, בין בעצמו ובי על ידי קבלן מטעמו, מתחייב

שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום העבודות בביטוחים 
 "(. ביטוחים קיום על האישור טופס)להלן: "המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  'חביטוחים, נספח 

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב להמציא  (א)
לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת מבלי צורך בקבלת 

ים חתום ותקין מטעם מבטחי דרישה כלשהי מצד החברה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוח
 הקבלן ו/או הקבלן מטעמו, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

שא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן ישא בכל נזק שיגרם לעבודה י הקבלן (ב)
, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על הקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של 

הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים  .ו/או הקבלן מטעמו ח של הקבלןידי פוליסות הביטו
 לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

ו/או זכויות  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי ו/או הקבלן מטעמו הפר הקבלן (ג)
תביעות ו/או  ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה להא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה יהחברה 

 .החברה הא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפייא ווה החברה טענות, כספיות או אחרות, כלפי
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מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות הקבלן  (ד)
הוראות הבטיחות והזהירות ראות הטכניות והתנאים, הנחיות הנספחים , ההולשמור על כל ,האמור

 הנכללות בפוליסות הביטוח.

פי הסכם זה, ובכלל זאת -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על (ה)
 נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

  יטול ההסכם.  ב .12

להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .12.1
 ההסכם כאילו את יראו כזה במקרה)במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

 /הנקוב למועד עד מראש נחתם

על ידו   וסופקבוצעו ו/או נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד ש
 עד מועד סיום ההסכם כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

 מיידי ןבאופ ההסכם את לבטל רשאית החברה תהא כי הצדדים בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל  מוסכם .12.2

 :הבאים במקרים

 .זה הסכם להוראות בהתאם העבודה את ביצע לא הקבלן .12.2.1

 או יותר אחת הפרו מטעמו מי או/ו שהקבלן , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .12.2.2
במועד שנקבע על ידי  ההפרה את תיקנו ולא ובמסמכיוהסכם זה ב הכלולות מההתחייבויות

 .הסכם זה ו/או המפקח

או  כולן , ידיהם על המבוצעות העבודות כי מטעמו מי או/ו בקבלן התרה המפקח כאשר .12.2.3
נאותים  צעדים זו התראה קבלת עם מייד נקט לא והוא רצונו לשביעות אינן , מקצתן
  .העבודות ביצוע לשיפור

 .סכם זהה בביצוע בזדון מתרשל שהקבלן הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .12.2.4

ציוד  או/ו בחומרים משתמש הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , בורס כשהמפקח .12.2.5
 .בחומרים הדרושים או/ו בציוד משתמש אינו או/ו העבודות בביצוע ראויה באיכות שאינם

המפקח  הוראות את ממלא אינו הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .12.2.6
 .ההוראה נותן י"ע לכך שנקבע הזמן ךתו או/ו סביר זמן תוך לדרישותיו נענה ולא

 תאגיד ניתן הינו באם - או , רגל כפושט הוכרז או/ו , דין כל מכוח נכסים כונס לקבלן מונה .12.2.7
 כתב נגדו הוגש או פלילית חקירה נפתחה ממנהליו מי או הקבלן נגד  ;פירוק צו לגביו

 ;קלון עמה שיש עבירה בבחינת הנה לגביהם שהרשעה למעשים הורשע בנוגע או , אישום

   ;מרמה מעשה בכל או , שוחד בלקיחת , בגניבה נחשד או נתפס מטעמו מי או הקבלן .12.2.8

 ,כספית , בריאותית מסיבה ההסכם בדרישות לעמוד מסוגל אינו הקבלן כי חברה ל הוכח .12.2.9
 ;אחרת סיבה מכל או , טכנית

רשימה  בבחינתינם א , ההסכם ביטול כעילות לעיל המנויים המקרים אין כי , בזאת מובהר בהר
 ובכלל זה , שבדין עילה כל מכוח ההסכם לבטל החברה מזכות לגרוע בכדי במנייתם אין וכי ,סגורה
 .הקבלן ידי על הפרתו עקב ההסכם לבטל

חברה עפ"י הסכם זה למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .12.3
 לעיל.  12.2ו/או  12.1ן הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים ו/או עפ"י כל דין לרבות בגי

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .12.2
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 , החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   שנגרמו לו
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, כולו המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה הלעיל, תהא  12.2ו/או  12.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .12.2
, לפי הענין, לא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ממנו ולהשלים את הקבלן או חלקו ולסלק את ידו של 

 .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת הבעצמ

   ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה עברתה .13

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .13.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  .13.2
 רשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל ותאורה(.העבודות  הנד

בביצוע עבודות עפר, חציבה ופינוי חומרי החציבה, פינוי פסולת ,הקמת קירות תמך ומודגש ומובהר כי  .13.3
אם יקבל משק תת קרקעי )עבודות ניקוז, ביוב, מים( לא יהא רשאי הקבלן להעביר לקבלני משנה אלא 

 ש ובתנאי שקבלן המשנה עומד בכל תנאי הסף אשר נדרשו למכרז. סכמת החברה לכך בכתב ומראהאת 

העביר הקבלן את ביצוע העבודות לקבלן משנה שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהווה הדבר הפרה 
 2אשר ישולמו לחברה תוך ₪  300,000יסודית בגינה יהא הקבלן חייב בפיצוי מוסכם לחברה בסך של 

 ר ההפרה. ימים מיום בו גילתה החברה את דב

 .בנוסף תהא רשאית החברה לחלט את הערבות הבנקאית על פי הסכם זה

גילתה החברה כי הפר הקבלן את הוראות סעיף זה, יפעל הקבלן לאלתר לסילוק ידו של קבלן מהשנה 
 לעיל. 12והחברה תהא רשאית לפעול בהתאם להוראות סעיף  מהאתר בו מבוצעת העבודה 

מהתחייבות או אחריות  קבלןל קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הלהעסקתו ש חברהסכמתה של הה .13.2
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלשהי כלפי ה

קבל על הקבלן למבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא  .13.2
 .קבלת הזמנת העבודה מיוםבוע תוך שתעתד להעסיק, את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מ

המעידות כי  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6, כהגדרתה בסעיף סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם .13.6
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1920 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  8.1מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  %12של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .12

כולן או חלקן, ימציא הקבלן  גמר עבודות"(, ביצוע ונשוא הסכם זה )להלן:"  ייבויותיולהבטחת מילוי התח .12.1
של סך על הסלילה תשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם לחברה במעמד חתימת 

וסח הערבות מצורף לחוזה זה, נ(.  שקלים חדשים _________________________)במילים: _______
 חלק בלתי נפרד הימנו.  ומהווה ז'ספח כנמסומן 

מובהר כי ערבות זו תשמש הן ערבות וביצוע והן ערבות בדק לעבודות שהוזמנו וביצוען הסתיים בטרם 
 תום תקופת ההסכם.

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.       15למשך תוקף הערבות  .12.2

תהא רשאית לעיל,  14.2יף מובהר בזאת כי במידה ועבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסע .12.3
חודשים )במילים: שישה( בכל פעם עד גמר  6 -לעיל ב 14.1להאריך את הערבות המפורטת בסעיף החברה 

 ביצוע עבודות נשוא הסכם זה.  

לעיל, תשמש גם  14.1מבלי לגרוע מן האמור לעייל, מובהר למען הסר כל ספק כי הערבות כאמור בסעיף  .12.2
 .על פי הסכם זה העבודותכלל גמר ביצוע כערבות בדק עד 

תהא רשאית החברה להקטין את סך הערבות הבנקאית  ,על פי הסכם זה העבודותכלל עם גמר ביצוע  .12.2
שקלים חדשים( ומשך  ________________________ ₪ ) ______לעיל, לסך של  1כאמור בסעיף 
עבודה אחרונה על פי של ה חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה 12לתקופה של תהא  תקופת הערבות

 . הסכם זה
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   להבטחה ולכיסוי של:כפיצוי מוסכם ו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות .12.6

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא,כל ההוצאות  (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

קבלן בכל מקרה האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  ההסכם,סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של  .12.2
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .12

העבודות לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  האדםהמפקח" לצורך הסכם זה  .12.1
 .הןאו כל חלק מעל פי הסכם זה כולן 

, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת צו התחלת הקבלן יציב על חשבונו משרד עבור המפקח, באתר הבנייה .12.2
  עבודה וזאת במידה וחברה תדרוש זאת.

העבודות, המוצרים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .12.3
והכל  תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי המסופקים וטיב 

וראות הסכם ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ההעבודה אתר בין ב
 , את הוראות המנהל ואת הוראותיו. זה ונספחיו

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 15.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .12.2

לתכניות או  בהתאם ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

. עבודות בהם יש הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
לציבור,   ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה 7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן מוצר ו/או ציוד ו/או  עבודה ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)
מתאימים במקום אלו ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומריםביצוע חוזר של עבודה ו/או להורות על 

  שנפסלו.

או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  המפקח יהיה רשאי להפסיק את עבודה בכלל, (ג)
 או להוראות המהנדס הטכני כתב הכמויות  בהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

 . וכתב הכמויות  הטכני מפרטהתכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט באין ו/או 

חומרים, לטיב המוצרים/ציוד/ר ביחס המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעור (ד)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטרו ןולאופן ביצועהעבודות 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל על העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןאת 
 המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

ח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו יתן הודעה מוקדמת למפקהקבלן  (ה)
לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 
הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 

 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןסמכותו כאמור לעיל תהיינה לק אם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי (ו)
, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 למנהל ואם לא נתקבלו על ידי המנהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 יומן העבודה .16

ום ביומו פרטים על אופן ירשום ביומן מדי י הקבלן, הקבלןיומן העבודה )להלן: "היומן"(  יוחזק על ידי  .16.1
    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, ו הקבלןביצוע העבודה ע"י 

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 ./מאתר העבודה באים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותיצוע כמויות החומרים שהושקעו על ידו בב (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .16.2

 .תהעבודוהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןוהמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקהקבלן היומן יחתם כל יום על ידי  .16.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .16.2
 ירשם ביומן. בלןקהגותו של המפורט ביומן. דבר הסתיי

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  .16.2
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7ך תו 16.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .16.6
  אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

ישמשו כראיה בין  16.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן רישומים ביומן, פרט לאלה ש .16.2
הסכם הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ה

 . הזה

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת ללן הקב .16.8
וכן לכל מקום שממנו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    י:ללכ .12

מקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה בסה .12.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל .12.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 ויות המפקח כמותנה בהסכם זה. וסמכ

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .12.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

ם לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדי לכ .12.2
 יהיה לו כל תוקף.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .12.2
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

ברה בהתאם להוראות מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של הח .12.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .12.2

יום מסירתה משעות  72ח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך ל הודעה שתישלכ .12.8
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .12.9
 הכתובות החדשות.

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 

 

 
 

 ________________                                                       __________________ 

 קבלןה                           חברה ה            

 

 

 

 

וכי חתימות דלעיל  קבלןאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה
 לכל דבר ועניין. קבלןמחייבות את ה

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 נספח א' 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 20163/מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

 

 פומבימכרז עיינתי ובדקתי את כל מסמכי  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח
וכי הנני מסכים להם  מכרז,כמפורט במסמכי ה רעות-מכבים-מודיעיןבעיר מסגרת  – ביצוע עבודות פיתוחל 3/2016מס' 

 ומתחייב לפעול על פיהם.

)במילים: _______________________________________()לא כולל  %  ___________הנני מציע  .1

מינוס  בנייה ותשתיות –דקל לכלל העבודות ו/או החומרים ו/או הציוד המפורטים במחירון הנחה מע"מ( 

 (.רזהמהדורה הידועה במועד פרסום המכ), 12%

 5.5.16לעניין זה מועד פרסום המכרז הינו 

 
 

_________   ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

                

 

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 'בנספח 

  

 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מסגרת  – לביצוע עבודות פיתוח 3/2016 מס'פומבי מכרז  ון: דנה
 
 

מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם כל  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או צעתי זו הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז דב .2
שויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות אשר יש או ע זה ואת כל הגורמים

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  ואו/או דרישות 

. 4.4 המפורטים בסעיף כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
-ידיעה ו/או אי-להסכם, הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

 .רהבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו

סמכי המכרז והנני מקבל עתי זו עונה על כל הדרישות שבמצ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .2
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .2

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  .6
  ת מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעו

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .2
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במוהכל בהתאם למפור י,נועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

 וחמישים אלף מאות שבע)במילים: ₪  750,000 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10
   .סלילהתשומות הד צמודה למדשקלים חדשים(. 

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  14.1כאמור בסעיף 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  נ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.יהיו גבוהים מסכום הערבות ה

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .12
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  בגדר המטרות והסמכויות הקבועות הניעתי זו הצה .12
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

ו/או נגד מנהל  ינגדו/או לא נפתחה או מתנהלת  ממנהלי כתב אישום לבית משפט, /או נגד מנהל הוגש נגדי ו/או  אל .16
לחוק )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליחקירה פלילית ממנהלי 

ירות גניבה(, או לפי סעיפים לחוק העונשין )עב 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -העונשין, התשל"ז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש  438עד  414
, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת על פי ו/או נגד מנהל ממנהליו מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

  .2001-התשס"ב

ם )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות בוריייצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .12
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

ה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מסכים שהחבר יאנ .19
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 תחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  ני מנהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
ת וכי לא כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרובמות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

 ביצוע עבודות פיתוח  , שייחתם עמי כנגדהמסגרת אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם
פי הסכם -המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 ההתקשרות ונספחיו. 

 :2016__________ לחודש __________  אייה באתי על החתום ביוםרלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.לד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים להצעה של כל תאגי

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 __(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ __________ )ת.ז. __________1

(. )במקרה של סוג תאגיד אחר יש "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2
 לשנות בהתאם(.

הקבלן אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצעת  .3
 3/2016 'מסלמכרז 

 על ידנו:שבוצעו  הפיתוח הלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודותול בביצוע עבודות פיתוח סיון מוכח יהריני להצהיר שיש לי/לנו נ .4

  שם הפרויקט:  .2  שם הפרויקט:  .1

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  שטח הפרויקט:   שטח הפרויקט: 

  הרכב הפרויקט:   :הרכב הפרויקט 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הפרויקט:  .4  שם הפרויקט:  .3

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  ח הפרויקט:שט   שטח הפרויקט: 

  הרכב פרויקט:   הרכב הפרויקט: 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הפרויקט:  .6  שם הפרויקט:  .5

  יקט:מקום הפרו   מקום הפרויקט: 

  שטח הפרויקט:   שטח הפרויקט: 

  הרכב הפרויקט:   הרכב הפרויקט: 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

 

 חתימה: __________________       

 ישורא
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

        

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 2ב'נספח 

 

 טבלת פירוט ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 2נספח ב'

 טבלת פירוט ניסיון 

מספר פרויקט 
 1ע"פ נספח ב'

פירוט הניסיון 
 המוכח

סעיף/ים  שם המסמך 
 במסמך

 עמ' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

   

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 ג'נספח 

 

 מוקדמות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 נספח ג'

 מוקדמותפרק ה

 

 תיאור כללי של הפרויקט.  00.01

מסגרת מכרז זה, יוגדרו העבודות וימסרו לקבלן תכניות לביצוע ו/או כתב לפני כל עבודה ב

כמויות. צו התחלת עבודה יצא בנפרד עבור כל עבודה.  עבודה אשר תבוצע באותו אתר 

 עבודה, גם אם תבוצע בשלבים תחושב כעבודה יחידה ובתנאי שהיא בוצעה ברצף.

 תכולת עבודה 00.02

 פ"י הגדרתה בתחילת העבודותכל העבודות הדרושות לביצוע העבודה ע

 עבודות התארגנות מיוחדות. 00.03

הקבלן מחויב בגידור ושילוט האתר בהתאם להנחיות החברה והעירייה. לא תשולם תוספת 

 בגין עבודות אלו .

 מודד באתר ומדידות בזמן הביצוע 00.04

הקבלן יספק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרישות המפקח והחברה. לא 

 ם תוספת עבוד ביצוע מדידות בזמן הביצוע.תשול

 מבנים ארעיים 00.05

במקרים בהם הקבלן נדרש עפ"י החוזה לספק מבנה למפקח. עלות המבנה כלולה בהצעת 

מ"ר. המבנה יכלול שולחן ישיבות  12הקבלן. הקבלן יספק למפקח מבנה בגודל של לפחות 

ומיזוג אוויר. המבנה יחובר עם כיסאות לשמונה אנשים, שולחן עבודה, כסא משרדי, ארון  

 לחשמל ומים. אחריות אחזקת המבנה וניקיונו הינה של הקבלן.

 היתרים ואישורים 00.06

) גם במקרים בהם אין  /עבודהבתחילת כל העבודה הקבלן נידרש לקבל היתרי חפירה 

רעות, וכל היתר נדרש לצורך –מכבים  -עבודות עפר בתכולת העבודה( מעיריית מודיעין

דות. למען הסר ספק הקבלן נדרש לקבל איורים מחח"י, בזק והוט. לא תשולם ביצוע העבו

 כל תוספת, למעט התוספות הקבועות בחוזה, בגין הוצאת אישורים והיתרים.

 חיבורי מים 00.07

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן לרכוש מונה מים מ"מי מודיעין" ולחברו באתר 

אשר לא תואמו מול מי מודיעין  ו/או נרכש העבודה. לא יתקבלו כל חיבורי מים אחרים 

 אצלם שעון המים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 4תיק מסירה/ טופס  00.08

לפי  -GISבסיום כל עבודה הקבלן נידרש להכין תיק מסירה הכולל תכניות עדות  ותכניות ל

רעות. חובה לקבל את חתימת המתכננים על תכניות העדות.  -מכבים –נוהל עיריית מודיעין 

חתומות. בעבור הכנת תיקי המסירה ו/או תכניות העדות ן/או  לא יתקבלו תכניות שאינן

 לא תשולם כל תוספת. 4טופס

 תוספת קבלן ראשי 00.09

, לרבות בסעיפים בהם לא תשולם תוספת קבלן ראשי  בגין עבודות הכלולות במחירון

 .המחירים הנקובים הם של קבלני משנה

 תוספות למחירון משהב"ש 00.10

 ת. במחירון מבוטלו תוספות המוגדרותה

 פרטים לדוגמא/ דוגמאות באתר 00.11

 יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח.

 שמירה על איכות הסביבה בזמן הבנייה 00.12

הקבלן יקפיד על ניקיון האתר וסביבתו בזמן העבודות. לא תותר השארת פסולת או 

 מערומים כלשהם מחוץ לאתר העבודה, המגודר.

 הגשת חשבונות 00.13

 ו לקבלן הזוכה.חשבונות יוגשו בהתאם לנהלי החברה שיפורט

 שימוש במפרטים סטנדרטיים 00.14

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים  שיוכנו ע"י ע"י המתכננים . בהיעדר מפרטים 

 מיוחדים העבודות יבוצעו בהתאם ל"ספר הכחול".

 אחזקת גינון 00.15

שא בעלויות אחזקת שטחי הגינון, לרבות מים,  יבעבודות בהן יש עבודות גינון הקבלן י

 ים מיום מסירת הגינון לעירייה בה יוגדר מועד תחילת האחזקה.חודש 3במשך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

  תצהיר עובדים זרים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 ד'נספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

ר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לאח _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (יןשכר מינימום והעסקת עובדים זרים כד תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3ו יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של לא הורשענו בשתי עבירות א כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר  ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

 מס' ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________
 האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 

 ה'נספח 

 

  תצהיר העדר הרשעות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 ה'נספח 
 תצהיר העדר הרשעות ואי קיום חקירות פליליות

 ממניות המציע(  50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 מסגרת –ודות פיתוח לביצוע עב 3/2016' מס  פומבי מכרז 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  10במהלך  (ב)
ית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פליל

 עבירה פלילית.

-290לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליכל עבירה, כולל עבירות  -"עבירה פלילית" 
 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  297

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414ן )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים לחוק העונשי
ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

 ,2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו 
ה פלילית מסוג חטא, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עביר

עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 
 אישור, רישיון או הסכמה(. 

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
ף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוס

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך 

 בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 צורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.לנספח זה ת (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(ו1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 תו בכל ענייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב או  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אגיד:אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא ת

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 ה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.לא יעש

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

  ו'נספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 ו'נספח           

 ית להצעה למכרזנלוו ערבות בנקאית אוטונומית

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

אנו ערבים בזה "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
אשר  ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(₪( )במילים: _________  ___________ ₪ ל כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  יהיה צמוד,
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.רעות -מכבים-מודיעיןבעיר  מסגרת  –לביצוע עבודות פיתוח   3/2016מס' מספר 

  

המתפרסם על ידי הלשכה  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת אפריללחודש  -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה מן המדד  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  התשלום,שיפורסם לפני יום ביצוע  אם המדד האחרון, 
סכום " :להלן(נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
 "(.הערבות

 

 בכתב, ם הראשונהמייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, ת בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבו .2
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .2

  

ע בכתב למען הרשום מטה עד וכל דרישה לפיה צריכה להגי ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   ____________ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .2

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 תרעו-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 

 ז'נספח           

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 קיום ההסכםל ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
בהתאם לתנאי  יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן₪( )  _______במילים: ₪ ) _________כל סכום עד לסך של  

שביניכם לבינו בקשר מיום _______המסגרת  בקשר להסכםשתדרשו מאת הקבלן  להלן,  ההצמדה המפורטים בסעיף 
 רעות-מכבים-מודיעין בעירביצוע עבודות פיתוח  עם

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   הסלילה והגישורתשומות יהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2
 ('נק ______ דהיינו,  2016 שנת אפריל לחודש  15 - כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(. המדד הבסיסי)להלן:"
  

יהיה גבוה מן המדד  , (המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
סכום :"ןלהל)נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
  ."(הערבות

  

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ימים  3תוך  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

  גנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת ה קבלןתחילה מאת ה

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .2
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  י תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלת .2
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -מטה לא יאוחר מ

  

 ו להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה א .2

 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 



- 58 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 'חנספח 

  

 עבודות קבלניות – אישור קיום ביטוחים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 'חנספח 

ת  י נ ל ב ק ת  ו ד ו ב ע ל ר  ש ק ה ב ם  י ח ו ט י ב ם  ו י ק ל  ע ר  ו ש י  א
 

 ……………תאריך:

 

 לכבוד
 )להלן: "המזמין"(החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות 

 , מודיעין2רח' המעין 
 

עבודות פיתוח בעיר  ................ אישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום הנדון:
 ביןלמזמין "העבודות"(   שנחתם  בין  ה )להלן : רעות-מכבים-מודיעין

 )להלן : "הקבלן"(   .................................
 
 

וכן על שם המזמין  )להלן :"יחידי   שלו משנהההננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  ועל שם קבלני 
 :  הנ"ל המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות

 
 הכוללת את הפרקים שלהלן: ביטוח עבודות קבלניות/הקמה  .1

 
 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1

לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין, במלוא  
ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות 

 …בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסךזו ו/או  והתגלו בתקופה

 וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ₪   .....................…………
-  -.200,000  ₪ .  

 
הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות  

פות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר מומחים, שכר הנוס
עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות וכו' , כל זאת  

 מגובה הנזק. 20%-בשיעור שלא יפחת מ
 

מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים עקיף ק פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנז כוללכמו כן  
לנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה   ₪ 200,000  -, וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מלקויים

 .וחומרים לקויים 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2
יגרמו במשך תקופת ביצוע בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שי  

למקרה ולתקופת   ₪ 10,000,000-    -העבודות ו/או בקשר אליהן , בגבול אחריות שלא יפחת מ
 ביטוח.

 
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,  פריקה  

ות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה )מים או קרקע(, שביתות והשבתתאונתי וטעינה , זיהום פתאומי 
ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש המזמין שהמבוטח או כל 

)למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת רכוש  איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח
 .סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(

 
 ל את ההרחבות הבאות: פרק זה כול

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי 
 למקרה על בסיס ₪   500,000.- -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ

 נזק ראשון. 
  .נזק הנובע מכלי רכב מנועי /צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע  
המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה 

 זו. 
 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח  
בד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בל

תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי 
 אחד. 

 .אם אינו מכוסה בפרק א' רכוש המזמין  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה 
 

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3
ן חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית בגי 

למקרה ולתובע  $ 2,000,000 -הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 ולתקופת הביטוח.

 
ת בגובה ובעומק, עבודות קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודו :פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר 

,  פרעות או מהומות אזרחיות,  כחוק הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער
 עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 
 תוקף הפוליסה מתאריך __________________ עד תאריך ________________)ועד בכלל(.

  
 חריות מקצועית .       ביטוח א2

אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם  בגין
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  המזמיןו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

טעות ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות 
השמטה בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו כולל כל הגבלה 

בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות 
 ואי יושר של עובדים. 

 
ף אם ביצוע העבודה החל הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, א  

בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( והוא 
 חודשים. 6כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 
הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה,  המזמיןהביטוח מורחב לכסות את אחריות   

הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב 
 כלפי הקבלן. המזמיןואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של 

 
)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 200,000: גבולות האחריות

 ביטוח שנתית.
 
 ת הבאות:ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראו .3

 
וכי אנו מוותרים  על כל   )"ביטוח ראשוני"( הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם 4.1

 .)"ביטוח כפל"( טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם
 

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  4.2
 ם ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין.כאשר קיי

 
הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן  4.3

כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו/או המזמין והתחייב לשפותו ו/או 
, אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי דה מפורש או מכללאכל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבו

 אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
 

לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך   ןנית  הלא יהיעבודות ההקמה  ביטוחי 4.4
, למעט במקרים של מרמה או אי תשלום דמי הביטוח אזי ובמקרה של תקופת הבדק ו/או האחריות

 יום מראש. 30יטול או צמצום תנאי ביטוח האחריות המקצועית, תישלח אליכם הודע בדואר רשום ב
 

על פי פוליסה זו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הומצא בגין נזקי רכוש לפרוייקט, תגמולי ביטוח  4.5
 נו אישור בכתב של המזמין המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. יליד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 ם חלה על הקבלן בלבד.יחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקידוע לנו שהא 4.6
 

$ דולר למקרה, למעט  20,000עולה על  הההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינ  4.7
 בביטוחי רעידת אדמה ונזקי טבע, אשר לגביהם תהיה השתתפות העצמית כמקובל בישראל. 

 
חדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מוסכם, כי מעשה או מ 4.8

 מזכויות המזמין על פי פוליסה זו. 
 

 . 2013לא יפחתו מתנאי ביט בגרסת  ,אחריות מקצועית""למעט תנאי הפוליסה  4.9
 
 

 האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי 
 

   
 בכבוד רב,  
   
  

 
 חתימת חברת ביטוח  

 
 
 

 ושם החותם ותפקיד   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 ' טנספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o ודהצוות/ מנהל עב אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 ישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.השילוט יכלול ר

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, בדרישות החוק נכללים : פקודת ה
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ים והוראות יצרן.ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנ

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

קובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המ
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
חות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו העבודה, אם ישנן הוראות בטי

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 להן וינהגו על פיהן. את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .2
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

ר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעד
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 ציוד וכלים

)ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים .2
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 שות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.ההסמכות הדרו

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .2
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

מגן  הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם עבודה

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

ק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החו .12
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .12
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 צוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.לבי

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 ש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמ          

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו 

 הוראות הבטיחות. בתקן הנדרש עפ"י 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .12

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
ות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשוי

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 ו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדי .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.

פקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" בעת סיור של מ .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 .המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע ינתן בכתב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
ר יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמו .ב

 בהוראות הבטיחות.
במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידיית למשטרה, ישאיר את המכונות   .ג

 והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .22
טיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי הב

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא  במקרה כזה מתחייב הקבלן
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

ודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מ .22
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

רור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ב .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .22
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 ום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות ח .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 שורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אי .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

ד בתחומו כל אח הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .30
 כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 

 

 3/2016מס'   פומבימכרז 

 מסגרת   –לביצוע עבודות פיתוח 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 טבלת קנסות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 'ינספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פיתוח

עולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפ
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן. חברהה

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 ם למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.הסכומים בטבלה יהיו צמודי

תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת  החברה
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 אירוע מס.
הפיצוי 

 ₪.המוסכם 
 הערות

1.  

של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 
ות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות באמצע

 ה.החבר
 פרט לתלונה במשטרה 10,000

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או נוזלית,  כל מקרהבגין 

 שלא באתר שפיכה מורשה.
10,000 

פרט לתלונה למשרד להגנת 
 הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהמטעם ביצוע הוראה מהוראות המפקח 

 מועד תחילת ביצועה בפועל.
1,000 

סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 בלבד. החברה

4.  

שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

 מועד סיומה ביצועה בפועל.
1,000 

פני עצמו או בצרוף סעיף זה עומד ב
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 בלבד. החברה

5.  

 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 
העבודה / פעולה   תחילתעבודה / פעולה  לבין מועד 

 .למעשה
1,000 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
 .החברהעם  שסוכם

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע  כל יום או חלק ממנו בגין
לסיום עבודה / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 .למעשה

 

5,000 
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

 .בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.  
ות של אי קיום הוראה מהוראות הבטיח כל מקרהבגין 

 החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 
 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 
לשלום הציבור ו/או דעת המפקח מהווה סכנה 

 .העובדים
 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 
לשלום ו/או שלמות רכוש ה סכנה דעת המפקח מהוו
 .ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
 ן עיר העתיד בע"ממודיעי  
  _________________ 

 

 אירוע מס.
הפיצוי 

 ₪.המוסכם 
 הערות

10.  

של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל  כל מקרהבגין 
פגיעה באיכות הסביבה דין ו/או לדעת המפקח מהווה 

 .ו/או יוצר מפגע סביבתי
 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

11.  

בודה, של אי סילוק פסולת מאתר הע כל מקרהבגין 
במהלכה או לאחר סיומה כנדרש במסמכי ההתקשרות 

 ו/או הוראות המפקח.
 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  

של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי 

 ו/או פרטי.
 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

13.  

ו נזק שנוצר / נגרם של אי תיקון מפגע א כל מקרהבגין 
במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי, 

 בהתאם להוראות החוזה / המפקח.
 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בתאום  כל מקרהבגין 
עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או 

 מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח.
 4ו/או  3פים + סעי 5,000

15.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  כל מקרהבגין 
העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 

 רעות-מכבים-של עיריית מודיעין העזר
 4+  3+ סעיף  5,000

16.  

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

 לשלום הציבור.סכנה 
 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

 סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי.
 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה / 

 שור המפקח מראש.הוראות המפקח / אי
 4+  3+ סעיף  5,000

19.  

בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה / 
הוראות המפקח / אישור המפקח מראש שלא לפי 

 הוראות החוזה / מפקח.
 4+  3+ סעיף  5,000

 

 

 

 

 


