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  'להקמת שביל אופניים בשד' יאיר פרגטופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב 

 'נוסח המלצה לשימוש המציע 2נספח ב 

 'פרויקט לכלדוגמת דף כיסוי  - 3נספח ב 
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  'התחייבויות הזוכה על פי הסכםלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ז 

 'פי על הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח - 1נספח ז 
 הבדק בתקופת הסכם

 

  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח 

 'עובדים זכויות שמירת בעניין חובות קיום בדבר תצהיר - 2נספח ח 
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 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 

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

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
 ."( המכרז":)להלן בעיר מודיעין מכבים רעות להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג 11/2016מס'  

מכיכר השוטר דרך כיכר הכניסה לישוב רעות, דרך כיכר הכניסה לישוב מכבים ועד יבוצעו העבודות  .1.2
פיתוח שביל אופניים בנתיב חניה קיים. טיפול ברמזורים בצמתים  העבודות יכללו עבודות  .443לכביש 

)עמק דותן, עמק החולה( שינוי ברמזורים קיימים, החלפת תאורת רחוב בתאורת לדים, עבודות גינון, 
, בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, תעבודות סלילה, טיפול במעברי ניקוז, עבודות תשתי

ה' והמהווים -, ד' ו2, ג1ות המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'כתב הכמויות והתוכני
חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  

 "(.העבודותמצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )להלן: "

ר ממקטע למקטע יהיה חייב באישור החברה מראש יבוצעו במקטעים. מעבמודגש ומובהר כי העבודות 
 ובכתב.

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 ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
 .העבודות

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

 או ידיעתו בפסקה הרלוונטית./או היכרותו ו/אי הבנתו ו

 מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:    .2.3

עבודות לרבות תשלומים לקבלני משנה, הכל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע  (א)
 מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (ב)
 ו.  מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיולוואי וח

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

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

 

 

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

 זה.  

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

 לאתר העבודה וממנו.      

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי  (ט)
התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות 

סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל 
 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

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

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר בעבודות, או בכל חלק מהן, של 

וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 
 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 יאושר על ידי המפקח.    דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי ש (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)

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

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

הסכם ההתקשרות כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות ב (כ)
 ונספחיו. 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (כא)
 האחריות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רווחי הקבלן.  (כב)

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

 שהן תיוודענה בעתיד.  

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה  8.5% -הוצאות לרבות פיקוח, וניהול העבודות השווה ל (כד)
 .מכל חשבון שיוגש במסגרת הסכם ההתקשרות

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  אשר עונים על הקריטריונים המצטבריםרשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים 

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -שלא תוגש כאמור 

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

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  (ב)
 השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   

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

החל בביצוע והשלים, כקבלן  2011-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
 ק"מ לפחות במצטבר בהיקף של 2עבודות פיתוח הכוללות הקמת שביל אופניים באורך  3לפחות  ראשי,

 .לפרויקט₪  3,000,000

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

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: שם  '1כנספח ב המסומנתהצהרה  (1
שמו המלא של מזמין העבודה המפקח  מקומו, עלותו כולל מע"מ, העבודות שבוצעו בו,ו הפרויקט

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

מגופים, להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2בנוסח המפורט בנספח ב' המלצות 2לפחות   (2
 .  להסכם 1עליהם  הצהיר בנספח ב'

 : 1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (3

 . 1/1/2012מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

אישור יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות,  ,בהתקשרות לתכנון וביצועבמקרה ומדובר 
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת מעת המזמין , מכון למועד פרסום המכרז,עדכני

  המבנה.של המזמין בגין 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה (ב)
 . 1/1/2011לפני 

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  חשבונות סופיים מאושרים  (ג)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 

 אישור המזמין לסיום העבודה (ד)

מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסודר 
 להלן:בהתאם למפורט 

חוברת/תיקייה  1מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'אחד על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב' (1)
 למסמכי המכרז. 

'( לעיל, ולמספר כל דף ד-אלצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק) (2)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

מען הסר ל לפחות. 2-ג' 200, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.3
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיוןכל ספק, 

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
שהוצאה על ידי  (,שקלים חדשים   אלף מאתים וחמישים במילים:) ₪ 250,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

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

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   17.11.16על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

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

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

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
על ידי החברה  . לעיל, אלא אם נמסר אחרת3.4.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 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 

 אוחר מבין מועדים אלו.   מהלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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)
 רבות בהתאם.  עהידה 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 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.5
לחוק העונשין, )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליבגין 

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

צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1'חבנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט להמציא 
 .הימנו לפיו

 תנאים כלליים

 : לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן בנוסף לתנאים המופרטים .3.6

אישור תקף . על המציע להמציא "י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

, כי למסמכי המכרז 2ח' בנספחכמפורט תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין  (ד)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

למען הסר ספק, אי  להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.זה תצהירהמצאת 

חוק עובדים זרים  דו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפילא הורשע הוא ומי שנשלט על י (ה)
 לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

לשם הוכחת   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ח'בנספח כמפורט  עובדים זריםתצהיר להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד   (ו)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל  למנהל את ביצוע העבודות.

 .ףלהביא לפסילת המשתתד, עלולה הפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1

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  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

למעט מעטפת המכרז(  )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 
 .בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

    את הפרטים הבאים:  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז .4.2

בכתב הכמויות המסומן  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
  כנספח ד' להסכם המדף והתוספת.

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

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

" או "+" לצד אחוז -הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 ההנחה.

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.4
  במסמכי המכרז.

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 
 שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .4.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (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;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  



- 13 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 תצהיר בעניין זכויות עובדים. (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)

 ע"פ דין.  תניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על  (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה   10.8.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪  1,500 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

  כדלקמן:"( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.1

טפסים ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: "
 כדלקמן:   המיועדים לכך,

, אליה יוכנסו שתי מעטפות מס' המכרזלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)
 כדלקמן:

מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה כלל אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 
 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)

 2חברה בניין ליגד במשרדי ה  15:00 בשעה 29.8.16 א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח' 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה  .6.2

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:00 שעהב 17.8.16ד'  ביום .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

-מודיעין ( 1קומה  –)אגף שמאל  2יגד , בניין ל4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .7.3
   .רעות -מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5
לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע  מכל סוג שהוא

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.

    הבהרות ושינויים  .8

דם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי רשאית, בכל עת, קו חברהה .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

בפקסימיליה, לפי הפרטים בהודעה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים 
      .ידם-שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .8.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

בהודעה  משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4

    בחינת ההצעה .9

 1הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .9.1
 . 2ומס' 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. ואת הערבות 

 תפות במכרז.להשתבשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף 

לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר מועד לב
 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ההצעה הזוכהאופן בחירת   .9.2

  . "(הכשרות ההצעותשעברו את תנאי הסף )להלן: " יחושב ממוצע ההצעות (א)

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה "( הממוצע הקובע)להלן:"  3%של  תוספת הנחהממוצע תבוצע ל (1)
  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)

 המכרז:תוצאת 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

 .הנחה 28.3% ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 .4של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 שנייהלהלן דוגמה מספרית  (3)
 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה

  

 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .9.3
ו/או מנהלת חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה
למציע, על טיב ו/או חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה שטרם

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן 

מנהלת  ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברההפרויקט מטעם ה

 ו/או מנהלת הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד. החברההעירייה ו/או 

ו/או מנהלת הפרויקט חברה בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה כשל
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .9.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 על מנת לשפר את הצעתו., משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", החברה

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 
 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען
  . שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .10.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .10.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

בסך של   הסלילה והגישורתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים ( 10%

ימים  (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםז' כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה
כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברהשיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה עפ"י

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  12למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .10.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף אות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, הור

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5דרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים ה .10.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןספק כי לעניימובהר בזאת למען הסר כל  .10.7
 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בהחברה לקבלם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',י המכרז והמסומן קיום ביטוחים, המצורף למסמכ

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .10.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

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

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ה ולהוציא למציע צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת 

שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב 
 .ועד הוצאת הצו להתחלת עבודה בצו, וזאת עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במ

  הוצאות המכרז .11

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

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז 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
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    זה. יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז

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

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ, אשכנזי משה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

קמת הצורך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, ללהתקשר עם קבלן למעוניינת חברה הו :הואיל
  רעות-מכבים-בעיר מודיעיןשביל אופניים בשדרות יאיר פרג 

  "(המכרז":להלן) 11/2016' מספומבי מכרז  החברה ולשם כך פרסמה :והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו :והואיל

ל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים ביצוע העבודות על פי הסכם זה עאת  קבלןהחליטה למסור לוהחברה  :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז והקבועים 

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

 :הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 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 הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הגדרות ושונות: .1.4

 כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(; בהסכם זה

רבות נציגיה ומורשיה החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"מ ל - "החברה" (א)
  המוסמכים, וכל מי המוסמך לפעול מטעמה.

 רעות-מכבים-עיריית מודיעין -"העירייה"  (ב)

ו/או על ידי דירקטוריון החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו כ"ל פירושו מנ - "המנכ"ל" (ג)
 ו/או כל חלק ממנוסכם ל את תפקידו לצורך הכ"למלא במקום המנהחברה 

קבלן מתכנן ו/או קבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל הלרבות נציגיו של   -"הקבלן"  (ד)
  .הןאו כל חלק מעבודות משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 

עבודות בניית לפקח על ביצוע  כ"לפירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנ -"המפקח"  (ה)
  .מנואו כל חלק מהמבנים  

  .יםפניושביל האלצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ו)

 . מהנדס החברהפירושו:  -"המהנדס"  (ז)

על ידי  וועסקהמהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר ש -"היועצים"  (ח)
  .םובפיקוח עליון על ביצוע שביל האופנייםבתכנון חברה ה

מכיכר השוטר דרך כיכר הכניסה לישוב רעות, דרך כיכר הכניסה יבוצעו העבודות :   -"העבודות"  (ט)
. העבודות יכללו עבודות  פיתוח שביל אופניים בנתיב חניה קיים. טיפול 443לישוב מכבים ועד לכביש 

ברמזורים בצמתים )עמק דותן, עמק החולה( שינוי ברמזורים קיימים, החלפת תאורת רחוב 
, בהתאם למפורט ות סלילה, טיפול במעברי ניקוז, עבודות תשתיתבתאורת לדים, עבודות גינון, עבוד

בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים 
ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם למפרטים הטכניים -, ד' ו2, ג1כנספחים ג'

 . ורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכלליםהדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצ

 מועדי ושלבי ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים.-" וח זמניםל" (י)

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" קבלן משנה" (יא)

זמן ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינה ישירות, אשר מספקים ומרכיבים את שהו-" ספקים" (יב)
 מהם או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י הקבלן ו/או קבלנים אחרים.

הכמויות, והתוכניות,  י, כתביםהמפרטהתנאים הכלליים, זה לרבות הסכם פירושו תנאי  - "הסכם" (יג)
 .סכם זהשיהווה חלק בלתי נפרד מה הסכם זהוכן כל מסמך אחר שהוסכם ב

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד  -"המפרט הכללי"  (יד)
הביטחון/אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי 

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

העבודות   למטרת ביצוע  עבודותהקבלן למקום ביצוע החומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (טו)
, לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות ןוהשלמת

 . החומרים יהיו בעלי תו תקן, תו הסמכה או תו השגחה ככל שניתן.מהעבודותחלק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כפיסלילה והגישור מדד תנודות מחירי תשומות ה -" הסלילה והגישור"המדד/ מדד תשומות  (טז)
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות 
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין 

 אם לאו.

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב (יז)

 נספחים להסכם.ההסכם ומהות  .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' – הצהרת ניסיון 2.3

 2נספח ב' –נוסח המלצה  2.4

 3נספח ב' –דף כיסוי  2.5

 1נספח ג' –מוקדמות  2.6

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.7

 נספח ד' – כתב כמויות 2.8

 נספח ה' – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.9

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.10

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.11

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.12

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.13

  1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות  2.14

 2נספח ח' – שמירת זכויות עובדים תצהיר 2.15

 ט'.  נספח -קיום ביטוח עבודות קבלניות  -  יםביטוחקיום אישור   2.16

   נספח י' -נספח בטיחות   2.17

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

בהיקף, בגודל ,  ביצוע העבודות  סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהקבלן מצהיר  .3.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,ברמה, בשיטה

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .3.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

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

ראה את אתר העבודה, בחן את טיבו, לרבות דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע, מבנים הקבלן מצהיר כי  .3.3
כניות המתאר החלות על שימושים הנעשים בהם וידועות לו תומתקנים הקיימים לצד אתר העבודה וה

י התאמה בקשר לאתר העבודה ו/או לתכניות אתר העבודה, והוא מוותר בזה על כל טענה של פגם או א
 החלות עליו ו/או בקשר לכל דבר אחר המתייחס אליו. 

, הדרושים כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.4
  לביצוע העבודות.

 כאמור בהסכם זה.  העבודותביצוע להקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים  .3.5

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העבודות תבוצענה במקטעים אשר יוגדרו על ידי מנהל הפרויקט והמעבר  .3.6
 ממקטע למקטע תבוצע בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב. 

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.7

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

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)

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

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, הקבלן מצהיר כי הינו  3.6
  בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהקבלן מצהיר כי  3.7
)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליבית משפט, אישום ל

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

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

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.8
 ע"פ הסכם זה.  ביצוע העבודות  

על פי הסכם זה ויפעל על  ובכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיהקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל  3.9
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.10
   , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.1952 –

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  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו ערך סקר, בדק את  3.11
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, 

עבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי ה
 על פי הסכם זה.  ואשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות הוצע כתב הכמויות אחוז ההנחה שהוצע על ידו להקבלן מתחייב כי  3.12
ם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתא

בקשר, לרכישת החומרים עלויות הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים 
וכן רווח קבלני סביר, הוצאות פיקוח  וניהול אשר ישולמו לחברה, לרבות לקבלני משנה, עלויות ביטוח, 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא והוא מוותר בזאת מראש על כל 
 מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  3.13
ניסיון מצד הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל 

הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 
שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 

 עניין זה.  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא ב

   סירת העבודה:מ .4

החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על פי הסכם זה בהתאם  למפורט  .4.1
, 2, ג'1בפרק המוקדמות ן/אן במפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים והמסומנים כנספחים ג'

הימנו, והכל בכפוף למפורט בהיתר בניה ו/או כל היתר ה' להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים  -ד' ו
   שיון ו/או אישור על פי כל דין.יו/או ר

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב   .4.2

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

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

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( 1-המסומן כנספח ג' במפרט הטכני

המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך ואופני מדידה , תכולת המחירים 
 עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל  (2)

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (3)

 חוק החשמל  (4)

  המפרטים המצורפים למסמכי המכרז (ב)

 הווה חלק בלתי נפרד הימנו.להסכם והמ 1המסומן כנספח ג' –פרק המוקדמות  (1)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  2המסומן כנספח ג' –המפרט הטכני   (2)

 המסומן כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. -כתב הכמויות  (3)
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  _________________ 

התוכניות המצורפות והמפורטות בטבלת התוכניות, המסומנת כנספח ה' להסכם זה  –תכניות  (4)
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

על כל שינוי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  .4.3
לביצוע בהיקף נמוך או ביצוע העבודות ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה צמצם את היקף מרחיב או המ

גבוה  מזה שנדרש במסמכי המכרז כאשר התחשיב לביצוע התוספת ו/או הקטנת היקף העבודות יהא 
 בהתאם לעלות למחיר ליחידה המפורט בכתב הכמויות.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.4

רצון החברה ולשביעות  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  9תוך 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.   

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.    (ה)

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

 עליו.  

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

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

ען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע מובהר בזאת למ .4.5
 עבודות.הכניות לפי הצורך, לביצוע לרבות ת -שלימות עבודות, הוראות מה

ובכל חלק עבודות לעיל, לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי ב 4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.6
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי ל עבודות המפורטות אי ביצוע כל, לרבות הממנ

ל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. והחברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 ."פקודת השינוי"( הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:

ברחוב פעיל בו צועדים מידי יום תושבי העיר, יבוצעו העבודות ומדובר מודגש ומובהר בזאת הואיל  .4.7
ולשלם על במקטעים אשר יקבעו על ידי החברה. טרם תחילת כל ביצוע מקטע יהיה על הקבלן להזמין 

על  בין על ידי פרסום בשני עיתונים מקומיים ובין בהצבת שילוט מתאים, ,חשבונו הודעות לציבור
 וביצוע עבודה בו.הכוונה לבצע סגירה של מקטע 

, הכוללות "(AS  MADE)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.8
 וכו'.   I.Lיק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, תיאור מדו

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.
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א על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מל .4.9
 כולל הוראות תפעול והחזקה.

התוכניות שאושרו ו/או פרק המוקדמות על פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.10
ו/או להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו,  2, ג'1ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'

 תולתוכני ןעל חשבונו ולהתאימות קן את העבודכתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות

, לפני קבלת ומר ו/או לכסות כל עבודהו/או להזמין חה מנאו חלק מעבודה לבצע כל הקבלן מתחייב לא  .4.11
, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר שהחברה אישרה למען הסר כל ספק .אישור המפקח

ם הנדרשים לביצוע היתריכל מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת 
   בהתאם לתכוניות אלו.העבודות על פי דין 

שיידרש לגבי  לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככליהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.12
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים , קטלוגים, תםגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.13

עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל .4.14
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.15
, משרד  התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו י'התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .4.16
   .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הקבלן מתחייב להזמין  .4.17
  .לביצוע העבודותהזמנים 

  זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 

 ו.  דיל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות  יחולו על הקבלן וישולמו על כ .4.18

 ופן ביצוע עבודות  א .5

 התארגנות .5.1

פי  עבודותהלרשות הקבלן למטרת ביצוע אתר העבודה  החברה תעמיד את ה, צו התחלת עבודה עם קבלת 
 והקבלן יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:הסכם זה, 

, ייבנה, יתקן מקטע, ובתחילת התארגנותו במקטע עבודה שאושר לביצועמיד עם כניסת הקבלן ל (א)
הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר למפורט בנספח י' להסכם זה. בהתאם  ושערים ויחזק גדר היקפית

, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ולהסירה בסיום כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה
 דרכל זכויות הפרסום על הג. כל עבודה זו היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורהביצוע העבודות. 

 .תהינה שייכות לחברה בלבד
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 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

גורמים אחרים את כל משנה מטעמו ו/או ל על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלניבמידה וישנו צורך,  (1)
המסומנים במקומות שוזאת הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות 

ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  ,בכתבייה העירידי -בתוכניות שאושרו מראש על
  ביצוע העבודות.

. מובהר ומודגש כי עלות הסדרי התנועה הסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן (2)
כן כוללים את כל הסדרי ויות המסומן כנספח ד' להסכם זה ומתוקצבים בהקצב בכתב הכמ

  התנועה הנדרשים לרבות שוטרים ומאבטחים.

במידה עלות הסדרי התנועה בפועל תעלה על הקבוע בהקצב אשר בכתב הכמויות, מובהר 
 את עלות ההפרש. על חשבונוומודגש בזאת כי הקבלן מתחייב לשאת 

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או  (3)
ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה 

הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית . בהן
ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת 

כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת 
  האמורות.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי  (4)
הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, 

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

ל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים מובהר בזאת למען הסר כ (5)
אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק 
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות 

 חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן  (6)
מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע ילערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

ידי המפקח -דרשו עלולנקוט בכל האמצעים שייפי הצורך -לבצע חפירות גישוש עלאותן עבודות, 
אחריות לקבלת אישורי חפירה  או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה.

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל 
 חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. 

קבלת היתר  מיום ימים 7תוך ן מתחייב להציג בפני המפקח מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבל (7)
, נקודות כניסה לפי מקטעים התכנית תכלול סימון הגידור .אתרתכנית ההתארגנות ב הבניה, 

, שירותי מקומות האחסון, משרדי אתרהסדרי תנועה זמניים, שילוט,  לאתר ויציאה ממנו,
וצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה עובדים, נקודות הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכי

 השונים של הקבלן. התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  

  נקודות קבע (ג)

הקיים כפי שמשתקף  ישאמת את המצב הטופוגרפאלא לאחר ביצוע עבודות הקבלן לא יתחיל ב (1)
בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות 

 טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   (2)
ירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה  ומהמתקנים הנלווים או  האלמנטים הק והמרחקים בין

  .ועד למסירה הסופית של המבנה  מגרשמרגע קבלת ה השונים

יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
שירי מדידה מעולים באתר ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכמשנה ו/או  לקבלני

  שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   (4)
המבנה  אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, 

 את על פי הנחיות והוראות המפקח.ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל ז

 , לצורך ביצוע העבודות חיבור לתשתיות חיצוניות (ד)

במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים  (1)
  .ויהיה אחראי לרציפות האספקה הדרושים לביצוע העבודות

הדרושים להעברת המים והחשמל למקום הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים  (2)
-להכין לוח חשמל תלת בכל אזור עבודה על הקבלן .השימוש בהם בכל מקום באתר ובמפלסיו

פאזי מוגן אשר משם יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות 
 מספיקה.

תאורה מספיקה במקום  ח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים,והקבלן יוודא קיום כ (3)
תאורה מיוחדת ל, במיוחד המקטע בו עובד ביצוע העבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטח

 .במקרה של ביצוע עבודות בלילה

התשלום בגין ההתחברות ואספקת המים ו/או החשמל ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק  (4)
 )חברת חשמל, מי מודיעין וכו'( . 

 ישאחשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן -ים וחשמל, יהיו עלכל ההוצאות של שימוש במ (5)
 החזקה לחברה.בהוצאות החשמל והמים עד למועד מסירת 

כמו כן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון, יישא בעלויות המים  (6)
ל חשבונו )ג( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, ע5.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו את כל הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

  שילוט (ה)

המוגדר ט בגודל, תוכן ובעיצוב גרפי כפי וליהקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו, ש (1)
יהיו בהתאם לתכניות ובהם  יםהשלט. ע"י המפקחבפרק המוקדמות ובכפוף לקבלת אישור 

יופיעו פרטי החברה, האדריכל והמהנדס, היועצים והמפקח וכן שם הקבלן  וקבלנים אחרים 
במסגרת עבודות מבוצעות כי ה יםוכן יצוין בשלט העבודה בכירים וזאת לצד פרספקטיבה של 

באופן שוטף פרויקט שיזמה עיריית מודיעין מכבים רעות, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק 
 ועל חשבונו את כל השילוט לאתר כמתחייב על פי דין.

 ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין. יםהקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט (2)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שמירה (ו)

מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודות השלמה  (1)
, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע  ביצוע העבודותל

מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים 
שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע עבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, 

דה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר העבו
ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים מטעמו למבנה , ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן 
את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה  במצב 

 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

ה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק הוראות סעיף זה תחולנ (2)
שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודות השלמה לעבודות , בהתאם להוראות הסכם 

 זה או הוראות כל דין.

 מהנדס ומנהל עבודה .5.2

פנקס מהנדס מנוסה ורשום )רשום ב -לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
 המהנדסים והאדריכלים( וכן מנהל עבודה על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.  

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ב)
עבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת השל 

 עבודות.הביצוע 

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

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

וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני .5.3
 5.2אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

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

ות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי על הקבלן למלא אחר כל דריש .5.4
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 

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

 בטיחות  .5.5

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

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עבצע כל עבודה ול

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

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןו המפקח, תיתרצון החברה ו/א
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  _________________ 

 

הפסיק את עבודת לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (ג)
   הקבלן.

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.6
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה ורך בקיום מטרד זמני כך. אם יהיה צ

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר העבודה .5.7

את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן במידה וקיימים באתר פסולת וגרוטאות,  (ב)
 .העירייההמפקח והנחיות או אישור 

 הםויסלק מהמקטע בו בוצעו העבודות את בלן הקינקה  העבודות בכל מקטע ומקטעמיד עם גמר  (ג)
את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 לשביעות רצונו של המפקח. ו ולמטרת םנקי ומתאיוא כשה מקטע ה

 לסיומן.מתחילת העבודות ועד העבודות  לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .5.8

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

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

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

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין מכבים רעות.  (ז)

 . חברת חשמל (ח)

 חברת בזק  (ט)

 רשות העתיקות (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)
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 ליקויים ופגמים בטיב עבודות ו/או בציוד המותקן .5.9

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן במהלך ביצוע  (א)
 עליו ידווח לו על ידי החברהו ו/או פגם כל ליקוילתקן בתוך זמן סביר העבודות, מתחייב הקבלן 

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

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
)א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה  העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק

הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי 
 לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי האמור לעיל אינו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר  (ג)
מסירה  חודשים מיום)במילים: שלושה (  3 במשךם יהא הקבלן אחראי לקליטתם המלאה לגביה
היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא  .)להלן: "תקופת הקליטה"(  סופית

שיקבע על ידי המפקח בתוך זמן מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , נקלטו בתקופת הקליטה
  דשים.בעצים ו/או השתילים ח

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

 ציוד חומרים ומלאכה .5.10

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים הקבלן  (א)
בהתאם העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע העבודות לביצוע היעיל של 

 .הסכם זה ונספחיול

במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו  (ב)
ל ולספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכהקבלן , יהיה על העבודותמספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

נו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי לשביעות רצו
ה ילסטיהקבלן המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

 כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח םמתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומריהקבלן  (ג)
 ל להנחת דעתו של המפקח.והכ -זה הסכם הזמנים שייקבע בהתאם להוראות 

אתר למקום קבלן מרים וציוד שהובאו על ידי הו"חומרים וציוד" פירושו: חהסכם זה ן ילעני (ד)
, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע העבודה 

 ביל האופניים.משומתקנים העתידים להיות חלק 

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות  עבודות ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לאתר העבודה להוציאם מ

אך ורק את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו  מאתר העבודה להוציא הקבלן הסכם זה רשאי 
 .םחומריהואת עודפי 

דרש לביצוע עבודות נוספות יכל ציוד שיהעבודה יהיה חייב להשיב לאתר מובהר בזאת כי הקבלן  (ו)
 זה.הסכם כאמור ב

ולשמירתם הבטוחה של הציוד העבודה אחראי לבדיקת החומרים וקבלתם באתר הקבלן יהיה  (ז)
 .הסכם זהאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע הוהחומרים, והוא רש
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ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובכתב הקבלן  (ח)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה תהיה הקבלן , ובכמויות מספיקות. שאושרו על ידי החברה הכמויות

 ברמה משובחת.

 או תו הסמכה או סימן השגחה ככל שניתן.שאו תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי יהחומרים י (ט)

  לעיל.ו/או )ה( ( טלא יובאו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בס"ק ) (י)

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

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

מובהר למען הסר ספק כי סעיף זה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של מנכ"ל החברה בהתאם 
 סייפא.  8.1למפורט בסעיף 

בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על  אלא עבודותמתחייב שלא ישתמש בביצוע ההקבלן  (יב)
  ידי המפקח.

, אין עובדה חברהלעיל, על ידי הו/או )ה( ( ט, העומדים בתנאי סעיף קטן )מסוימיםסופקו חומרים  (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבודהקבלן זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

ות מהחומרים והמלאכה שנעשתה מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימהקבלן  (יד)
או אתר העבודה וכן את כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם ב

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

הקבלן יבטיח כי הבדיקות יבוצעו בכמות ובמועד המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את 
 .התקין של העבודותהמהלך 

או  הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על 
היה תבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה .האו מטעמ חברה מטעמו ובין אם יבוצעו על ידי ה

 תשאיהיה רתבכל זמן שהוא וכן בלן לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לק תרשאיחברה ה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ

 וקביעתו תהיה סופית. החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

לא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים כאמור בטרם הושלמו מובהר למען הסר כל ספק כי 
צאות הבדיקות המוקדמות המתאימות והחומרים אושרו לשימוש, למעט עבודות יציקת בטון שתו

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

מבלי המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות חוזרות ו/או נוספות מכל סוג ובכל כמות  על פי 
 שיקול דעתו הבלעדי.

   QA/QCבקרת איכות והבטחת איכות  (טו)

המקובלים אצל הקבלן וכפי  םעל הקבלן לקיים באתר בקרת איכות והבטחת איכות, לפי הנוהליי
שיאושרו ע"י המפקח, כולל מינוי ממונה על הבטחת האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את 
נוהלי בקרת האיכות והבטחת האיכות באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות 

, על הקבלן יהיה כולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות
להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על 

 פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן.
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  אישור מוקדם (טז)

 חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומרים בהם יש בדעתו להשתמשהקבלן 
ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים 

  ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן החברה  מהנדסהמפקח ו/או אישורי  (יז)
החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות  לטיב, איכות, סוג וסגולות

לא תהא החברה ו/או למפקח  המתבצעות תוך שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למהנדס
 כל אחריות ו/או חבות בקשר עם האמור לעיל, אף אם נתנו אישורם.

    ח אדםוכ .5.11

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

 . "(ח אדםוכ)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ג)
שיון או יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זה. וך המועד הנקוב לכך בתהעבודות ביצוע 

   ין.ישיון או היתר כאמור לפי הענילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 

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

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

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה הסכם ביצוע 
     עקב כך.

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי  (ה)
שות ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל ר

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

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

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

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

 . ביטוחים, מיסים וכיו"ב

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

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

  ושוטף.

העבודה את מספר  ניציין ביומיהעבודות כי במהלך ביצוע להחזיק יומן עבודה, ומתחייב הקבלן  (י)
העבודות באתר העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

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

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

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

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.  

 מפקח  משרדי .5.12

 על באתר ולהתקין להקים הקבלן מתחייב, באתר העבודות ביצוע התחלת לפני ימים 10 מאשר יאוחר לא
כמפורט בפרק המוקדמות  ובשטח מסוג למפקח מבנה, החברה ידי-על לכך שיקבע במקום, חשבונו

 את ישלים לא והקבלן במידה כי מובהר. להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1המסומן כנספח ג'
 מחשבון סכום כל לקזז החברה רשאית תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת
 .השלמתם לצורך הקבלן

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

 בלןתה לקיח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא היוע"י כ עבודותהנגרם עיכוב בביצוע  .6.1
הארכת יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

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

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

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

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

רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  )א( לעיל,4.4סעיף זמנים הקבוע בהמלוח  בלןקה חרג .6.4
החברה להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה 

  מפקח.וה

 קצב ביצוע העבודה .6.5

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת עבודות ההמפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק - םבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתעבודות ה

תוך זמן או תוך הארכה עבודות המיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ושנקבעה להשלמת

)א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סהקבלן עים שנקט בהם היה המפקח בדעה שהאמצ (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ובזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמת  עבודותההשלמת 

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

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קימים אחר התחייבותו לפי ס 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא בכל הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ו, כולעבודותה

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .ההוצאות הכרוכות בכך
התמורה לנכותן מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לק 5%
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זכות מלאה להשתמש בכל חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקנים והחומרים שנמצאים ב

 חברה להקבלן , ישלם זההסכם תוך התקופה הנקובה בעבודות הביצוע את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
₪( )במילים: חמשת אלפים ₪  5000הסכם זה בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב

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

  השלמה, בדק ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ תועבודו ההושלמ (א)
יום מיום שהחלו בה. מצאו  14ימים מיום קבלת ההודעה. היועצים ישלימו את הבדיקה תוך  7תוך 

תן כל אחד יי -ומשביע רצונם הסכם זה ונספחיו בתנאי  ותעומדהעבודות המפקח והיועצים את 
רשימת תיקונים הדרושים קבלן למה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לתעודת השקבלן מהם ל

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי בלן קהלדעתו ו
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בלן שיקול דעתו, לתת לק

 יעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. שיבצע וישלים, לשב הקבלןבכתב מ

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות שהושלמו,  ( של כל חלקי AS MADEעדות )

ת וכמושלמ נהן תקופת הבדק, תחשביילענהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה ת ועבוד (ג)
 אם יתמלאו התנאים הבאים:

התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה המצורפים לפי מו הושלעבודות ה (1)
 . לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכםכנספחים להסכם זה והמהווים חלקים נפרדים הימנו, 

 .14.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (2)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .7.2

הקבלן מהעבודות תחיל ביום המסירה הסופית של ת, מניינה של תקופת הבדק סכם זהלצורך ה (א)
 .לחברה

תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה  בעבודות, נתאווה (ב)
או בציוד , בלןקלקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה ב

ל ולתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכהקבלן בחומרים שסיפק, חייב 
 -לא יאוחר מבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק

 .   חודשים מתום תקופת הבדק 3

המפקח והיועצים )להלן: החברה,  על ידי םחתובלן אישור בתום תקופת הבדק, ימסור המנכ"ל לק (ג)
, וכי כל הסכם זה ונספחיובהתאם למו והושל ווצעהעבודות בהמפרשת כי  -"( הסכם"תעודת סיום ה

המלא של  הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם ל
  .חברהה

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.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 13.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ה)
 .    פגמים ו/או נזקים בתקופת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה
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 רה  התמו .8

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם הביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם  .8.1
החברה לקבלן סכום המהווה מכפלת הכמויות בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים 

חלק בלתי נפרד  , לאחר ניכוי ההנחה שנתן הקבלן כמפורט בנספח א' להסכם זה, המהווהבכתב הכמויות
 "(.התמורהובתוספת מע"מ כחוק לפי שיעורו במועד התשלום )להלן: " הימנו

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן ש .8.2
 לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה 

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

 שהוא.נותני שירותים מכל שסוג ל כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים (א)

מרי עזר, וכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וח (ב)
 ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  הדרושים לביצוע העבודות

ויזיה בכבלים ותיאום 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 באתר. (ד)

יוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל צ (ה)
 באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

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

  וממנו.  

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
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 ואלמנטים משופעים או 

 מעוגלים.  

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

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

 כים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.ריתו

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

 ת אישור מכון התקנים לכל המתקנים.דמי בדיקות וקבל (יג)
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דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יד)
 סוג שהוא.והיטלים מכל 

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

 רעות.   -מכבים-לעיריית מודיעין  העבודותהוצאות הכרוכות במסירת  (טז)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (יז)

 תיו המפורטות בהסכם זה ונספחיו.כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויו (יח)

 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת הבדק. (יט)

 רווחי הקבלן. (כ)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  (כא)
יות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה התקורה של הקבלן לרבות הוצאות המימון והערבו

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

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

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.4

לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובאופן  התמורה תשולם .8.5
  המפורט להלן:

  חשבונות חלקיים .8.5.1

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות  5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 שבוצעו על ידו  בפועל. 

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

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (4)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  (5)
 חריגות.

פר המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בס (6)
יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות  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   (7)
 קבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.דרישתה, תשלם ל

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (8)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
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ר לכך שהעבודות נתקבלו על ידי התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישו
החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות 

 רצונם של המפקח והחברה.

 ויעבירו לחברה. עבודה ימי 14 תוך המוגש חשבון את ויאשר יבדוק המפקח (9)

חשבון שור המפקח את היום מיום אי 90תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (10)
 "(.90)דהיינו: "שוטף +

 חשבון סופי  .8.5.2

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

 המסמכים הבאים: 

 י חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך באם דרש זאת המפקח.דפ 

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

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  ידרש.י, אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי ש4טופס 

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

  החשבון את המפקח אישור מיום יום 90 תוך לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר חשבוןה

 "(.90+ שוטף: "דהיינו)

על מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .8.6
העבודות ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה רחב או מצומצם יותר מזה צמצם את היקף מרחיב או שינוי המ

לתמורה הנקובה במחיר היחידה של אותו הסעיף בכתב שנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה בהתאם 
מובהר בזאת למען  בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הכמויות

הקטנה או הגדלה של הכמויות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תשנה את מחיר היחידה כי  הסר כל ספק
   בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:  של הסעיף גם אם תקטן או תגדל התמורה הכוללת

לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים לקביעת ערכו של השינוי ולא ניתן לקבוע ערך השינוי  (א)
משרד הבינוי והשיכון שבכתב הכמויות )"פרורטה"(, יחושב סכום השינוי לפי באופן יחסי למחירים 

ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א'  15%בניכוי המעודכן נכון ליום מועד פרסום המכרז 
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת 

מהסך המתקבל לאחר הניכויים כאמור לעיל, אשר ישולמו לחברה מכל  8.5%ניהול ופיקוח בגובה 
  .חשבון שיוגש

והשיכון יחושב הסכום על פי מחירון דקל בנייה  משרד הבינויבהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ב)
ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  15%בניכוי 

מהסך המתקבל  8.5%מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . חשבון שיוגשלאחר הניכויים כאמור לעיל, אשר ישולמו לחברה מכל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יקבע סכום  -ו/או במחירון דקל בנייה משרד הבינוי והשיכון בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ג)
. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל לאחר ניתוח מחירים שיבוצע על ידי המפקחהשינוי 

אשר ישולמו לחברה מכל חשבון  המתקבל כאמור לעיל, מהסך 8.5%כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . שיוגש

 להלן דוגמה:  (ד)

X –  עבודה / מוצר במחירון משהב"ש/דקל 

 .₪ 100הינו:  X -מחיר יח' ל

  ₪ 85=   0.85*100:  %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

 15% הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה הינה: 

 ₪ 72.25=   0.85 * 85:  ולאחר ניכוי הנחת הקבלן %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

  ., אשר ישולמו לחברה8.5%ניהול ופיקוח בגובה כוללים עמלת  72.25 -מובהר כי ה

על שינוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ותחליט החברה  (ה)
יהא רשאי לעכב שינויים שהורה לו המפקח  העבודות, הקבלן לאצמצם את היקף מרחיב או המ

 .לבצע, מחמת אי קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/או דרישה בנדון שיהיו לו כלפי החברה

 התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה.  .8.7

יהא מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא  .8.8
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .8.9
 עבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   ה

ישולמו על באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן ו .8.10
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום   .8.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 

ז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקז
 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .8.12
 יצוי.    פתהא חייבת ב

 קנסות  .8.13

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:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  .8.13.1
הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי  לא תיקןו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

יצויים קבועים ומוסכמים פהמפקח תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
תשומות מדד להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה לנספח יא'בהתאם 

גרוע מיתר לחית או , החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפהסלילה והגישור
 חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת .8.13.2
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. 

 נקאית של הקבלן שברשותה.כמו כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הב

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 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  .9.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  אחריות, או מועסקיו בגין כל/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3
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 צויי פיטורים,יפפיטורים כמשמעותם בחוק  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, ד עם דרישתה הראשונה,מי לפצות ולשפות את החברה,הקבלן מתחייב  .9.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעוד (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

ו/או למבנה   ההתחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבוד
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

צב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה במו/או המבנה  השלמתן תהיינה העבודות 
  והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי  ו. אחריותותלקויות התקנה עבודידו ו/או מ
. הקבלן פוטר את החברה מאחריות סמוכים לאתר העבודהבתחום השטחים הציבוריים שמכל סוג 

שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר ילנזקים כאמור לעיל, הקבלן 
 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. יילאמור וכן 

ם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרב( , )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)
ר לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבו

נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

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

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
ו/או לכל צד  ההמצוי מחוץ לאתר העבוד וצר ו/או ציודו/או עבודה ו/או מ ו/או כל מבנה הבאתר העבוד

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 העבודותוו/או קבלני המשנה של 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 יי. הקבלן בתקופת האחריות

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

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

  אחריות לעובדים .10.3

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

, 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 .10.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, יהקבלן 
חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 

לביצוע  ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
 ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהעבודות. הקבלן 

של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 
עוברים באתר קרקעיים ה -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 .ההעבוד

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

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. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

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

 דלעיל. 10.4 - 10.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

ות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה הקבלן מתחייב לשפות ולפצ (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 

 תביעה. הודעת צד ג' באותה האו נשלחה אלי

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

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

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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.

יה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תה (ה)
שא יאחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

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

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

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 .10.6

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מאחריות הקבלן כמפורט לעיל, לעיל מבלי לגרוע  (א)
מקטע בו קיבל אישור לביצוע לערוך לפני תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהו בקבלן מתחייב ה

, המלאן ועד לסיומביצוע העבודות )המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל תקופת עבודה 
' טהמסומן כנספח  טופס האישור על קיום ביטוח עבודות קבלניותביטוחים בהתאם למפורט ב

, עבודות קבלניות"טופס האישור על קיום ביטוח  הימנו )להלן:והמהווה חלק בלתי נפרד להסכם זה 
המצאת הנדרשים לצורך הסכם זה. לל את כל התנאים וכחבות המוצר ואחריות מקצועית"(, אשר 

ור על קיום ביטוח עבודות קבלניות מהווה תנאי יסודי בהסכם, אשר הפרתו תזכה את טופס האיש
 .המזמין בתרופות בגין הפרת הסכם

וכי ולעירייה  חברהיועברו ל אישור קיום הביטוחיםמתחייב לכך שהעתקים נכונים של הקבלן  (ב)
 בכל תקופת קיומו של ההסכם.הפוליסות תהיינה תקפות 

חברה ו/או לא יהוו אישור כלשהו מהספק כי קבלת העתקים אלו  מובהר בזאת למען הסר כל (ג)
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי מהעירייה 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על הקבלןלצמצם את אחריותו של 

וליסות הביטוח, כי הפוליסות יכללו כמבוטח ישיר בפ חברהוה השהעיריימתחייב לגרום לכך  קבלןה (ד)
 מזמין.פי לכ בשיבויהיו ללא זכות 

 בכתב ומראש. החברהלא  יהיה רשאי לשנות את תנאי הפוליסות אלא בהסכמת הקבלן  (ה)

מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר יידרש  הקבלן (ו)
 .במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורך כדי לסייעחברה ו/או העירייה ידי ה-לעשותה על

בעצמו יתקן את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המפקח ויקבל קבלן במקרה שייגרם נזק מבוטח, וה (ז)
, יהא הקבלן זכאי לקבל תגמולי חברה ו/או לעירייהאישור בכתב על כך מאת המפקח המופנה ל
 .פי הסכם זה-עלה חברה ו/או לעירייהביטוח בכפוף לזכויות העיכוב והקיזוז שיש ל

הקבלן לבדו אחראי על מובהר כי  מתחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד.קבלן ה (ח)
 .תשלום דמי הביטוחים הנ"ל

פי הסכם זה ו/או על -מובהר, כי הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק בלתי מבוטח, שהוא באחריותו על (ט)
לנזקים אשר הקבועה בפוליסות, ואף  פי הדין, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום השתתפות העצמית

מתכננים ו/או ו/או ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלן היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי 
 .הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים

רשאי לבצע ביטוחים נוספים קבלן הינם דרישות מינימום בלבד וה', ט  נספחבם, הביטוחים הנזכרי (י)
 לעיל.כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר 

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 10.1-10.6פים סעי .10.7
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  יסודית של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .11

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .11.1
 )במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות ו/או הציוד שסופק  על ידו 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 
 ר. באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמו

זה  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .11.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

או ניתנה לגביה  נהל קבועמהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך 
 ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם זה לסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש מען הל .11.3
 לעיל.  11.2ו/או  11.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ל הקבלן, עחול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, י לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו או המגרשלתפוס את  תרשאיחברה הלעיל, תהא  11.2ו/או  11.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .11.5
או באמצעות קבלן  הלפי הענין, בעצמביצוע העבודות ממנו ולהשלים את הקבלן חלקו ולסלק את ידו של 

 .אחר או בכל דרך אחרת

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

ר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע למען הס .12.2
 העבודות  הנדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .12.3
   ו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.ו/או צד שלישי כלשהחברה כלשהי כלפי ה

על הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .12.4
סכם מיום חתימת הבועיים תוך שקבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, ל

 .זה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המעידות כי  תודותע חברהעביר לבלני משנה, להמתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קהקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.5
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  8.1מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  %15של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .13

כולן או  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .13.1
תשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל  )במילים: עשרה אחוזים ( 10%בגובה  סלילה והגישור ה
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נמע"מ( 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      12למשך תוקף הערבות  .13.2

)א( לעיל, תהא 4.6מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .13.3
בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר ביצוע  13.1רשאית החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 ודות נשוא הסכם זה.  העב

 ,ימציא הקבלן לחברה)א(, 7.1עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף  .13.4
)במילים: חמישה  5%בגובה   לצרכן הסלילה והגישורלמדד תשומות ערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

חודשים מיום קבלת תעודת  12לתקופה של מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ  אחוזים (
"ערבות  )להן: ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן ההשלמה. נ

  .בדק"(

כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.5
   להבטחה ולכיסוי של:זה  ו/או 

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

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

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

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.6
  יסודית של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .13.7
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .14

העבודות על לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח לצורך הסכם זה .14.1
  .הןאו כל חלק מפי הסכם זה כולן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המוצרים המסופקים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .14.2
אתר והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי וטיב 

וראות הסכם זה ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ההעבודה 
 , את הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. ונספחיו

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 14.2סעיף מכלליות האמור ב מבלי לגרוע .14.3

בהתאם לתכניות או  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 הקבלןל ההוצאות תהינה על חשבון יום וכ 14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על מוצר ו/או ציוד ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל  (ב)
  מתאימים במקום אלו שנפסלו.ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  (ג)
אין ו/או  או להוראות המהנדס יםבהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

ו המפורט במפרט הרלוונטי במפרט ו/אתכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט ב
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2הטכני המסומן כנספח ג'

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

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

תן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו ייהקבלן  (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  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותות שעניינן לוח הזמנים לביצוע דריש

 למנכ"ל.

 יומן העבודה .15

באתר  מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ןירשום ביומ הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי  עבודה ןיומ .15.1
    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, והקבלן ע"י 

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

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

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

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

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהיר השוררים בותנאי מזג האו (ו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

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

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן כל יום על ידי  םחתיין היומ .15.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .15.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. חברהרישומים אלה לא יחייבו את ה, אולם העבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .15.6
  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

ישמשו כראיה בין  15.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןם ביומרישומי .15.7
 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והצדדים על העובדות הכלולות ב

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .15.8
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 .16

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .16.1
 תקדים למקרה אחר.  

ים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או השתמשו הצדדא ל .16.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, ואת היחסים המשפטי הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .16.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .16.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .16.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .16.6
זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה 

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .16.7

סירתה יום ממשעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .16.8
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .16.9
 הכתובות החדשות.

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

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

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג 11/2016מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  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:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.תר בזה מראש על טענות כאמוהבנה והנני מוו-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
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

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

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
ולא אציג כל  הדרושים לביצוע העבודותו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

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

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .7
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנות ואינה ניתנת לביטול או לשיעתי זו היא בלתי חוזרצה .8

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

 אלף מאתים וחמישים )במילים: ₪ 250,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .סלילה והגישורהתשומות צמודה למדד  (.חדשים שקלים

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על זכייתי וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  13כאמור בסעיף 

 במכרז. 

, 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 

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

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 והסכם ההתקשרות.  העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

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

בגין עבירה שנושאה  כתב אישום לבית משפט, הלי ו/או נגד עובד מעובדימנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
)להלן: "חוק  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   פיסקלי

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

, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או הוצא כנגדו 
 .2001-התשס"ב

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ גופים ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאותנה .17
 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.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  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

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נכה במכרז ההצעתי זו תז םא .20

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

הקמת שביל אופניים  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
 בשדרות יאיר פרג בעיר מודיעין מכבים רעות

 יו. פי הסכם ההתקשרות ונספח-המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על .22

הבאת הצעתי לדיון -מכרז, עלול לגרום לאיהידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי  .23
 .בועדת המכרזים

 

 

 :2016אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' 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.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

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 ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

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

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  .3
 (.)להלן: "המכרז" 11/2016  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

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.

  חתימה: __________________       

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  עבודה:מועד צו התחלת    מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  תוהעבוד פירוט   תוהעבוד פירוט 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   המזמין :שם הגוף  

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  תוהעבוד פירוט   תוהעבוד פירוט 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 2'בנספח 

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
  2נספח ב'

 נוסח המלצה לשימוש המציע
        לכבוד

    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 
      המציעבאמצעות 

 
 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 

 
 ____________________   :המזמיןשם 

 
 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א

 בלבד(: 2016עד  2011עבורנו את הפרויקטים הבאים )בשנים 
 

 פירוט העבודות שם הפרויקט
 

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוננו 
 המלאה

העבודות בוצעו  – 2
 לשביעות רצוננו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוננו 

 החלקית
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 חתימה + חותמת: _________________________

  חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד )חתימה + חותמת(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 הגורם המזמין: _________________

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 ביצוע הגדלות: _________________ תאריך

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

  היקף כספי כולל לאחר הגדלות: __________

 

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

אישור עדכני מעת המזמין, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת במקרה של  כתבי כמויות /. 2
 פרויקט תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ג'

 מוקדמות - 00פרק 
 

 התאור העבוד 00.01
 

 במפרט הכללי. 00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 
 או פרקים רלוונטיים אחרים שלו.             

 
 ק"מ 3 -לביצוע עבודות פיתוח בשביל אופנים טיילת יאיר פרג כמכרז/חוזה זה מתייחס  
 לאורך רחוב יאיר פרג במודיעין.              

סלילת שביל האופניים כוללת ביטול נתיב החניה הקיים לאורך הכביש והפיכתו לשביל 
 .מ' בצמוד למסעה הקיימת 1אופניים לרבות בנית אי הפרדה ברוחב 

 מודגש כי העבודה תבוצע בשלבים.
 השוטר דרומית מזרחית לרעות דרךמכיכר  השביל בכיוון דרום צפון,              
 דרך הכניסה ליישוב מכבים ) מעגלי תנועה ( דרך שני –הכניסה ליישוב רעות               
 .443כניסה  לשדרות עמק החולה  ועמק דותן  בואכה כביש   –רמזורים               

 
  

 תאור העבודה      00.02
 

 העבודה כוללת כדלקמן:              
 

 עבודות סלילה 
   

עבודות הכנה ופירוק הכוללות פירוק אבני שפה, פירוק מסעות אספלט , פירוק  
 ריצוף במדרכות, עקירת עצים  וחישוף בקטעי סלילה חדשים.

 בבקרה    הידוק חומר המילוי  ,חפירה  מכל סוג שהוא הכוללות  חפירה עבודות עפר 
 לסלילה. עבודות צורת דרך בשטחים המיועדים מלאה ו

 הנחת מצעים. עיבוד פני מצע קיים - 
 עבודות אספלטים וריסוסים. -
 הנחת אבני שפה לסוגיהן. -
 ריצוף מדרכות  -
 עבודות ניקוז. -
 עבודות צביעה ותמרור. -

 
  ביצוע העבודה בשלבים  (1

 
 תשומת לב הקבלן כי ביצוע העבודה יחולק לחמישה קטעים

 השלבים הבאים: העבודה תתבצע לאורך התוואי מדרום לצפון עפ"י
 ביצוע מפרצי חירום בקטע מכיכר השוטר לצומת הכניסה לרעות  1.0

 מכיכר השוטר עד צומת הכניסה לרעות   1.1
 מצומת הכניסה לרעות עד צומת הכניסה למכבים  1.2
 מצומת הכניסה למכבים עד רחוב עמק החולה )מודיעין(  1.3
 מרחוב עמק החולה עד רחוב עמק דותן)מודיעין(   1.4
  443מרחוב עמק דותן ועד כביש   1.5

 
 

תנאי לתחילת שלב הוא קבלת אישורים לקטע העבודה )אישורי חפירה, הסדרי  תנועה 
 זמניים וכו'(

 מודגש כי הקבלן לא יתחיל עבודה על שלב כלשהו לפני סיום השלב הקודם

 הבא.הקודם ומעבר לשלב  וקבלת אישור מנהל הפרויקט והמזמין לסיום השלב             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 קבלת השטח ע"י הקבלן (2        

 
 תנאי הכרחי להגשת הצעה להשתתפות במכרז / חוזה זה תהיה השתתפות בסיור    

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו  הקבלנים.
ברורים בודתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ע ולביצוע 

 לו.
 

 גישה  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, בדק דרכי 2.1 
והובלה, שטחים להתארגנות ואחסון חומרים וציוד, מתקנים ומבנים הקיימים 

 בסמוך, כבישים קיימים, גדרות, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות
 וזה כלול במחיר היחידה. – ביסס את הצעתו לכלים מכנים וכו' ועל יסוד כל זה,

 לא תוכר כל תביעה מהקבלן לרבות הארכת משך הביצוע בגין אי הכרת השטח  2.2 
וההפרעות שבו או טעות באבחנה מצדו גם אם קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי 

 מכרז/ חוזה זה.
 תביעה  שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל רואים את הקבלן כמי 2.3 

אם התבטא השוני  מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, רטיבות וכו', גם
 בשכבות הקרקע התחתונות.

 
 

 תקופת ביצוע 00.03
חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי   6 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 

 יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן.אלא אם כן  המזמין
 הארכת משך הביצוע בשל אי קבלת אישורים לא יהווה עילה לתוספת כספית לקבלן.              

 
 אחריות 00.04

 
הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי  א.

המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 
וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 

ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
 ומהאילוצים שהוזכרו לעיל. 

  
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  ב.

בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, בביצוע עבודות מסוג זה וכי 
סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 

 ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים  

של המפקח בכל פרט בתכניות,  המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו
טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך 

יום ממועד  14שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו 
החתימה על החוזה עם המזמין. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 

 רת.לשאת בכל האחריות הכספית והאח
 
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  ג.

מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע 
אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

 שהיא עבור הוצאות אלו.הקבלן לא יקבל כל תמורה  .שלישי או מכל סיבה אחרת
 

, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו ד.
דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, 

גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 
ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, לתקלתכניות ולמפרט, או כל 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. 
דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לו ע"י המפקח. באם לא ימלא וקצב תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי
זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י הקבלן אחרי דרישה 

 .קבלן אחר, על חשבון הקבלן
המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או  

לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 
 שניתנה לו ע"י הקבלן.

 
 תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.הקבלן לא יקבל כל  ה.
 

 
 וקשר עם התושבים ארגון האתראתר ההתארגנות,  00.05

 
 ההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה.אתר תחום העבודה ו   05.01

 
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  05.02

 ובהתאם להוראות המפקח.
 

לאישור המפקח תרשים  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  05.03
ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על  ואי הגדר.וות
ומם של ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיק

 המתקנים השונים.
 
 :קשר עם תושבים   05.04        

בהתאם לתוכנית העבודה  שתאושר לקבלן, הקבלן נדרש שבועיים לפני  ביצוע   
העבודה להודיע לתושבים בדרכים שונות: חלוקת פלאיירים, הודעה בעיתונות 

 מ' יציבים  0.5מ' על  1שלטים בגדלים של  10המקומית ועל גבי 
כן  -כמו גובה מרכז שלט במקומות שיורה המפקח. –מ'  1.5עמודים בגובה  2על    

ידאג הקבלן לפינוי שטח העבודה מבעוד מועד ע"י גידורו. חניית רכבים בשטח 
 העבודה לא תהווה עילה לעיכובים או לתשלום תוספת כלשהי. 

 סעיף זה של קשר עם התושבים יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחיר היחידה.   
   

                    
 

 בטיחות ואמצעי זהירות 00.06

הקבלן יעסיק מהנדס/הנדסאי ומנהל עבודה מוסמך כנדרש במסמכי המכרז.      06.01.01

ישגיח המהנדס/הנדסאי או מנהל העבודה כאמור לעיל יהיה אחראי לעבודה ו

 עליה ברציפות מטעם הקבלן.

עם תחילת ביצוע העבודות, יידע הקבלן את משרד העבודה בדבר תחילת ביצוע    06.01.02

. הקבלן 1970 -העבודות באתר, בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל 

פי  -מתחייב לפעול בהתאם להוראות הדין לשמירת הבטיחות בעבודה ו/או על 

של הקבלן. הקבלן  כל חיקוק ודין החל בעניין, וכי הדבר באחריותו המלאה

 .לנספח ח' לחוזהיחתום על כתב התחייבות בנושא בטיחות בהתאם 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנכ"ל ו/או המפקח בדבר הרחקת כל אדם  06.01.03

המועסק על ידי הקבלן באתר אם לדעתם, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

צע עבודתו באופן מסוכן שאינו מוכשר לבצע עבודתו /ואו תפקידו ו/או שהוא מב

 -או מעשה הנחזה כרשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר בכל צורה ודרך. הקבלן לא יהא זכאי לכל 

פיצוי, תמורה ותשלום בגין החלפת אותו האדם ולא יהיה בהחלפה כאמור עילה 

 מנים הקבועים.להארכת ביצוע העבודה על פי לוחות הז

 
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים  ובנקיטת כל  אמצעי הזהירות   06.01.04
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, 

 הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  הפעלת ציוד כבד וכו'.
או  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת רכוש וחיי אדם באתר

בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים. התקנות וההוראות 
העירוניות והממשלתיות בעניינים . הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות 
זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות 

ות חומרים להיגרם בשל המצאתם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמ
ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן 
למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל  

 המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
 

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב 
ת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר אי נקיט

תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם 
 הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או  התובעים לבין הקבלן.

 
את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות 

הסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה ב
לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שהקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 
לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח 

 מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. 
          

 במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,  06.01.05
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות 
להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין 

 היתר את אלו:
 

שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא  (1
של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה  

 אלא לאחר 
שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים 
ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק 

 לנושאי מסכת גז.
 
שעות לפחות  24שוחות הבקרה יוסרו, לשם איורור הקו, לתקופה של  מכסי (2

 לפי הכללים הבאים:
מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני  –לעבודה בתא בקרה קיים 

 התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים. 
 המכסים משני צידי נקודת החיבור.       –לחבור אל ביב קיים 

  
וחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לא יורשה אדם להכנס לש (3

 לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. 
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  _________________ 

 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  (4
בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את 

 קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 
 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  (5
 
מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני  5.0בשוחות הבקרה שעומקן עולה על  (6

 כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. 
 

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  (7
 ש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימו

 
 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח :   06.01.05

העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על 
הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת 
בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות 

 בכך. 
 

 על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. 

 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים, על מנת למנוע תאונות   06.01.06

ו/או נזקים לצדדים שלישיים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בטרם יחל 

זהירות, לרבות הקבלן ביצוע העבודות, יספק הקבלן שמירה, גידור ושאר אמצעי 

שלטי אזהרה, לביטחונם של כל השוהים באתר ומחוץ לאתר, לכלל הציבור 

ולנוחיותו זאת בכל מקום שיהיה צורך בו או שיידרש על ידי המפקח, או שיהיה 

 דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 חיי אדם, עקב אי הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או ל
 נקיטת אמצעי זהירות כנדרש. 

 

 2מ' מיוצבים על  X 3מ' 2בגודל ים שלט 4על חשבונו באתר  הקבלן יתקין  06.01.07

. השלט יכיל את " לרבות ביסוס בהתאם להוראות המפקח4עמודים מגולוונים 

שם העבודה, שם המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר 

ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר ממנו 

ייקבעו בלעדית ע"י המפקח. פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט -הקשור בשלט 

 ורה על כך המפקח. הקבלן יגיש לאישור את פריסת השלט.יאחר אלא אם 
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       הסדרת תנועה וגידור  06.02

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, מיקום הגדר   06.02.02

ייקבעו על ידי המפקח. הקבלן יחזיק וישמור על הגדר  -ואמצעי הזהירות וצורתם

ושאר אמצעי הזהירות ואביזרי הסדרי התנועה תקינים ושלמים, עד למתן תעודת 

להסירם, לפי המוקדם  השלמה לביצוע העבודה או עד לקבלת הוראה מהמפקח

מביניהם. עם הסרת הגדר, אמצעי הזהירות ואביזרי הסדרי התנועה, יסולקו הם 

 לאלתר מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן אחראי להגשת תוכניות להסדרי תנועה ולקבלת אישור מהנדס התנועה   06.02.03

שם את ברשות המקומית ומשטרת ישראל בכל הקשור לביצוע העבודה וליי

ההוראות וההתניות שנדרשו ברישיון המשטרה וברישיון הרשות המקומית, 

לרבות הקמת גדרות מכל סוג, פנסי לילה ואמצעי זהירות ובטחון אחרים, הכל 

כפי שתורה הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל מעת לעת ומילוי מלוא 

 הוראות הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל מעת לעת.

תקנת כל מתקן באתר, תהא טעונה קבלת כל האישורים, ההיתרים וההסכמות ה  06.02.04

 הדרושות לצורך כך.

הקבלן ימלא באופן דייקני את מלוא דרישות הרשות המקומית וחברות הביטוח   06.02.05

של הצדדים, בכל הנוגע לבטיחות באתר העבודה והן תבוצענה על ידו על חשבונו 

ובכפוף לאישור יועץ הבטיחות של החכ"ל ו/או בלבד לאלתר עם קבלת הדרישות 

 הרשות המקומית את דרישות המבטחים.

 

 מפרצי חניה חירום 06.02.06
               
לפני תחילת העבודות לשביל  –במסגרת העבודה יידרש הקבלן לבצע מפרצי חניות חירום   

 האופניים בהתאם לתוכניות ולהוראות המפקח והמזמין.
 
 

 הסדרי תנועה זמניים למשך כל תקופת הביצוע 06.02      

  על ידי הקבלן  כניות להסדרי תנועה זמניים למשך כל תקופת הביצוע יוכנו ת 06.02.07

 על הקבלן לקבל אישור המזמין, הרשות המקומית ומשטרת ישראל לתוכניות אלו               

 .יהיו באחריות הקבלןהכנת התוכניות ,התאומים וקבלת האישורים               

 .במפרט הכללי 51.02תשומת לב הקבלן לתת פרק               

התשלום בגין ביצוע הסדרי התנןעה הזמניים ואביזרי הבטיחות לרבות הכנת התוכניות               

ואישורם כנדרש ישולמו בהתאם לכתב הכמויות במסגרת סעיף הקצב להסדרי תנועה 

  ( 60.01.0090זמניים  )
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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שרות שהוכנו על ידי הקבלן  והסדרי תנועה ואביזרי בטיחות יבוצעו על פי התוכניות המא              

 במסגרת עבודה זו ולפי הוראות המפקח . 

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, מיקום הגדר ואמצעי  06.02.02

הקבלן יחזיק וישמור על הגדר ושאר אמצעי ייקבעו על ידי המפקח.  -הזהירות וצורתם

הזהירות ואביזרי הסדרי התנועה תקינים ושלמים, עד למתן תעודת השלמה לביצוע 

העבודה או עד לקבלת הוראה מהמפקח להסירם, לפי המוקדם מביניהם. עם הסרת 

הגדר, אמצעי הזהירות ואביזרי הסדרי התנועה, יסולקו הם לאלתר מהאתר על ידי 

 ל חשבונו.הקבלן וע

מהנדס  הקבלן אחראי להגשת תוכניות להסדרי תנועה ולקבלת אישור מזמין העבודה, 06.02.03

התנועה ברשות המקומית ומשטרת ישראל בכל הקשור לביצוע העבודה וליישם את 

ההוראות וההתניות שנדרשו ברישיון המשטרה וברישיון הרשות המקומית, לרבות 

הקמת גדרות מכל סוג, פנסי לילה ואמצעי זהירות ובטחון אחרים, הכל כפי שתורה 

ילוי מלוא הוראות הרשות המקומית הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל מעת לעת ומ

 ו/או משטרת ישראל מעת לעת.

התקנת כל מתקן באתר, תהא טעונה קבלת כל האישורים, ההיתרים וההסכמות   06.02.04

 הדרושות לצורך כך.

הקבלן ימלא באופן דייקני את מלוא דרישות הרשות המקומית וחברות הביטוח של   06.02.05

באתר העבודה והן תבוצענה על ידו על חשבונו בלבד הצדדים, בכל הנוגע לבטיחות 

לאלתר עם קבלת הדרישות ובכפוף לאישור יועץ הבטיחות של החכ"ל ו/או הרשות 

 המקומית את דרישות המבטחים.

 

 שמירה ואחסנה   06.03

החל מיום מסירת האתר, כולו או חלקו לידי הקבלן ועד לסיום העבודה וקבלתה   06.03.01
ו/או מי מטעמה, הכל על פי הוראות החוזה, יהא הקבלן אחראי על ידי החכ"ל 

בלעדי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק, אבדן, קלקול, פגיעה 
וכיוצ"ב, הנובע מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם 

בכל האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהא העבודה במצב תקין ומתאים 
 פרטיה להוראות החוזה וכשכל מערכותיה שלמות ומוכנות לפעולה.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, הפסד ו/או אבדן, שייגרמו תוך כדי ו/או עקב   06.03.02
העבודה ו/או הנובעים מביצועה ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודות ביצוע 

ו/או לרכושו של כל אדם ואף לאחריה או נובעים מביצוען, לגופו   בתקופת הבדק
לרבות החכ"ל, הרשות המקומית ו/או מי מטעמן ו/או חברות בנות ו/או שלובות 
בהן ויהיה חייב לפצות ולשפות את החכ"ל, הרשות המקומית ו/או מי מטעמן 
ו/או צד ג' שייגרם לו נזק, הפסד ו/או אובדן כאמור, על חשבונו והוצאותיו של 

או אובדן כאמור, לרבות בגין כל תביעה שתוגש נגד הקבלן, בגין כל נזק, הפסד ו/
החכ"ל ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמן ו/או חברות בנות ו/או חברות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שלובות בקשר לכך. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים והמותרים על פי כל 
 דין, למניעת ההפסד, הנזק ו/או האובדן כאמור לעיל.

כמו כן, הקבלן ישפה את החכ"ל ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמן בגין כל   06.03.03
תשלום שיידרשו לשלמו בקשר לכך, ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות 

 שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן, שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע   06.03.04          
/או הנובעים מביצועה בין ישירות ובין עקיפות ו/או תוך כדי ו/או עקב העבודה ו

ביצוע עבודות בתקופת הבדק ו/או נובעים מביצוען, לעובד ו/או לכל אדם אחר 
המועסק על ידי הקבלן ו/או הנמצא בשירותו של הקבלן, לרבות נזק שנגרם 

דיהם, לאדם המספק שירותים, חומרים, ציוד ומוצרים, קבלני משנה ועוב
עובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. בכלל זאת הקבלן ישפה 
את החכ"ל ו/או הרשות המקומית ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או מי 
מטעמן בגין נזק ו/או אובדן שייגרמו להן בקשר לכך, לרבות בגין כל תשלום 

וכות בכך לרבות שכ"ט שיידרשו לשלמו בקשר לכך, ויישא בכל ההוצאות הכר
 עו"ד והוצאות משפט.

 

מבלי לפגוע ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי החוזה ו/או על פי   06.03.05
כל דין, לרבות התחייבויותיו אלו, ישפה הקבלן את החכ"ל, הרשות המקומית, 

ום חברות בנות ו/או שלובות ו/או מי מטעמן מיד עם דרישת החכ"ל, בגין כל תשל
ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהם, אשר החכ"ל 
ו/או הרשות המקומית ו/או חברות בנות ו/או שלובות ו/או מי מטעמן ישלמו ו/או 
יחויבו לשלם ו/או יגרמו להם וזאת תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או 

עבודות בתקופת הבדק או הנובעים מביצועה ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע 
הנובעים מביצוען ו/או בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשורים באופן כלשהו לביצוע 
העבודה ו/או הנובעים מביצועה ו/או מהתחייבות הקבלן לפי החוזה ו/או לפי כל 
דין. תשלום שעל הקבלן לשלם כאמור, ייחשב לכל דבר וענין כתשלום המגיע 

 לחכ"ל מהקבלן על פי החוזה.

 

במקרה של פירוק והרכבה הקבלן ידאג לשמור את המוצר / אלמנט המיועד  06.03.06
להתקנה חוזרת בשלמות במחסני הקבלן ועל חשבונו וללא תוספת תשלום בגין 

 כך.

 

 התחיבויות הקבלן 06.04

הקבלן ישפה את החכ"ל ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמן בגין כל תשלום   06.04.01
על כל  00.06לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור בסעיף  שיחוייבו

תתי סעיפיו. החכ"ל תודיע לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף 
להליך המשפטי. חויבה החכ"ל ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמן לשלם 
סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת ביצוע 

דה, יפצה אותן הקבלן על כל סכום שישלמו, לרבות בגין ההוצאות העבו
המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לדרישה, כאמור. החכ"ל תהא רשאית 
לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין 

עות נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה התביעות באופן סופי ומוחלט לשבי
 רצון החכ"ל.

 ביטוחים 06.05

א.        מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן  
לערוך ולקיים, בקשר עם כל העבודות, על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מורשית כדין ובעלת מוניטין את הביטוחים המפורטים בחוזה  זה על כל תנאיו 
 תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה ככל שתמומש.  וזאת למשך כל

ב.          למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי על ביטוחי הקבלן, בהתאם להוראות בחוזה 
חייבים להיות בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה, כולל תקופת 

חים אלו האופציה ככל שתמומש, באופן רציף וללא כל הפסקה וכי עריכת ביטו
 וקיומם אינם תלויים בעצם ביצוע עבודות על פי חוזה זה.

ג.      אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים, אשר עליו לבצעם לפי הסכם, תהא החכ"ל    
רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות 

יע ממנה השוטפות, והחכ"ל תהיה רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיג
לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 האמור בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו לפי הסכם זה.

 
 
 
 

 
 משרד לקבלן 00.07-08
יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו.  

כוח -המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד באבמצב נקי ומסודר, גודל 
הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב 

הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד 
 ולהחזיר את השטח לקדמותו.

יהיה בו מקום לשולחן, כסאות ומתקן במקום זה יערכו גם ישיבות שבועיות ולכן ידאג ש 
 מים.

 
 
 
 

 
 מים וחשמל  00.09

. ) הנ"ל על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה( הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל 
מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם 

 המפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין. 
 מי מודיעין ומול חברת חשמל ע"מ לבצע החיבורים  –הקבלן יתקשר מול תאגיד המים               
 עלות ההתקשרות והחיבורים על חשבון הקבלן .               
בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה  

 ל מכל סיבה שהיא.המזמין אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמ
 

  תנועה בשטח המזמין 00.10
 נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.  
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה  

לציית לכל הוראות  בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב
המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על 
חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, 

 פיזור חומר וכיו"ב.
 

 דרכי גישה ארעיות    00.11-12
הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו 
דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. 

נות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 
 תמורה.

 

 תוכניות, סימון ומדידות  00.13

הקבלן יקבל מהחכ"ל שני העתקים לפחות מכל התוכניות. למען הסר ספק,  -תוכניות  13.01
ו/או רשות להשתמש בתוכניות לצורך אחר, פרט מאשר מובהר בזאת, כי אין לקבלן זכות 

לצורך ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו ע"פ החוזה וכי התוכניות הינן רכושן הבלעדי 
של החכ"ל והיא בעלת זכויות היוצרים לגביהן, מכל מין וסוג שהם, כאשר בגמר העבודות 

 ישיבן לחכ"ל.

עת, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות ו/או החכ"ל תהא רשאית להמציא לקבלן מעת ל 13.02
תוכניות נוספות שהוכנו ו/או יוכנו על ידי מתכננים, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות 

 בהתאם לאותן הוראות ותוכניות.

המשתנות מעת לעת  התואמות לדרישות החכ"ל  AS MADEהקבלן יכין תוכניות 13.03
ממוחשבות וחתומות על ידי מודד מוסמך של כל העבודות, השינויים, המערכות, לרבות 
המערכות הנסתרות )המכוסות או שיש לכסותן( כפי שבוצעו בפועל וימסור שלושה 
העתקים מתוכניות אלו לחכ"ל, מיד עם דרישת החכ"ל. מסירת התוכניות לחכ"ל 

ננים מטעמו, המפקח ומנהל הפרוייקט מהווים תנאי ואישורן על ידי החכ"ל, המתכ
 להשלמת העבודה ולתשלום החשבון הסופי.

 

הקבלן יחזיק במשרדו ובאתר סט מעודכן של התוכניות ומסמכי המכרז, לרבות המפרט  13.04
היתר לביצוע העבודות,  לחוזה(, 2וג'  ' 1' ג)נספח המפרט המיוחד הבינמשרדי .  הכללי

ון ממשטרת ישראל ומכל הגורמים המוסמכים שנדרשים לביצוע היתר חפירה, רישי
 העבודה ויציגם בפני המפקח, על פי דרישתו, מפעם לפעם.

כל המדידות, ההתוויות והסימון בקשר לעבודות יבוצעו ע"י הקבלן  -סימון ומדידות  13.05
 דיו.ועל חשבונו ואם נעשו כבר על ידי החכ"ל או מי מטעמה, ייבדקו או יושלמו על י

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע עד למסירת העבודה. ניזוקו, נעלמו  13.06
ו/או טושטשו נקודות הקבע, על הקבלן לחדשן, מעת לעת, על חשבונו. בכל עת שיידרש 

 לכך ע"י המפקח יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

ו מודדים מוסמכים שאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. הקבלן יעסיק על חשבונ 13.07
המודדים שיועסקו על ידי הקבלן, לרבות המודד שיסמן את נקודות הקבע, הינם קבלני 

 משנה של הקבלן לכל דבר וענין.

מוסכם בזה, כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה בתכניות, ועליו להתייחס אך ורק  13.08
 .למידות הרשומות בתכניות

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע של אתר העבודה, כפי  13.09
 שהועמדה לרשותו, והתאמתם לתוכניות תנוחה ורומים ולתוכנית הפיתוח. 

בכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין מדידות הקבלן, יגיש הקבלן ערעור  13.10
 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה או מיום שקיבל את הקרקע לרשותו.  5למפקח תוך 

מבלי לגרוע מכלליות הוראות החוזה, טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות  13.11
 לתביעה כספית מצד הקבלן ו/או להארכת מועד.שתובאנה לאחר מכן, לא ישמשו בסיס 

אם יתקבל ערעור הקבלן, תיבדקנה התוכניות והמדידות המשותף ויירשמו התיקונים  13.12
על גבי התוכניות בחתימת שני הצדדים. בסיום העבודה חייב הקבלן להחזיר את השטח 

 לקדמותו בהתאם לתוכניות הפיתוח ובהתאם לגבהים כפי שצוינו לעיל.

מבלי לפגוע באמור בסעיף זה, יבצע הקבלן על חשבונו על ידי מודד מוסמך, מדידות  13.13
בקרה לבדיקת התאמת מיקומי תוואי אבני שפה, גבהי חפירה, גבהי שכבות מצעים, 

 אגו"מ ואספלט. 

המדידות הללו יבוצעו לצורך בקרת המפקח והמתכננים מטעם חכ"ל לפני ביצוע שלבי  13.14
אישור לביצוע שכבות אספלט עליונה תינתן לקבלן רשמית לאחר קבלת  עבודה סופיים.
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אישור מהמפקח, כי המדידות הללו אושרו ולא נדרשו תיקונים כלשהם. מדידות אלו 
 לצרכי בקרה יבוצעו תוך שלושה ימים מדרישת המפקח.

או  כמו כן ובנוסף, יבצע הקבלן על ידי מודד מוסמך, לפי דרישת המפקח, כל מדידה 13.15
סימון שיהיו נחוצים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, לצורך ביצוע העבודה או 

 לצורכי עריכת ביקורת של הכמויות והחשבונות בעבודה.

 המודד יהיה זמין לעבודה באתר בכל עת שיידרש.         
 

 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.14

להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, לא תינתן לקבלן אפשרות מודגש בזאת ש 
אסורה וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון

 בהחלט.
 
 

 שמירה על איכות הסביבה 00.15
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  

כמוגדר בתקנות הרלוונטיות בה ומטרדי רעש, ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסבי
 . לשביעות רצון המפקחובמפרט הכללי, 

 דגש מיוחד להמנע מפגיעה בצמחיה ובעצים.              
 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.16
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  

ן אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם במועדי ישראל, או בימי שבתו
במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למפקח  .העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

ים מתאימים מטעם אישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת ועליו לקבל את אישורו המוקדם. 
 הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.

 
 
 

 תיאום עם המפקח 00.165
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל  

 בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 
 
 

 השלמת העבודות, תקופת בדק ותיקונים 00.17

הושלמה העבודה, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב. המפקח יתחיל בבדיקת  17.01
ימים ממועד קבלת הודעה מהקבלן בדבר השלמתה. המפקח  10העבודה תוך 

 ימים מהמועד שהתחיל בבדיקה. 45ישלים את הבדיקה עד ולא יאוחר מתום 

במידה והמפקח מצא, כי העבודה הושלמה ומתאימה לשביעות רצונו, על פי  17.02
הוראות החוזה וכלל הנספחים וקיבל אישורים בדבר השלמתה ממחלקת 

הנדסה ברשות המקומית ובכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקבלן על פי החוזה, ה
לרבות חתימה על כתב סילוק חוב והצהרת העדר תביעות יתן לקבלן תעודת 

 .השלמה 

במידה והמפקח מצא, כי יש צורך לבצע תיקונים ו/או השלמת עבודות, יוציא  17.03
עתו והקבלן, יהיה חייב לקבלן רשימת תיקונים ו/או ההשלמות הדרושים לד

לבצען תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח ברשימה. חרף האמור לעיל, 
המפקח רשאי באישור החכ"ל, אך לא חייב, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני 
ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות האמורים וזאת כנגד קבלת התחייבות בכתב 

לקבלן בגין ביצוע העבודות וכנגד מהקבלן, כנגד עיכוב חלק מהתמורה המגיעה 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בטחונות לשביעות רצונה המלא של החכ"ל שהקבלן יבצע וישלים, לשביעות 
רצונו של המפקח בתוך התקופה שקבע, את התיקונים ו/או ההשלמות ברשימה 

 שהוציא לו.

אישר המפקח, באישור החכ"ל, כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו והתבצעה  17.04
לרבות קבלת פרוטוקול גמר העבודה מהרשות המקומית, יהיה  השלמת העבודות,

המפקח רשאי להמליץ לאשר את תשלום החשבון הסופי, בהתאם לאמור בחוזה. 
חרף האמור לעיל, הקבלן יישאר אחראי לשלמות העבודה עד למסירתה לחכ"ל 
ולרשות המקומית על פי החוזה. הקבלן יבצע את מסירת העבודות למזמין 

ומית מייד עם השלמת העבודות, בהתאם להנחיות המפקח. במעמד ולרשות המק
המסירה של העבודות יערך פרוטוקול מסירה במסגרתו תמסר לקבלן תעודת 

 .סיום

למותר לציין, כי מתן תעודת השלמה כלשהי, איננה משחררת את הקבלן  17.05
על  מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מהתנאים הקבועים בחוזה ואינה מהווה ויתור

 טענה כלשהי של החכ"ל בקשר עם טיב ביצוע העבודה ובתקופת הבדק.

קבע המפקח, כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל  17.06
הקבלן היה להשלימה במועד מסוים, חייב הקבלן למסור לחכ"ל את העבודה או 

שאי לעכב את אותו חלק מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי הענין והקבלן אינו ר
מסירת העבודה או החלק המסוים ממנה, מחמת דרישות, טענות ו/או תביעות 

 כלשהן שיש לו כלפי החכ"ל.

החכ"ל רשאית להחזיק בעבודה ולהשתמש בה אף לפני ביצוע התיקונים ו/או  17.07
ההשלמות ו/או מתן תעודת השלמה ו/או תעודת סיום והקבלן יהיה חייב לבצע 

ההשלמות במועד, הכל בהתאם להוראות המפקח. אין באמור  את התיקונים ו/או
 בס"ק זה בכדי לפגוע בזכותה זו של החכ"ל על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את ההשלמות לשביעות רצון המפקח ו/או  17.08
 תוך התקופה שקבע המפקח, רשאית החכ"ל להפחית ערכם, כפי שיקבע המפקח,

מכל תשלום המגיע לקבלן או לבצע התיקונים ו/או ההשלמות על חשבון הקבלן, 
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא ומבלי שהיא חייבת בנימוק 
החלטתה. במידה והחליטה החכ"ל לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות על 

 10%חשבון הקבלן, או אז יישא הקבלן במלוא הוצאות החכ"ל בתוספת 
 הוצאות כאמור, בגין הוצאות הניהול. מה

למען הסר כל ספק יודגש, כי אי ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות ו/או ביצוע  17.09
התיקונים ו/או ההשלמות על ידי אחר, לא ישחרר את הקבלן מחבות כלשהי, 

 לרבות חבות לביצוע תיקונים ו/או השלמות בתקופת הבדק.

שתו בעת ביצוע הבדיקה או כתנאי להשלמתה, הקבלן ימציא למפקח לפי דרי 17.10
 אישורים ותעודות כפי שיידרשו על ידי המפקח, לרבות תכניות ותוכניות עדות.

תקופת הבדק משמעה לפי החוזה שניים עשר חודשים. מניינה של תקופת הבדק  17.11
יתחיל להיספר במועד השלמת כל העבודות באופן מושלם ולא חלקי העבודות 
ו/או במועד מתן תעודת ההשלמה לקבלן או במועד השלמת ביצוע התיקונים 

 לשביעות רצון המפקח, לפי המאוחר מביניהם.

ויימות נקבעו על ידי החכ"ל ו/או על פי כל דין תקופות בדק היה ובעבודות מס 17.12
 לעיל. 17.11ארוכות יותר, יחייבו התקופות הארוכות יותר מזו הקבועה בס"ק 

פגמים, ליקויים, קלקולים ואי התאמות כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק,  17.13
חשבונו  בעבודה או בעבודות שבוצעו על פי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על

והוצאותיו במועדים ובתנאים שיקבעו על ידי החכ"ל ו/או המפקח. תקופת הבדק 
 12בקשר לתיקון פגמים, ליקויים, קלקולים ו/או אי התאמות כאמור תהיה גם 

 חודשים ממועד השלמת ביצועם לשביעות רצון החכ"ל.

ים מתום חודש 12פגמים, ליקויים, קלקולים ואי התאמות כלשהם שהתגלו תוך  17.14
תקופת הבדק, בעבודה או בעבודות שבוצעו על פי החוזה ואשר נובעים מאי מילוי 
הוראות החוזה ו/או מעבודה לקויה ו/או משימוש בחומרים פגומים ו/או ממעשה 
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  _________________ 

 

או מחדל של הקבלן, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו וזאת בתוך 
 .ימים ממועד קבלת ההודעה מהחכ"ל על כך 14

אם לדעת המפקח אין הפגמים, הליקויים, הקלקולים או אי ההתאמות בעבודה  17.15
או בעבודות שבוצעו על פי החוזה ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 פיצויים למזמין בסכום שייקבע על ידי המפקח בשיקול דעתו הבלעדי.

מור לעיל, הקבלן מתחייב מבלי לפגוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי בנוסף לא 17.16
לבצע את הבדק והתיקונים בעבודות שבוצעו על ידו על פי החוזה ועל פי נוהל 

 הרשות המקומית, כפי שיעודכן מעת לעת.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החכ"ל לכל סעד ו/או זכות ו/או אחר על פי  17.17
ע באחריות הקבלן בקשר החוזה ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע ו/או כדי לפגו

לעבודות, מעבר לתקופת הבדק, ככל שהיא מוטלת עליו על פי החוזה ו/או על פי 
 כל דין.

על כל תתי  17לא מילא הקבלן אחר התחייבות מהתחייבויותיו בהתאם לסעיף  17.18
במקרה שבו תיקון הפגם ו/או הליקוי ו/או אי התאמה דרושים מיד  סעיפיו, או

ול יותר, תהא החכ"ל רשאית, אך לא חייבת, לבצע את העבודות כדי למנוע נזק גד
האמורות, כולן או חלקן, על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. הקבלן ישיב 

 10%לחכ"ל את מלוא הוצאותיה בקשר לביצוע העבודות הנ"ל, בתוספת 
מההוצאות כאמור, שייחשבו כהוצאות כלליות. החכ"ל רשאית לגבות או לנכות 

אות האמורות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת וכן תהא רשאית לגבותן את ההוצ
 מהקבלן בכל דרך אחרת הקבועה על פי ההסכם /ואו על פי כל דין.

 14החכ"ל לא תתחיל בביצוע העבודות האמורות לעיל, לפני מתן התראה של  17.19
צוע ימים לקבלן, אלא אם ביצוע העבודות האמורות אינו סובל דיחוי. לצורך בי

האמור בסעיף זה, תהא החכ"ל רשאית להיכנס לכל מקום, להשתמש בכל 
עבודה, חומרים וציוד של הקבלן, ולעשות כל פעולה שתהיה דרושה לדעתה 

 למימוש זכויותיה.

 
 

 כוח אדם 00.18
 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק א.
את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי 
כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של 

בד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה פועלים זרים מחו"ל ובל
 בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

 
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים  ב.

 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.
 
שעות לפני  48ופועליו לאישור  על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ג.

תחילת עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך 
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה  לשהעבודה. הכניסה והיציאה 

 תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.
 

הקבלן יגייס צוותי עבודה  ד.         במידה ותידרש עבודה בשני מקטעים או יותר במקביל
 בהתאם לדרישת המזמין.
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 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
 

 , באתר, באופן  קבועלצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן .א
 :במשך כל תקופת הביצועו
 

בביצוע  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1
 דומות.עבודות 

 
מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון  .2

דומות. המהנדס בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 

 .כאחראי בטיחותו
 
ת, על הקבלן להעסיק ומדידלעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ול .3

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 
מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות 

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. 
 ע"י המודד ללא תשלום כלשהו ובזמינות מלאה.

 
 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ ב.

, תתבצע ה. במקרה ותידרש החלפםם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 .המפקח ימים מיום הודעת 5ההחלפה תוך 

 
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח ג.

 בכפיפות להוראות המפקח.ד ועבוי הביצוע תקופת
העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י  

 המפקח.
 

 שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. מודגש בזאת ד.
 

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  ה.
מנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בענין זה לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להי

 היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.
 
 
נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד  זמיןאם לדעת ב"כ המ ו.

ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 
רז זה, יהיה המפקח רשאי להורות מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכ

לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, 
 וקביעתו בענין זה תהיה סופית.

 
 המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. ז.

 המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה 
בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו(  ביוזמתולבצע 

 וזאת ללא כל תשלום נוסף.
 

ולא יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  ח.
 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 
התחלת  "צוהנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.

 . עבודה"
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 וספקים קבלני משנה 00.20
 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  א.
העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי  פקחגם אם יאשר המ .המפקח

 אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
 

או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ ב.
אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו משנה של קבלן 

ימים ולא  5באחר. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 
 תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.

 
קבלני מלאכות לאישור ספקים וימת תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רש ג.

 פקח כדלקמן:המ
קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1

 אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.
 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 2.1
לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
 שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.
 
פורטים לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המ .3

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 פרופיל חברה. 3.1
, אשר בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.
אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  פרויקטיםלגבי  

הנ"ל ביחס  והביצוע, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים
 )כולל מס' הטלפון שלהם(. אלה בפרויקטיםלתפקוד המערכות 

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם  .4

קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון 
 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

 
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול  .5

שמורה למזמין הזכות קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, 
ולא יינתן  למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

 לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
 
הסף המפורטים יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי  .6

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת 
 בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור  .7

זה,  בפרויקטבכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.

 
על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע  ד.

 באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.
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 120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  ה.

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 
שירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים לשלם י

מאושרים ע"י המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים 
 המגיעים לקבלן.

 
 

 מניעת הפרעות    00.21
 

בצרכי החיים והתנועה הסדירה  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית
המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל 

 סוג  שהוא.    
מו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד כ

חסום בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, ל
דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, 

 דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'  לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.
    

 באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית 
 בכל האתר .

 
הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור של המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת 
אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, 

 המשטרה, מועצה מקומית וכו'.
 

הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה של סעיפי 
  לם עבורן בנפרד.התשלום השונים ולא ישו

 
 כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי 

 התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 
 

 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים 
 למניעת הפרעות.

 
 

 אחריםתיאום ושירותים לגורמים   00.22
 

ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  
החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, 

 עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 
  השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: 

 
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.
 וסביבתו. אתרועל מערכות קיימות ב אתרמתן אינפורמציה על ה ב.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי  ג.

 הליכה וכו'.
 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ד.
 מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.אפשרות שימוש  ה.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי  ו.

 הקבלן.
 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.  ז.
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 בקורת העבודה 00.23
 

לים והמכשירים הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכ א.
הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 

עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 .הפרוייקט

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  ב.

ו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך בהתאם לתכניות או להוראותי
 , על חשבונו.התקופה שתקבע על ידו

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  ג.

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
תמש בחומר שנמסר לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא יש

 לבדיקה בלי אישור המפקח.
 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  ד.
במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 

הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או 
 עבודה.לשינוי במועד מסירת ה

 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  ה.

 החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
 
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  ו.

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של 
הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות העבודה 

 להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
 
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  ז.

 הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
 
 

 
 יומן עבודה 00.24

 עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן  
מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד  א.

 לסוגיהם.
 כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ב.
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. ג.
 מזג האוויר. ד.
אופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין במדור מיוחד וב ה.

 או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו  ו.

 במקום שליחת מכתב מיוחד.
בעד עבודות  פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות ז.

 יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  

 המזמין.
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  3 -יומן העבודה ינוהל ב 

ו'  -בסעיף ה וזכרים הנ יםהעתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור
 בסוף כל השבוע. -לעיל מכילים רשום, ואם לא 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן  
הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 העבודה.
מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של  רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם 

הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 
 הפרטים הרשומים בו.

 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 00.25

 נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה.  
כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י  

 גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן. 
כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על  

ים מיום קבלת צו התחלת ימ 10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
עבודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קבע 

 נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.
ויספק, על חשבונו, את כל  ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה  המכשירים והאביזרים
 ומסירתה.

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי  
 נכון.

 
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 00.26

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  
המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

 אבק, שמש וכו'. 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום  

מהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של בשטח העבודה וירחיקם ב
המפקח. אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת 

סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
י המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על יד
המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן 

 ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  

צונו המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות ר
 המלאה.

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות  
 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.27

באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע  העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, על

העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו 
  על אופן הטיפול בו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  
 ק או פגיעה כאמור.באחריות מלאה לכל נז וישאבמתקנים ובתכולתם 

 
 קרקעית-חפירה תת    00.28

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי  
 החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים  .ג
 מיוחדים 

לבדיקת מיקום וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסכמים וכן כל 
הוצאה אחרת הנדרשת  לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.
  העירייה.עבודות בקרבת קווי ביוב או מים תבוצענה באישור מוקדם של             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.            
לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב'  

 קרקעית. -הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת
ם הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין א 

 לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
בלת האישורים והתאום הנדרש לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם ק 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 
מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק  

בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 
קיימים ומתחייב לתקנם, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות 

 הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
 
 
 
 

 י להתחלת צו עבודהכתנא –תכנית עבודה לאישור המפקח     00.29
         

 :קבלן תוכנית עבודה לאישור המפקח התכנית תכלוליום לאחר הודעת זכייה יעביר ה 14
 
 .לוח זמנים לביצוע כל העבודות במכרז כולל הסדרי תנועה זמניים .א

 טבלה ובה רשימת החומרים ופרטי הספקים לחומרים הנ"ל. .ב

 .רשימת כוח אדם עם ציון תפקיד ופרטי קשר .ג
 

              
 
 

 לוח זמנים 00.30
 

 יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים קבלת הודעת הזכייה יום מיום  14לא יאוחר מאשר  א.
 במפרט הכללי 00.04בהתאם לסעיף 

 
ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות.  ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה ב.

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים 
להיווצר מסיבה כלשהי, עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. 

 בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.
 
שון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב איחור לגבי לוח הזמנים הרא ג.

בזמן ועל הקבלן  ןהמבנה כול עבודות התקדמות העבודות אינו מבטיח את ה
 טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.ביהיה לאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד. .ד

 
 

 תגבור קצב העבודה 00.31
נה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה יחליט המפקח כי התפוקה אי 

 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -
חייבו , ולעשות כל דבר שהתנאים ילעיל 00.16, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח  
הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 

 .הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  

 לעיל. 00.16לפעול כאמור בסעיף 
 

 מוצר "שווה ערך" 00.32
המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  

אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה 
בין אם   שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח

 המוצר הוחלף ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.
בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד,  

מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר 
כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 

 זה. 
 
 

 ופיקוח חיצוניות בדיקות תאוםבדיקות מעבדה,  00.33
 

 בדיקות מעבדה 
וכן עפ"י דרישות המתכננים  51הבדיקות תבוצענה לפי המפורט במפרט הכללי פרק 

ובהתאם לפרוגרמת בדיקות שתועבר לקבלן ע"י מנהל הפרוייקט. המעבדה תבחר ע"י 
 המזמין.

מערך העבודה, ללא תלות  1.5%עלויות כל הבדיקות יקוזזו מחשבונות הקבלן בשיעור של 
 בעלותן הממשית. 

 הנ"ל. 1.5%הקבלן ואינה כלולה בעלות בשיעור עלות בדיקות חוזרות תושת במלואה על
 

 
 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 

 
הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 

רמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן מכון התקנים וכדומה( על פי פרוג
בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים. כמו כן רשאי 

 יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, 

 עבדה אל המפקח. ישירות על ידי המ
יום  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 

 מקבלת צו התחלת העבודה.
 עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.

 
 

 המוצריםטיב החומרים ו 00.34
 

תו תקן או סימן הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי  א.
השגחה בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה 

 גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.
 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  ב.
את אישור מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל 

 המפקח.
 
מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  ג.

 וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות. 921
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ד.          הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ולפי הנחיות המפקח, דגימות מהחומרים 
דרושים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים ה

לביצוע בדיקותיהם באתר, או להעברת החומרים לבדיקת מעבדה מאושרת 
ומוסמכת, בעוד מועד, הכל כפי שיורה המפקח. החומרים והמוצרים שיספק 
הקבלן לאתר, יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו בכמות מספקת 

לעיל, לצורך ביצוע העבודה, התקדמותה וביצועה המלא. מבלי לפגוע באמור 
הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או ציוד לאישור 

 וכל זאת על חשבון הקבלן. –המפקח כנדרש במפרטים הטכניים 
 

ה.         הקבלן יוודא שיש לו מספיק מלאי מגוון שייבחר ע"י המפקח. לא תתקבל עבודה 
 שבה גוונים שונים כתוצאה באצוות שונות.

 
 לפני הזמנת כל מוצר יקבל הקבלן אישור מהמפקח להזמנת המוצר.  ו.       

 
מקבלת צו  יום 14ז.         הקבלן יגיש למפקח את רשימת החומרים והספקים בתוך              

 ם.התחלת עבודה לשם אישור
 
 
 

 בדיקת דגימות ואישורן 00.35
 

תקבע מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  א.
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ו. לא יע"י המזמין

אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י 
 המפקח והמתכננים.

חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 
 לדגימות שאושרו.

 
כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר  ב.

הפסול מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים 
 אחרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

 
אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את  ג.

ה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך הקבלן מאחריות מלא
 שימוש בהם.

 
 

 חומרים וציוד 00.36
 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  א.
 העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.

 
כות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאי ב.

במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 

 המחייבות רציפות של ביצוע.
 
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת  ג.

ויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני הכמ
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את 

 הנדרש. 
 -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר היועץ והמפקח יאשרו  ד.

יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 
 דומה הדרוש במתקן הנ"ל.

ידיהם נמצא בפעולה לשביעות -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 
ד הדורש שרות תקופתי, שנים לפחות. לגבי ציו 5רצון המשתמשים בו במשך 

המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת 
ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם 

קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, 
ל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעי

יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י 
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -היועץ והמפקח על

 הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.
 
 

התחייבות היצרן או הספק למסור התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו  ה.
סטים של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות  3למפקח 

והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים 
להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני 

ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם 
שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 

והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 
בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 

 כספית כל שהיא.
 
וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה חומרים  ו.

בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או 
שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
 
ד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה לא יוחל בשום עבודה ע ז.

 יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.
 
 

 מערכת בקרת איכות 00.37
 

במפרט הכללי, ללא כל    00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 
 תשלום נוסף.

 ימים מאישור מינוי צוות בקרת האיכות. 7בקרת איכות לאחר  אישור תוכנית
 אנשי צוות. 2צוות בקרת האיכות ימנה 

 
 

 תנועה על פני כבישים קיימים   00.38
 

 כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות 
. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטים

 שמועמס על כלי הרכב  אינו מתפזר בזמן הנסיעה.    
במידה ויגרם לכלוך בשטחי תנועה, הקבלן יפעיל צוות או כלים מכאניים )מטאטא כביש( 

 לניקיון לשביעות רצון המפקח.
 
 

  תכניות 00.39
 

תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א
לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן 
המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום 

ידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא תביעה לשינוי מחירי היח
 מושלמות.

 
כלולים במחיר היחידה וללא שום  -.        שינויים מהותיים הקשורים ברמזורים  1א

 תוספת תשלום.
 

מסרנה לו יעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, ת ב.
עבודה ללא עיכוב. עם קבלת תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום ה

יום של התוכניות והפרטים  7צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 
החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר 

 החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל.
 

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע  ד.
, ושביכולתו לבצע םוהתיאורישהבין את כל התכניות, המפרטים  העבודות,

 .מפקחלפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון ה
רשאי  פקחוהמ מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו' מעברי ניקוז , תשתיות מיקום ה 

לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה. על 
תוך  , חשמל וניקוז וכו'להתאים את המיקום, התוואי, המפלסיםהקבלן יהיה 

התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות 
 אלה, וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע.

  
על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם  ה.

התאמות שבין המידות שבתכניות לבין -על אי פקחולהודיע למיתחיל בעבודתו 
המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן 
לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי 

 ותיבנה מחדש ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו. סתיהרהתאמה( 
 
ת" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, ה"תכניו ו.

לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה  השתימסרנוכמו כן תכניות 
 ושינוי.

תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן  
 אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.

 
ודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים הקבלן מ ז.

בתכנון בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא 
 יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 
 

 הגשת חשבונות   00.40
 

ודש ועד לחמישי על הקבלן להמציא חשבונות ביניים אחת לח -חשבון ביניים    40.01
לכל חודש. היה והושלמה העבודה תוך תקופה קצרה מתשעים יום, אזי בתום 
ביצועה, במועד שייקבע על ידי המנכ"ל יגיש הקבלן לאישור המפקח, חשבון 
ביניים מצטבר שתפורט בו התמורה המבוקשת על ידי הקבלן בעד חלק העבודה 

תשלומי ביניים יראו אותם שבוצע בחודש שחלף. כל הסכומים שישולמו לקבלן כ
כחוב אותו חייב הקבלן לחכ"ל וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור החשבון 
הסופי בגינה על פי הוראות החוזה. חשבון ביניים יכלול את כל הפרטים הבאים, 

 אלא אם המפקח יורה אחרת.

כל   תחשיב ערכן של כל העבודות שבוצעו עד מועד הגשת החשבון ובניכוי ערכן של 40.02

העבודות שאושרו לקבלן בחשבונות ביניים קודמים, כולל תכניות ומדידות עם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המידות הדרושות, חישובי כמויות וניתוחי מחירים לעבודות נוספות או חריגות 

 ככל שישנן.

הקבלן יהיה מנוע מדרישת תשלום כלשהו בגין אספקת חומר /ואו ביצוע עבודה,   40.03

 ים המתייחס לחודש אספקתו ו/או ביצועה.ואשר לא נכללו בחשבון הביני

אם נקבע לוח תשלומים על ידי המפקח בהתאם לביצוע שלבי העבודה, יפורטו   40.04

 השלבים שביצועם הושלם בחודש שחלף.

המפקח יבדוק את חשבון הביניים ויאשר את המגיע לקבלן בהתאם לעבודה  40.05

אם לדעת המפקח ביצע הקבלן שביצע הקבלן ועל בסיס הוראות החוזה ומסמכיו. 

עבודות נוספות עבורן זכאי לתשלום, רשאי המפקח להוסיפן לחשבון הביניים. 

המפקח רשאי להפחית מחשבון הביניים עבודות אשר לא בוצעו על ידי הקבלן 

)לרבות כאלו שלא בוצעו בהתאם להוראות החוזה( או שלבי ביצוע אשר לא 

 הושלמו על ידי הקבלן.

י הביניים שנקבעו על ידי המפקח מתוך חשבונות הביניים כאמור לעיל, מתשלומ 40.06

המהווים חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה עד סוף החודש האמור, 

יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו, וכל סכום אחר המגיע לחכ"ל מהקבלן עד 

במסמכי סוף החודש האמור לרבות דמי הניהול והפיקוח ודמי הטיפול כהגדרתם 

 המכרז.

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור או  40.07

הסכמת המפקח ו/או החכ"ל לטיב העבודה שנעשתה, או לאיכות החומרים 

שסופקו ואשר השתמשו בהם לצורכי ביצוע העבודה, או לנכונותם של מחירים 

בו כדי לוותר על דרישה, טענה כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ואין 

ו/או תביעה של החכ"ל בקשר עם ביצוע העבודה, היקפה, איכותה ו/או התאמתה 

להוראות החוזה ומסמכיו. מוסכם, כי בדיקת טיב העבודה תעשה, בין השאר, 

בסופה, גם אם נבדקה על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודה ואושרו בגין בדיקה 

 זו תשלומי ביניים כאמור.

המפקח יבדוק את חשבון הביניים תוך ארבעה עשר ימים ממועד הגשתו על ידי  40.08

 90הקבלן. החכ"ל תשלם לקבלן כל תשלום ביניים שאושר, תוך זמן שוטף + 

ימים מיום אישור חשבון הביניים על ידי המפקח ו/או מיום הגעת חשבון הביניים 

אלא אם בחוזה נקבע המאושר על ידי המפקח לגזברות לפי המאוחר ביניהם, 

מפורשות אחרת ו/או בין החכ"ל לקבלן סוכם, כי לגבי ביצוע עבודה מסוימת 

 ישולם לקבלן מועד מוקדם יותר או מאוחר יותר מזה המפורט בס"ק זה.

איחר הקבלן בהגשת חשבון הביניים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום חשבון  40.09

שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון או הביניים על ידי החכ"ל, אותו פרק זמן 

 בהגשת כל מסמך נדרש לצורכי אישור החשבון. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עם כל הגשת בקשה לתשלום חשבון ביניים וכתנאי בין היתר לתשלומו יהיה על  40.10

הקבלן להציג בפני החכ"ל ולצרף לדרישת התשלום את כל המסמכים אשר 

בדיקות אשר נדרשות נדרשים על פי חוזה זה ונספחיו לרבות תוצאות של כל ה

ממנו לבצע על פי החוזה ונספחיו ו/או על פי דרישות המפקח כפי שיינתנו מעת 

לעת ואשר ביצע עד למועד הגשת החשבון וכן סקיצות/תוכניות חתומות ע"י 

 המודד למיקום המערכות והעבודות שהושלמו.

זה, ימסור לא יאוחר משלושים ימים ממועד השלמת העבודות על פי הוראות החו 40.11

ובדיקות מעבדה וכן חישובי כמויות המבוססים על   AS MADEהקבלן תכניות

 ויגיש למפקח חשבון סופי.  AS MADEחישובי תכניות

המפקח יאשר לקבלן את קבלת החשבון הסופי עם העתק לחכ"ל. המפקח יבדוק  40.12

ם את החשבון הסופי תוך שלושים ימים ממועד הגשתו ע"י הקבלן. החכ"ל תשל

ימים מיום אישורו ע"י  90לקבלן את החשבון הסופי שאושר, תוך זמן שוטף + 

המפקח ו/או מיום הגעת החשבון המאושר ע"י המפקח לגזברות לפי המאוחר 

ביניהם, אלא אם בחוזה נקבע מפורשות אחרת ו/או בין החכ"ל לקבלן סוכם, כי 

או מאוחר יותר לגבי ביצוע עבודה מסוימת ישולם לקבלן במועד מוקדם יותר 

מזה המפורט בס"ק זה ובכפוף לכך שהחשבון הסופי לא ישולם אלא לאחר 

השלמת העבודה, כהגדרתה בחוזה ובכפוף לחתימת הקבלן על כתב סילוק 

תביעות כלפי החכ"ל ואו מי מטעמה, לפיו הקבלן מוותר בשמו ובשם מי מטעמו 

מה, בקשר לעבודות על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ל ו/או מי מטע

 ו/או לחוזה ו/או למכרז ו/או כנובע מאיזה מהם.

מובהר בזאת, כי סמכות המפקח בקשר לאישור החשבונות )ביניים וסופי( הינו  40.13

כשל המלצה לחכ"ל בלבד וכי אישור חשבונות כאמור, יהא טעון את אישור 

 כאמור.הגורמים המוסמכים בחכ"ל וברשות המקומית ובכפוף לקבלת אישור 

מוסכם, כי כל אימת שלא העמיד הקבלן ערבויות וביטוחים כנדרש בחוזה, תהא  40.14

החכ"ל רשאית לסרב או להימנע מהעברת כל תשלום לרבות תשלומים חלקיים, 

תשלומי ביניים וסופי להם זכאי הקבלן על פי החוזה למשך כל התקופה בה לא 

תישא בהפרשי הצמדה ו/או יעמדו ערבויות, ביטוחים כנדרש בחוזה, מבלי ש

 בתשלומי ריבית בגין תקופה זו.

עד ולא יאוחר מתום שלושים ימים ממועד השלמת העבודה על פי החוזה ולוחות  40.15

הזמנים, יגיש הקבלן לאישור המפקח, חשבון סופי בצירוף כל המסמכים 

הנדרשים כאמור לעיל. התמורה תקבע סופית על ידי המפקח ותשולם תוך זמן 

ימים מיום אישורו על ידי המפקח ו/או מיום הגעת החשבון המאושר  90טף + שו

על ידי המפקח לגזברות לפי המאוחר ביניהם, אלא אם בחוזה נקבע מפורשות 

אחרת ו/או בין החכ"ל לקבלן סוכם, כי לגבי ביצוע עבודה מסויימת ישולם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יחר הקבלן לקבלן מועד מוקדם יותר או מאוחר יותר מזה המפורט בס"ק זה. א

בהגשת החשבון או בהגשת המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ו/או כל מסמך אחר 

הנדרש לבקשת החכ"ל ו/או מי מטעמה, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום 

החשבון הסופי על ידי החכ"ל, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון 

 או המסמכים כאמור לעיל.

קבלן כפי שנקבע לעיל, יהיה לאחר הפחתת תשלומי תשלום החשבון הסופי ל 40.16

הביניים ששולמו ובקיזוז כל סכום אחר ששולם לקבלן עד לאותו המועד על 

חשבון התמורה אם שולם, ובניכוי וקיזוז כל סכום המגיע לחכ"ל מהקבלן על פי 

החוזה, או לפי חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן, לרבות דמי הניהול והפיקוח 

 טיפול כאמור לעיל במסמכי המכרז, או על פי כל דין, או מכל סיבה אחרת.ודמי ה

ביחד עם החשבון הסופי, יגיש הקבלן לחכ"ל רשימה מפורטת ומדוייקת של  40.17

הכמויות שבוצעו על ידו, אישורי הבדיקות ומסמכים שיידרשו על ידי המפקח 

 והחכ"ל והדרושים לדעתם לשם בדיקה ואישור החשבון הסופי. 

הקבלן מתחייב להמציא לחכ"ל, לפי דרישתה, את כל הפנקסים, החשבונות  40.18

והמסמכים האחרים הקשורים לחוזה ו/או לביצוע פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע 

החוזה, וכן יתן לחכ"ל ו/או למי מטעמה כל מידע בכתב ו/או בעל פה, שיידרש על 

 ידי החכ"ל ו/או מי מטעמה.

ולם לקבלן, בין היתר, לאחר שימציא הקבלן לחכ"ל גם הצהרה החשבון הסופי יש 40.19

על חיסול כל תביעותיו ואישור, כי אין ולא יהיו לקבלן דרישות ו/או טענות ו/או 

תביעות כלשהן בקשר לחוזה ו/או מעניין כלשהו הנובע ממנו, אישורי מסירת 

קאית העבודות מכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות הרשות המקומית, ערבות בנ

 ( ולהנחת דעתה של החכ"ל.1לתקופת הבדק בנוסח  הנדרש בחוזה זה )נספח ז'

בכל מקרה של פיגור בלתי מוצדק בתשלום התמורה )הן חשבון ביניים והן סופי(  40.20

לידי הקבלן מסיבות התלויות בחכ"ל בלבד, מעבר למועדים הנקובים בחוזה, 

 תישא התמורה הפרשי הצמדה למדד בלבד.

ימים מיום דרישת  7ולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם הקבלן לחכ"ל תוך ש 40.21

 החכ"ל. ההחזר יישא הפרשי הצמדה למדד בלבד.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועדים הקבועים בהסכם זה כאמור לעיל ולא  40.22

ימים מיום משלוח התראה בכתב על ידי המפקח, תקבע החכ"ל את  7עשה כן גם 

לפי שיקול דעתה, והחלטת החכ"ל תהיה סופית ולא ניתנת יתרת החשבון, 

 לערעור.

כפי שנקבע בחוזה זה, מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות לרבות בעבור  40.23

חומרים, ציוד, שכר עבודה וכל ההוצאות האחרות יהיו קבועים ולא ישתנו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מפורש בתקופת החוזה ו/או בתקופת האופציה )ככל שתמומש( אלא אם נקבע ב

 אחרת.

התשלומים ו/או התמורה לקבלן בגין ביצוע העבודות אינם נושאים כל ריבית  40.24

ו/או צמודים לכל מדד. התמורה היא שקלית וסופית ואיננה נושאת כל ריבית 

ו/או צמודה לכל מדד בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת האופציה )ככל 

ה הזכות לחכ"ל על פי שתמומש(. חרף האמור לעיל, בתקופת האופציה שמור

שיקול דעתה הבלעדי להביא את בקשת הקבלן לתוספת תשלום בגין עליית המדד 

לדיון בוועדת המכרזים. הובא העניין לדיון תהא החלטת וועדת המכרזים בסוגיה 

 זו סופית ומוחלטת.

 
 ש הקבלן לבצע עבודות נוספות התשלום בגינן במידה ויידר –עבודות נוספות   40.25

הקבלן למפק ע"י ות הנוספות על גבי טופס שימולא ויוגש יהיה לאחר אישור העבוד           
 .  לשם אישורו אצל מנכ"ל החכ"ל

 כ"ל.חהאין לבצע עבודות נוספות אלא באישור כאמור ממנכ"ל  
 
 

 יםשינוי 00.41
 

 שינוי כמויות א.
 הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד. 
ע"י הגדלה או  כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה הקטנת הכמות בכל יחס
 לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.

אפילו אם כתוצאה למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי,  
משינוי בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם 

 משולמים וכלולים במחיר היחידה.
 

 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי ב.
אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת  

חידה שבהצעת הקבלן. אין מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי הי
להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב 

 מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו.
 בהתאם לקבוע בהסכם .ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

  
 כלליות ומחירי כתב הכמויות 00.42

 
בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין לא תשולם כל תוספת בגין עבודות א. 

 עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.
 מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה..ב
 

 מחירי יסוד 00.43
 סמכי ההצעה:תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במ 
יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחיר ששולם בפועל עבור  להדגשה ולהבהרה 

מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  אותו
 לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'.

חיר מוצר ולחייב את המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מ 
 לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל. הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עדיפות בין המסמכים ופירושם 00.44
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז  

השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית 
לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו וסופית לפי איזה מסמך יש 

 לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 
בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות  

אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות 
מציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של ו/או ישלים אינפור

 המפקח. 
במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר  

 לטובת המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.
  וספרי מתקן (AS MADEתכניות עדות )מסירה,   45.00

 
תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין א.

וכד' כפי  רמזורים בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, 
, הכל בהתאם לאמור בסעיף שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(

 במפרט הכללי. 00.12.01
 

 גרסתאם לבהתת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה ב.
 המתכנן.

 
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל  ג.

המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי 
 שבוצעו בפועל.

 
 של תכניות  CD -סטים ו 5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו ד.

המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו. לאחר שהציגן בפני  AS MADE-ה
התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים 

, חדשים ו/או קיימים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים
ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי. התכניות הנ"ל לא תוכלנה 

של הקבלן על השינויים בעבודות אשר לא אושרו לשמש כבסיס לתביעות כספיות 
 ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

 הקשר עם המתכננים יהיה באמצעות המפקח.              
 

ספרי מתקן לכל המערכות סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן  ה.
 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'שסיפק הכוללים 

 במפרט הכללי.
 
ומסירתן  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  ו.

 חול על הקבלן.למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  

 ן המפקח.זה לשביעות רצו
  

בעזרת המודד  דותבניגוד לאמור במפרט הכללי הקבלן יכין את תוכניות הע ו.
 המאושר לעבודה ולא עפ"י תוכניות שימסרו לו ע"י המפקח.

 
  ניקוי אתר העבודה 00.46

 
בכל יום  עבודותיבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הישמור על אתר נקי, הקבלן  א.

, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור ובגמר כל העבודות מכל פסולת
ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של  העבודותלמזמין את אתר 

 המזמין.
 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

השבילים הקבלן ישפשף וינקה את כל לפי דרישה או לפי הצורך ובגמר העבודה  ב.
 כביש מכני או ידני . והכבישים במאטא

 
שביל האופניים , המדרכה , הכביש הגובל את הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  ג.

 עם  ערוגת ההפרדה .
 

 או לפי הוראה מהפקח. בגמר העבודהות הארעי מכולות הקבלן יסלק את כל  ד.
 

. הקבלן יהיה אחראי אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי ה.
להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 

או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור 
  לעיל.

 
 עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא. ו.
בלת לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לק ז.

 אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח. 
 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 00.47
 

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם  א.
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי 

וזאת אפילו אם  -שתות וכדומה צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, ק
 אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  ב.

תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף 
התייחסות כלשהי  מצוינתת. בעבודות שלגביהן לא תהיה נפרד בכתב הכמויו

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את  -לנושא דנן )קרי 
מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע 

 את ללא כל תוספת כספית לקבלן.זכנדרש, ו
 

 מעברים  00.48
 

אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים הקבלן יהיה  א.
נורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן את יושרוולים, התקנת צ

וכן את הפרטים הדרושים לו לפני ביצוע תא"צ ,כל האביזרים אותם יש להכניס 
שינה אלא וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תור מצעים לביצוע מעברי צנרת דרך

 לאחר קבלת אישור המפקח. 
 נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.יהמתאימים למעבר הצמעברים הכנת ה 

 
כל המעברים  יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים יסופקו ע"י הקבלנים  .ב

השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על 
 העבודה ישולמו בנפרד .קיומם בעת 

 
 

 הגנה על הציוד 00.49
כנגד  הו/או כל חלק ממנ מדרכה הקיימת במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על ה 

ידי הקבלן -פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על
-הנזק יתוקן על ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה,-ועל

ידי הקבלן -יוגן עללאתר העבודה ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס 
 באמצעים מתאימים .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 מחירי יחידה  00.50 
 

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי  א.
הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט 

סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית 
בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי 
של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל 

 על ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.אלמנט אחר ב
 

למעט     מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, ב.    
כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של מס ערך מוסף. 

 המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.
 

 
 פריטים ברשימת כמויותרשימת  ג.

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא  
. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, במפורשאם נאמר אחרת 

מיקום, התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת 
קין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע הפריט הנדון למצב פעולה ת

 באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה.
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

. מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, או למחסני המזמין למחסנו שבאתר הבניה
בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה  חסנה, הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכותא

 בלבד.
מחיר התקנת הפריטים כולל את כל  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  

הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, 
תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר 

 ל על המזמין.תחו
כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים, אחסונם הזמני ופיזורם  

 במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.
 
 

 אספקת פריטים ד.
המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של  

רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה "אספקה בלבד". כן 
לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי 

 הלוואי הכרוכים בהרכבה.
הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים  

הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן לספק, ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות 
 על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות.

 חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 
 
 

 רזרבות למזמין 00.51
 

מכל הריצופים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש המפקח. עבור  5%הקבלן ימסור למזמין  
 ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים.הנ"ל לא 

 
 

 5, 4טופס  00.52
, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לעבודות 5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 

 מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 
 במועד הנדרש ע"י הרשויות.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן.
 

 עבודה בגובה 00.53-54
 

מים שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגו מודגש בזאת
ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.בעיקר לענין עבודה על עמודי חשמל קיימים 

 וחדשים.
 
 

 מניעת רווח מופרז 00.55
היה למפקח יסוד להניח, ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן,    -

מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב 
ציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכים להמ

האחרים הנוגעים להסכם או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע 
ההסכם, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע 

 החקירה.
ר ההסכם קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכ -

יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על  –לקבלן רווח מופרז 
הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי המפקח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, 
כל סכום שקיבל מעל לשכר ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל 

 בות אותו בכל דרך אחרת.סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לג
לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה דעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים  -

המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים 
 .20%וכן על פי מחירון דקל  בהנחה של

 12ום המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר ת -
 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

 
 כתב הכמויות והמפרטים 00.56

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  
המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט 

בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין 
 , ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, 
 כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 
 בהתאם לשיטות המדידה. 

 
 תכולת מחירים 00.57

( ובמפרט המיוחד 1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת
(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף 2)מסמך ג'

נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור 
 "ל.ביצוע כמפורט במסמכים הנ

 עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. אך ורקימדדו 
 

למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין 
 במפורש בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.
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 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 עבודות תאורת חוץ  08 -פרק   .08
 

 הנחיות ומפרטים משלימים: 08.1
 

 :העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן

 
 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקמפרט טכני  08.1.1

 .והעדכנית האחרונה במהדורתו, תאורה ומתקני מערכות
 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים  08.1.2
מעצ הוצאת בוזרועותיהם העשויים מאלומיניום או פלדה 

 .1989אוגוסט 
 

בהוצאת משרד הביטחון  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.3
וכל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם 

 לעבודה זו.  ייםנטהאחרונה הרלוו
 

מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה  08.1.4
 חברה הלאומית לדרכים.  צמע"בהוצאת  1990ינואר  

 
מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה  08.1.5

 .חברה הלאומית לדרכים צמע"בדרכים ללא עירוניות בהוצאת 
 

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.6
 

זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים, במקרה של סתירה בינו מיוחד : מפרט הערה
 /מנה"פ תהיה סופית ומחייבת. המתכנןהחלטת למפרטים הנ"ל, 

 
 תיאור העבודה  08.2

  
מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים  08.2.1

ברחוב יאיר פרג במודיעין בין כיכר  לביצוע עבודות תאורת חוץ
 .443השוטר עד כביש 

 
מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה  08.2.2

תקינה של מתקן החשמל בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני 
 - 1954כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  

ולכל  08פרק  -העדכני ביותר  ימשרד-הביןלמפרט הכללי 
. דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה

לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה 
 מיוחדים בהמשך. 

 
סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם  08.2.3

שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט  וכלכליהמצוין או ש"ע טכני 
 גופי תאורה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
מוטבע  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.2.4

 וברור. 
 

 :כוללת את המרכיבים העיקריים הבאיםהעבודה  08.2.5
 

 
 

פנסי תאורה אספקה, הובלה, התקנה והפעלה  08.2.5.1
, כולל כל האביזרים הנלווים טחהמגשי אבו

 להפעלה מושלמת.
 
 

ובדיקת בודק  תשלום בגין בודק מוסמך 08.2.5.2
ותיקון כל  מטעם חח"י כולל תשלום אגרות,

הליקויים שיתגלו ללא תוספת תשלום, 
העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה 

 למזמין.
 

במפרט  00.04.07תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  תיאום עם גורמים אחרים: 08.3
הכללי. על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם 
שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן 
יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. בין הגורמים 

הרשות לה מלאים, יהיו: אשר הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף פעו
 רשות, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חב' מקורות,  המקומית

העתיקות, משטרת ישראל וכיו"ב. לא ישולם בנפרד עבור התיאום בהתאם 
לסעיף זה. לפני תחילת העבודה על הקבלן להשיג את ההיתרים הדרושים 

 מהגורמים השונים.
 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע : אישור שלבי העבודה 08.4
להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי 
אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא 
יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם 

או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק לחוזה לשלב שאושר ו/
 ממנה. 

 
במפרט  00.03:  תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף מתקנים תת קרקעיים 08.5

הכללי. על קבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר להם מתקנים תת 
, חברת חשמל, מקורות ומערכות של HOTקרקעיים באתר כגון חב' "בזק", 

העירייה. חובת הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע 
העבודה. גילוי המתקנים התת"ק ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא 
ובכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח 

אתר, קיימים קווי ביוב, מים, והרשויות הנוגעות בדבר. מודגש שבשטח ה
חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן. 
 

כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל   :עבודה ע"י גורם שלישי 08.6
הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, חברת בזק, משרד התקשורת, 

לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיינה על  משטרת ישראל וכיו"ב,
חשבון הקבלן, הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים 

 שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן : סימון 08.7
את מיקום העמודים באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח 

ע"י מודד מוסמך מטעם  -והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 
עד לקביעת המיקום  -לפי דרישות המפקח  -הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך 

העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין הסופי של 
יתקין הקבלן את העמודים  -ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 או הארונות במקומם. 
 

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור   :אישור ציוד ונתונים טכניים 08.8
במסגרת העבודה. כל הציוד לציוד אשר הוא עומד להרכיב  והמתכנןהמפקח 

והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם הגשת 
הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה 
העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך 

ת עבודה, לפי המקדים. ציוד ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחל 10
לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד 
ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח או אישורו לכך. אין אישור כזה 
מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד 

ויות, או בהתאם לתוצרת שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמ
ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא הציוד למשרד 

הקבלן יקבל את אישור המפקח בטרם יזמין  המפקח באתר לקבלת האישור.
 את הציוד . 

 
אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים : אחריות 08.9

פי המוגדר במפרט הבין ועבודה ללמכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על חומרים 
 משרדי

 
   למתקן תאורהשלבי ביצוע   08.10

 
 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.
 
אספקת גופי תאורה המאושרים על ידי אישור המפקח בכתב ל 08.10.1

 והמתכנןהמזמין 
 

 בדיקת עקומה פוטומטרית המתאימה לסוג הרחוב 08.10.2
 

ביצוע חישובי תאורה על ידי הקבלן המוגשים לאישור המתכנן  08.10.3
 והמזמין.

 
התקנת גופי תאורה ואביזרים בגובה על עמודים קיימים כולל  08.10.4

 ביצוע כל ההתאמות
 

 בדיקות תאורה והגשת דו"ח מדידות תאורה בשטח. 08.10.5
 
 למתקןאישור המתכנן והמזמין  08.10.6
 
אישור המפקח באתר לכל שלב עבודה נדרשת ומסירת מתקן  08.10.7

 למזמין ולשביעות רצונו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
   

 
 טחה בעמוד תאורהמגש אב 08.11

 במפרט הכללי(  08.09.02.07)סעיף
 

המגש יהיה מחומר פלסטי עמיד לקורוזיה, כימיקלים ואש )חומר כבה  מאליו( לפי ת"י 
 כמו כן יכלול :. 756

 
עם ניתוק  KA 10אמפר,  10מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי  08.11.1

 אפס לכל נורה.
 

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה.  SOGEXI מהדקי 08.11.2
 

מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד  3/8בורג הארקה " 08.11.3
ממ"ר, לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי  4ע"י מבודד 

 ההארקה של הכבל לפנס.
 

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי  08.11.4
הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס 

 ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 
 

" 10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך "  2.5*3כבל   08.11.5
 ומוליך הארקה(.

 
 ממ"ר לשקע המותקן על עמוד. 2.5*3כבל   08.11.6

 
 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 08.11.7

 
 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.11.8

 
 הארקות 08.12

 במפרט הכללי( 08.05 )סעיף
 : יבוצעו כדלקמןההארקות במתקן לתאורת חוץ  

 
ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.12.1

קצוות המוליכים הנכנס  2יהווה בסיס להארקת כל העמודים. 
עם שרוול והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד 

נעל כבל לחיצות. בקצה המוליך הארוך תבוצע  3לחיצה ע"י 
מ"מ  4*40לפס הארקה ראשי מנחושת במידות  תחוזק אשר

מפס הראשי בורג קבוע המרותך לגוף העמוד. ר יחוזק לאש
ממ"ר לבורג  10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך  בתא 

יבוצע גשר ע"י מוליך נחושת מבודר  טחה.הארקה במגש האב
ממ"ר בין פס נחושת הראשי ובין פס מגולוון מיסוד  16בחתך 
 בטון.

 
 התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט 08.12.2

ממ"ר.  35בתוכניות אשר אליו יחובר מוליך נחושת חשוף  
מ"מ  19האלקטרודה הינה מפלדה מצופה נחושת בקוטר 

מטר כ"א(. האלקטרודה  1.5יחידות של   2מטר ) 3ובאורך 
עומס ס"מ ומכסה השוחה ל 60תותקן בשוחה בקוטר 

"B125"  הכול כמפורט בתכניות. ,  489לפי ת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 גופי תאורה, פנסים 08.13

 מפרט יועץ תאורה( –)ראה 
 

גופי התאורה יקבעו ע"י יועץ התאורה והמזמין ויהיו מהדגמים המפורטים בכתב 
הכמויות. על הקבלן להגיש דוגמאות לאישור המתכנן והפיקוח בטרם רכישה ו/או אספקת 

 הציוד.
ויהיו בעלי פיזור אור מסוג    IEC598-2-3ו/או התקן הבינלאומי  20גופי התאורה יעמדו בת"י 

CUT OFF ,בעלי דרגת אטימות  לפי הועדה הבינלאומית למאורIP 65 . 
C.I.E – (INTERNATIONAL COMMISION ON ILLUMINATION) 

גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר המוכר ומאושר 
 ע"י המתכנן/המזמין.

 
 תאורה דרישות סף לאספקת גופי

ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ  .1
ובחו"ל( למתן שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה 

 כפי שנדרש במפרט הטכני.
יש לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח  .2

 שלהלן:

 הינה הנציג שלנו בישראל. אנו מאשרים בזאת שחברת____________ .א
אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו בישראל,  .ב

 לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת  .ג
 ___________ בישראל.

 
 חובת אספקת מסמכים נלווים

תקן  דרישותים בכל מדועהמסופקים במשלוח הנתון הפנסים הצהרת יצרן המעיד ש מסמך
חוק החשמל  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 

 , וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.מפרט הכלליה 08פרק  ובדרישות 
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק 

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת 2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 
 .C.O.C  ,T.O.Cעם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות הציוד.  

 
 תוצרת ודגמים

 איפיונים 3ויקבעו לפי  LEDגופי תאורה יהיו מסוג 
יאושר על ידי המזמין ויועץ תאורה לגבי הצבע, טיב חומרים, גימור  –איפיון צורני  .א

חיצוני, מידות וכו'. הקבלן/ספק יגיש למתכנן היועץ במשרד הפיקוח באתר, דוגמאות 
 מהגוף תאורה שהוגדר.

מעבדה מוסמכת  לאחר הגשת נתוני –יאושר על ידי מתכנן יועץ תאורה  –איפיון ביצוע  .ב
 הכוללת:

השוואת פוטומטרית באמצעות עקומות וחישובים, למת הארה, אחידות הארה,  -
 1862והתאמה לתקן 

 הנדרשת  CUT OFFרמת  -

 IPאיכות חומרים מהם מורכב הגוף , ודרגת אטימות  -

 LBנצילות  -

 התאמה לתקנים וועדה הבינלאומית למאור -

 
 דרישות טכניות אחרות:

 פיליפס או אוסרםדרייברים מחברת  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קלווין 4000גוון אור  -

שנים לפחות )ללא הסתייגות( האחריות  למעט רעידות אדמה,  5 –אחריות ל  -
מלחמה, תאונה בפגיעה ישירה. במסגרת אחריות כולל שירות פירוק והרכבה על 

 העמוד.
 

, משרד הקבלן , בית המלאכה טיב העבודה ובדיקות ביקורת רשיונות עבודת גובה,   

 סןומח

 

כל העבודות יהיו בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל, דרישות חברת החשמל  כללי:        

 משרדית בהוצאתה האחרונה.-ומפרטים שבהוצאת הועדה הבין

העבודות תבוצענה בצורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ומוכנים לשימוש.  .א

ורק אישור בכתב ללא  העירייהבתום העבודה יבדקו המתקנים ע"י נציג מוסמך של 

. כל של העירייה מלאה ההסתייגויות יעיד שהמתקנים מושלמים ומבוצעים לשביעות רצונ

מתקן חשמלי חדש וכל תוספת למתקן ישן ו/או כל שינוי מתקן ישן, חייבים בביקורת 

חברת החשמל )ח"ח(. על הקבלן חלה מלוא האחריות לזמן ח"ח ולהעביר העבודה תחת 

 העירייה מהשלהם עד שתעבור הביקורת ללא כל הסתייגויות. אלא אם כן הסכיביקורת 

מראש בכתב שהביקורת תהיה ע"י בודק מוסמך ואז הביקורת תעשה ע"י בודק מוסמך 

 .העירייהאשר יאושר ע"י 

יעשה ע"ח הקבלן מבלי שהקבלן יקבל כל תמורה  ות חברת החשמלהתשלום עבור בדיק .ב

 על כך.

לאחראי של הקבלן לביצוע העבודה באתר יהיה רשיון חשמלאי המתאים מבחינת הסיווג  .ג

לסוג העבודה, אך הסוג לא יהיה פחות מאשר "חשמלאי מוסמך" המתאים לעבודות 

, אחראי בעל א'  630X3א' ועד  80X3א'. לעבודות במתקן שגודלו מעל  80x3חשמל עד 

 רישיון חשמלאי הנדסאי.

לן אינו של חשמלאי הנדסאי, אזי על הקבלן יהיה לעבוד תחת השגחתו במידה ורשיון הקב

 א'.  630X3של בעל רשיון תקף של לפחות 

ירחיק   העירייההקבלן לא יעסיק בעבודה כל פועל שלא יתאים לתפקידו ולפי דרישת 

 מהעבודה כל פועל אשר ימצא ע"י המפקח שאינו כשיר לביצוע העבודה.

 ברת החשמל לטפל בפנסי תאורת רחובות ומרכזיות    קבלן יהיה מוסמך מטעם חה .ד

 מותקנים על עמודי חברת חשמל.ה      

 אורת    תמשאיות תקינות עם מנוף המתאים לביצוע עבודות  1ל הקבלן להחזיק באתר ע .ה

 מטרים לפחות. המנוף יעבור בדיקת בטיחות ע"י מהנדס   15רחובות, אשר מגיע לגובה של       

 בטיחות מוסמך אחת לשנה לפחות.       

טרים, מ 15ין באמור בס"ק זה לעיל כדי לשחרר הקבלן מביצוע עבודות גם בגובה מעל א

 על  חשבונו, באמצעות משאית עם מנוף גבוה יותר, בהתאם לנדרש. 

 
 
 



96 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת החשמל.
התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת לפני הפעלת המרכזייה ומתקני 

 החשמל, אחרי סידור הליכים משרדיים.
 
 

    כללי -אופני מדידה ותשלום  08.14
  

המפרט  00 -ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08.14.1
הכללי, המתאים והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב 
הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב 
הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו 
מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים 
ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם 

במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק,  כלולים
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול 
במחירי היחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, 
התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל 
חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים 

חרים: פתיחה של אספלט קיים; מהדקים עם הקבלנים הא
-למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות 
 )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

  
שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר  08.14.2

קב שלבי הביצוע של הכבישים, לא לעיל, וכן פיצול העבודה ע
 יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

 
המחיר הוא רק עבור החומר  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"  08.14.3

המחיר הוא עבור ההובלה  -ובמקרה ורשום "הובלה והתקנה" 
 ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר הדרושים. 

 
התקנה וכיו"ב אזי באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה,  08.14.4

נאמר כי הסעיף כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות 
למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג כל 

 שהוא.
 

תכולת המחירים תכלול גם את  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  08.14.5
הכנת התוכניות עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, 

ספור העמודים בעזרת סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומ
 )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 

 
לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא  08.14.6

מקובלות, פיצול שעות עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, 
ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת 

במחירי היחידה של אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול 
 הסעיפים בכתב הכמויות.

 
לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי  08.14.7

לאפשר מסירת העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים 
 הרשומים בכתב הכמויות. 

 
א אם מצוין אל -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור  08.14.8

אופני מדידה  08.00 -אחרת. מדידת הכמויות כמוגדר בפרק  
 . מתקני החשמלשל 

 
היקף סעיפים הכתובים בכתב כמויות הוא תמציתי. על הקבלן  08.14.9

להסתייע בתיאורים המלאים שבמפרט המיוחד ומפרט הכללי 
 לעבודות חשמל בפרק המתאים.

 
 פריטים לתשלום   08.15

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן: 
 

 
שילוט וסימון הכבלים בכל תא  ,המחיר כולל אספקה והשחלתו בצינור כבלים: 

בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, 
הכבלים יהיו רציפים בין יסודות העמודים ובין יסוד מרכזיה לעמודים ללא מופות. 

 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"( 10כל קצוות הכבלים, בחתך של 
 היחידה של הכבל.כלולו במחיר   –

 אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים.
 .המדידה לפי מטר אורך

 
אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום : נחושת שזורכבל 

 בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 08.12.1
 

המחיר כולל בסיס  עבור נורה אחת. 08.11כמפורט בפריט תשלום  :טחהמגש אב
עם ניתוק אפס לכל מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי 

 בין המגש לפנס.  3x2.5 N2XYכולל כבל  כיסוי קופסת בקליטנורה, כולל 
    המדידה לפי יחידה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



98 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 פיתוח האתר –  40פרק 

 
 ריצופים ואבני שפה – 10.40תת פרק 

 
 ריצוף באבנים משתלבות 

 
 .51.15עבודות הריצוף יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי תת פרק 

 המדידה לתשלום לפי מ"ר , ובהתאם לסוג הריצוף כמפורט בכתב הכמויות.
 המחיר כולל מצע חול, הידוק, חיתוכים וכל הנדרש לעבודה מושלמת לפי התוכנית.

 
   אבני שפה

 
 . 51.15.01מור במפרט הכללי סעיף אבני השפה יבוצעו בהתאם לא

העבודה כוללת ביצוע אבני שפה לסוגיהן כמפורט בכתב הכמויות וכוללת גם ביצוע אבני שפה 
 ס"מ וביצוע אבני שפה מונמכות.  50ברדיוסים ובקשתות בקטעים של 

כמו כן רשאי המזמין להורות על ביצוע אבני שפה במטרים בודדים בכל אתר העבודה ללא 
 היחידהבמחיר   שינוי 

 
 יסוד וגב בטון

 ס"מ. 10X10ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 
אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמנט בבטון יהיה לפחות 

 .1:2תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו ביניהן בטיט צמנט ביחס של  למ"קק"ג  250
  

 הנחה בקשתות
בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך 

ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור אבנים קצרות והנחה בקשתות. לא יורשה  25ס"מ או  50
 א בקטעים טרומיים או קטעים מנוסרים.השימוש בשברי אבן שפה, אל

 
 ( 40.01.0800סעיף  הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים  ) 

באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה ופרוק האספלט הקיים ברצועה. הניסור 
ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה סתימת 

 הנוצר לאחר  המרווח
הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט 

 דק והידוקו, 
 בכפוף לאישור המפקח(.  20-)או בבטון ב

 
 הנמכת א.ש. במעברי חציה 

 בכל מעברי החציה המתוכננים חייב הקבלן לבצע הנמכת א.ש.
בהעדר הוראה אחרת יחפוף אורך ההנמכה את רוחב מעבר החציה. משני הצדדים תבוצע אבן 

מעבר אחת בכל צד. כמו כן תבוצע הנמכה בכניסות לחזית בכפוף להוראות המפקח. לא ישולמו 
 בנפרד ולא ימדדו עבודות ההנמכה באבני השפה. 

   
 אבן שפה מיצקת 

יטת מי גשם. יש להתאים את אבן השפה מיצקת אבן שפה מיצקת תונח במשולב עם שוחות קל
אבן יצקת זקופה בהמשך לאבני שפה זקופות ואבן יציקה  -לדוגמת אבן השפה שבצידה. כלומר 

 משופעת בהמשך לאבני שפה משופעות )אבן אי(. 
 אבני שפה מיצקת ישולמו בנפרד במסגרת סעיפי עבודות הניקוז.

 המדידה לתשלום לפי מטר אורך ובהתאם לסוג האבן כמפורט בכתב הכמויות.    
מושלמת כנדרש המחיר כולל אבני שפה, הנחתן בשלמות כולל יסוד וגב בטון וכל הנדרש לעבודה 

 בתכנית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 הנחיות נגישות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השקייה - 41פרק 
 
 

  
 מפרט  מיוחד לביצוע עבודות גינון והשקייה 

 
 כללי

 מפרט זה מתייחס לעבודות פיתוח בתכנית תוספת שביל אופניים שד' יאיר פרג
על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בצמוד לפיתוח גובל, עליו להבטיח המשך תנועה סדירה. כל  נזק 

ועל חשבונו. הולכי רגל יכוונו  שיגרם לעבודות הפיתוח מעבר לתחום העבודה יתוקן על ידי הקבלן
ע"י שילוט מתאים. בשטח קיימות ופועלות מערכות שירותים שונות, על הקבלן לקבל כל 

אינפורמציה לגבי הנ"ל בקרבת ובמקום עבודתו ולנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה כל שהיא 
 שתתוקן מיד ועל חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

סילוק עודפי עפר וחומר למקום מאושר ע"י המפקח.  כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות 
 משרדי.-מבוססות על המפרט הטכני הבינ

המפרט המיוחד או פרוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורך הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי. 
 לפרויקט הקובעים. בכל מקרה שיש סתירה בין השניים יהיה המפרט המיוחד וכתב הכמויות

 כל שינוי מהמפרט או מכתב הכמויות יתואם עם האדריכל המתכנן.
 במקרה וסתירה בין כתב הכמויות וחוברת הפרטים לפרויקט, חוברת הפרטים תהיה הקובעת.

 כל שינוי מחוברת הפרטים יתואם עם האדריכל המתכנן.
 
 

 מפרט מיוחד לגינון והשקיה
          

 השקיה -  41.1פרק 
 

 מפרט טכני לבצוע רשת השקיה
 

 כללי
 והמפרט המיוחד המצורף. 41כל עבודות בצוע צנרת ההשקיה כמפורט במפרט בינמשרדי פרק 

 ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן. 
והאביזרים המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות 

 הדרושים להשקיית הגן.
 והנחיות המצורפים,  ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני ולפרטים

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות אחרות

 למדידה ותשלום נפרד. ואינה
 .בתקן ישראלי בלבדכל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים 

 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני ביצוע.
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים, קוטר הצנרת ולחץ מים דינמי זהים 

 ה או אי התאמה לתוכניות יש להודיע למפקח ולמתכנן.יבתוכניות. על כל סטילנדרש 
כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל  כל הפריטים במפרט הכמויות,

 העבודות הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.
ידי המתכנן  ומאושרת על התחלת ביצוע העבודה יעשה רק לאחר שהקבלן יקבל תוכנית מעודכנת 

ו/או המפקח ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה יעשה בשלבים, שלבי העבודה יקבעו 
 על ידי המפקח בתאום עם המתכנן.

הוראות  הקבלן יקבל הוראות לבצוע שינויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד, ויהיה ערוך לקבל 
 ההמשכיות והתקדמות העבודה.אלו בזמן העבודה, כך שלא תיפגע 

לפני תחילת העבודה, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, טל"כ, מים, ביוב וכו' 
 .עבודה בכתבלויקבל אישור בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו'. 

על המבצע להגיש למפקח בסיום העבודה תוכנית עדות, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר 
 יצוע , שתעשה ע"י מודד מוסמך.הב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מדידה וסימון
 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים.

יסומן ע"י אבקת  בשטח, ייעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה /מתזיםסימון מיקום הממטירים
 ./מתזמטר ממיקום הממטיר 0.5סיד , במרחק העולה על 

 
 המבצע יביא לידיעת המפקח אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את 

מיקום המערכות השונות. במידה וישנה אי התאמה חל איסור מוחלט על הקבלן לבצע שינוי 
 בתוכניות ללא אישור בכתב מהמתכנן.

 
 בכתב הכמויות( 02.41סעיפי שרוולים )

 :נון יהיו כדלקמןעומקי החפירה לשרוולים בשטחי גי
 עומק חפירה                               קוטר צינור

 ס"מ 60      מ"מ ומעלה                         75
 ס"מ 40     מ"מ                             63 – 40
 ס"מ 30  מ"מ ומטה                              32
 

 בכלים מכניים.חפירת התעלות תעשה בעבודות ידיים או 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול 

 מתכת או חיפוי בחול ומרצפות  וזאת לאחר תיאום עם המפקח.
ס"מ מהעומק המפורט,  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב

 ס"מ לפני הכיסוי בקרקע מקומית ו/או אדמת גן. 15י ואחר תרופד בחול דיונות, בעוב
רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, יש 

               להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, במידה ולא ניתן יש להעמיק את אותה תעלה 
 ס"מ לפחות. 20 -ב

מטר מגזע  2.0ננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות עיוורים המתוכ
 העץ.

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר להנחת שרוול כמפורט 
 ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו.

עבודה זו כלולה במחירי השרוולים ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא 
תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין 

 האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי השרוולים.
 , ועמידים לקורוזיה.השרוולים יהיו מחומר קשיח

קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם, או כמסומן בתוכניות. בתוך השרוול יותקן 
ס"מ משולי  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  6חוט משיכה מפוליפורפילן שחור בעובי 

בשטח  המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן
ע"י יתדות ברזלים או צבע עמיד למים, על דופן השביל, מדרכה או בגב הקיר. במידה ולא מסתיים 

בבריכת הגנה יש לסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם וזאת לאחר שהושחל חוט המשיכה 
 הנ"ל.

השחלת הצנרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצוע השרוולים. כל זאת בהתאם 
 ורט בתוכניות.למפ

יש לגלות את קצוות, לבדוק שהשרוול תקין ולהכניס צינור השקיה  –שרוולים קיימים בשטח 
 במידה ואין.

בהתאם , 10קשיח דרג  P.V.C -ו/או מנת וומתכת מגול –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 
 יש הסופיים.מ' מתחת לפני הכב 1.0למצויין בתכנית ובכתב הכמויות. ראש השרוול יהיה בעומק 

נת וו, או מתכת מגול P.V.C-עשויים מפוליאתילן תקשורת, מ –שרוולים במדרכות ומפרצי חניה 
 ס"מ. 40בהתאם למצויין בתוכנית ובכתב הכמויות. ראש השרוול יהיה טמון בעומק 

 
בתכנית. שרוולים  שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצויין

רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של צינור גם במידה והם מגיעים עד בריכת ההגנה. הכל כלול 
 במחירי השרוול.

 
 

התקנה, כל האביזרים, מחברים וכל  חפירה בכלים או עבודת ידיים, המחיר כולל: אספקה,
 לעיל.העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכסוי מלא, כולל חוט משיכה כאמור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

השחלת צינורות השקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. במקרה ויש דרישה להשחלת השרוול עם 
 התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. –הנחת הצינור 

 
 

 צינורות ומחברים
החיבורים יעמדו בלחץ  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל –צינורות מחומרים פלסטיים 

הנדרש של המערכת. מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת 
 .כיסוייםווכל אביזרי החיבור 

לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות 
צינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף. יש לאטום את פתחי ה

 לכלוך פנימה.
כל המחברים לצנרת טמונה ועילית העשויה מפוליאתילן למערכת המטרה או  –מחברים לצנרת 

יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים  )כולל קווים מחלקים ומנקזים( קווים ראשיים לטפטוף
לוחות טפטוף יהיו תוצרת המתאימים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" או שו"ע, מחברים לש

ו/או מחברים שאין להם תו  אין להשתמש: בתחיליות חבק, מחברי שן וכו'"פלסאון" או שו"ע. 
 .תקן ישראלי

מ"מ ומעלה וחיבור בין שלוחת ממטיר בודדת לקו  32השימוש ברוכבים יהיה רק בצנרת מקוטר 
מ"מ הרוכב יהיה  75נים, מקוטר ווצינור ראשי. הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגול

 ברגים. 4בעל 
 

 פריסת הצנרת וחיבורה
 צנרת העוברת בשטחי הגינון

צנרת פוליאתילן תונח רפויה ביום חפירת התעלה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים 
 וחדים.

 חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.
קצות צינור ראשי ו/או  .זווית "פלסאון" או שו"ע זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר

צינור מחלק ו/או צינור מנקז לא תקופל ותסתיים באביזר חיבור קצה צינור מסדרת "פלסאון" או 
 שו"ע.

בעל קוטר  תעלה בה יש למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא
 רטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.הגדול. צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בס

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים וללא מחברים.
 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של 

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר.
רמופלסטי או טים בבריכת הגנה מנוקזת מחומר ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנ

 עפ"י הנחיות בתכנית.
 רים, מסעפים, יח' קצה, ואביזרים נמדד במ"א וכולל כל העבודה הנ"ל וכן מחב היחידהר ימח

 הדרושים עפ"י התוכניות. נוספים
 

 שטיפה ובדיקה –כיסוי ראשוני 
יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית  ,לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים

 העדות.
יש לשטוף את הקווים הראשיים. את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה 

 אחר שלוחה.
לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים בכל מקום בו מחובר 

 מכל צד.  מטר 1.0אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 
בשכבת חול דיונות בעובי  באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור

 ס"מ. ומעל שכבה הנ"ל את הקרקע המקומית.  15
ולבדוק שנית.  שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 

 כל זאת כלול במחיר הצינור. אישור המפקח.כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת 
 כיסוי סופי

 לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית.
ראשונית.  בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא תהיינה שקיעות של קרקע בתעלות לאחר השקיה 

 במקומות שיהיו שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר לגמרי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ראש המערכת
 יסופק ויותקן בארון הגנה כמפורט בפרט ראש המערכת ו/או כתב הכמויות. ראש המערכת

)האביזרים לחיבור המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, חיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת 
)שחור( תוצ' "פלסאון" או שו"ע. האביזרים  7בין מקור המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה 

 ון הגנהאספקה והתקנת אריהיו סדרת הקו הכחול תוצ' "פלסאון" או שו"ע(, אחרי ראש המערכת 
וכל עבודה נוספת ומכסה וכל העבודות המפורטות הדרושות, כגון חפירה, התאמה לגובה נדרש 

 לעבודה מושלמת.
מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום ראש, צורת הרכבתו 

 במפת התכנון במידת הצורך. וצנרת החיבור יפורטו
מד )ראש המערכת.  וןמד מים עירוני יורכב מחוץ לארראש המערכת יחובר לקו אספקת המים. 

 .(ההגנה וןמים עם פלט חשמלי יורכב בתוך אר
 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.

 פרט בתכנית.סוג אביזרי הראש וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י 
עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש. בסוף ראש מערכת יורכב  3/4בכל ראש יורכב ברז כדורי "

 פקק.
 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש.

כלפי מטה ועשויים  ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם צינורות המורכבים אנכית
     על ידי זווית יבוצע( ויורדים מתחת לפני השטח חיבורם לצנרת ההשקיה  P.V.C)מחומר קשיח 

˚90 . 
 

 לפני הקרקע.  אנכיתמגופים חשמליים יורכבו 
 יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי 

מורה מסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה, המסנן יורכב במאוזן לקרקע ויכיל 
 .(1, "1.5", 2סתימה )קוטר "

 הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. מיקום בחירת 
  הגנה לפי תכנית או בכתב הכמויות.ון הראש יותקן באר

 
"אורלייט"  הגנה מודולרי עשוי פוליאסטר משוריין אטום למים וברקים תוצרת "ענבר",  וןארא.  

 ם עם המתכנן והמפקח.מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאואו שו"ע. 
בארון ההגנה התמוכות )אינסרטים( תהיינה מחוברות למקומות המיועדים לכך בארון ולא יעשו 

קידוחים לביצוע חיבור התמוכות. גודלו יהיה בהתאם לאביזרי ראש המערכת, כוון פתיחת הארון 
יות שמידות יאושר על גבי תכנית ייצור אשר יגיש הקבלן לאישור המפקח. על הקבלן חלה אחר

ס"מ לפחות.  15הארון יתאימו למידות ראש המערכת, כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר 
במידה  שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב 

גג נפתח בינהם על חשבון הקבלן, הכל כלול במחירי היחידה. הארון כולל מנעול לדלתות הארון, 
 ע"י מנעול עם פתיחה חיצונית כולל אספקת מנעול דגם מסטר.  

 המפקח.הכל בתאום עם  גדריהיה עילי ויותקן בסמוך לקיר בנוי או  וןהאר
ס"מ מגולוון שיעוגן בבטון ע"י ווים   או  50*50*5זווית  –יונח ויחובר על מסגרת מתכת  וןהאר

ס"מ לפחות וכל זאת כפי שיוגדר ע"י היצרן והמפקח. גובה )עובי(  20יתדות מולחמות באורך 
ס"מ עם ברזל, הכל עפ"י  20ס"מ בולטים מעל פני הקרקע ברוחב  10ס"מ,  40יציקת הבטון 

ן כדוגמת ארון ההגנה. קרקעית הארון תהיה הנחיות היצרן והמפקח, הבטון יהיה בצורת מלב
 ס"מ לניקוז המים. 20מנוקזת ומרובדת בשכבת אגרגטים )חצץ/טוף גס(בעובי כולל של 

 
 

 מחשב
סוללה וכו'   –המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון 

 קבוע. W   220או לחילופין חיבור למקור מתח
 הדרוש ציודהל את כל והמחשב יכל –החשמליות יעשו על ידי חשמלאי מוסמך  כל העבודות

 המערכת באופן מושלם.  חיבור ראשל
 הרכבת המחשב על ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו ואחריות לשנה.

 " או שו"ע. גלקוןהגנה אטום למים תוצרת " וןהמחשב יורכב באר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גידים בדרגה לפחות יש לבדוק בדיקת קצר ונתק  1-2ם יהיה צבע שונה לכל גיד, יבכבלים חשמלי
בין גיד לגיד. חיבור הכרטיס יעשה על ידי ערכת הדבקה )סרגל חיבורים + קופסא( עם אטימה 

 אפוקסית.
 
 

 טפטוף
כאן. מטרתו  כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם 

 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.של 
מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פרישת הצנרת, הרכבתה, 

 וכל הנדרש לעבודה מושלמת. –הצנעתה, ווי ייצוב 
   מ"מ ספיקת הטפטפת 16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 

 ום, הטפטפת אנטגרלית בצינור אלא אם צויין אחרת.ליטר/שעה, בצבע ח 2.3- 2.1
         בכל השחיות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

על ידי מחבר תוצ' "פלסאון" או שו"ע.  הטפטוף יבוצעצינור  צנרת הטפטוף לאורך שלוחתחיבור 
 .ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי אין להשתמש במחברי שן

מקי חפירה לצנרת. והמובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף עהקווים 
ס"מ  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצויין בתכנית ויונחו בעומק 

     כשהם צמודים לשולי הערוגה.
מ, אביזר החיבור מ" 16מ"מ ו/או  20מ"מ,  25מ"מ,  32שלוחת טפטוף שתחובר לצנרת פ.א בקוטר 

 מ"מ ומטה.    32"פלסאון" או שו"ע. אין להתקין רוכב על צינור מקוטר  Tיהיה 
יש לשטוף צינורות מחלקים, לאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף. ולאחר 

                                                                                                          מכן לחבר לקו מנקז ולשטוף.
 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

 .בלבד קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית
 אלא אם צוין אחרת.  יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, –חים יבש

 אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.קווי הטפטוף יתחילו בצד 
 הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי המרחק בין הטפטפות בשלוחה.
 ייוצבו ביתדות ברזל מגלוון פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות

 )אלא אם צויין אחרת(. מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטים, כל  40באורך  Uמ"מ בצורת  6
יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לתוכנית. מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור  – לעצים

כל זאת בהתאם לתכנית  טפטפות לעץ, 5-8 ל/ש הכוללת: 2.1- 2.3מ"מ בספיקה  16טפטוף בקוטר 
 יתדות כנ"ל.   3 -ס"מ מהגזע. כל טבעת תיוצב ב 30  וכתב הכמויות. הטבעת תקיף את העץ במרחק

 ה.יביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחי
"פלסאון" או  חיבור הצינור העיוור לצינור המחלק או לטבעת הטפטוף יהיה על ידי מחבר תוצ' 

 .ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי אין להשתמש במחברי שןשו"ע. 
 
 

 סיום עבודה
את הבורות  כסותחודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן ל 3אחר תקופה של ל

והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע 
 העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו מקווי ההמטרה בממטיר ראשון ובממטיר אחרון, 
טוף בתחילת הקו ובסיומו. יש להעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו בכל קו מקווי הטפ

 לפי מספר קווי ההשקיה וההפעלות.
בארון ראש המערכת יש לתלות לוח הפעלה מעודכן הכולל מספר ברז + ושיוכו לאזור בגן, דף לוח 

 ההפעלה יודבק בניילון בשיטת הלימינציה 
( שיוגשו ע"ג תכניות מדידה AS MADE"לאחר ביצוע" )על הקבלן להכין על חשבונו תכניות 

 גם את הצנרת התת קרקעית. .ו. התכניות יכללועל חשבונ שיכין הקבלן
 יום אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר.  14התכניות תימסרנה למזמין 

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 

 בנוסף לאמור לעיל בכתב הכמויות( 41.002סעיפי מתייחס ) דהאופני מדי
וההסתעפויות  קווים עיליים ותת קרקעיים ימדדו לפי מ"א, כולל כל האביזרים המחוברים  א.

 הנדרשים להתקנת הקו.
בסעיף  אביזרים כמו ממטירים, ברזי גן וכו' ימדדו ויושלמו בהתאם לגודל וסוג רק אם צויינו  ב.

 מיוחד בכתב הכמויות.
ההגנה לראש כמתואר בתכנית, יימדד וישולם לפי  וןראש בקרה, לרבות כל אביזרי הראש ואר  ג.

 יחידות מותקנות בשטח עפ"י גודלו ותכולתו. 
התשלום לראש המערכת כולל גם חיבור לרשת המים הקיימים )לא כולל שעון מים( אלא אם כן 

 או בתוכניות ההשקיה.צויין אחרת בכתב הכמויות 
 עבודות שרוולים ימדדו וישולמו בהתאם לאורכם וקוטרם. העבודה כוללת גם .ד

 עפר לפני ואחרי הנחת שרוול, תיקון, הנחה והידוק ו/או תיקון מצעים ומרצפים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 גינון ונטיעות – 41.2פרק 
 

 מפרט טכני לביצוע
 

 כללי
והמפרט המיוחד המצורף. על הקבלן  מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט הבינמשרדי

לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרטי טכני מיוחד. סעיפים 
המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד זה והוא לעיתים שונה או נוגד את 

 המפורט במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.
 

 מתקנים קיימים
בצמחיה הקיימת באתר, אותה הורה המתכנן לשמור מכל פגיעה. לצורך זה על הקבלן לא יפגע 

 הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני תחילת העבודות באתר.
להוראות  עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות 

הצנרת התת קרקעית לפני מידע על כל  המפקח ו/או רשות מוסמכת. באחריות הקבלן לקבל
 תחילת העבודה. ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי יודיע על כך מיד

 ללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך העבודה ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפולו
 במתקן הנדון.

 
 סימון

לן יסמן את המקום המיועד עם גמר  פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקב
לנטיעות עצים בשתי יתדות, ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית, בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן 
לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן והמפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור 

 המתכנן. 
 צוע מערכת ההשקיה.  כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לבי

למפורט במפרט  מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם
 .המיוחד

 
 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה

 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.  .1
 בדיקות הקרקע.מקור וסוג אדמת הגן לפני הבאתה לאתר. כולל תעודות מקור של כל תוצאות  . 2
 . התחלת ביצוע הכשרת הקרקע3
 כת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.רלפני כיסוי מע . 4
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. . 5
 זיבול ודישון השטחים.גמר הכנת קרקע כולל  . 6
 לסוג השתילים.ו אישור לעצים . 7
 

 הכשרת הקרקע 
 כללי

הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשביה, יישור גנני, זיבול ודישון, עיבודי עבודות 
 קרקע ויישור סופי.

)למעט  מחיר הכשרת הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים
 רק אם יופיע בסעיף נפרד בכתב הכמויות. –אדמת גן(. טיוב קרקע בשטחי שחיות 

אישור המפקח לניקוי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר יש לקבל 
 העבודות המתוכנן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודה.

פיצול סדר העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת 
 מנים לביצוע והשלמת העבודות.כל שהיא במחירי היחידות וכן לא יהוו עילה לשינוי לוח הז

 אדמת גן
 לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקום הספקת האדמה וטיבה.

 יש להביא דוגמה מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח.
מ' למניעת קבלת  2.0מטר אך לא יותר מעומק  1.0האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 

בפקעות של עשביה חד שנתית ורב שנתית. האדמה תראה אחידה אדמה מובאת משובשת בזרעים ו
                                                              במראה מישוש ותהיה מפוררת היטב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית, בעומק מינימלי של 
או לפי הנחיות אחרות שינתנו בשטח  מ' לפחות 1.0עומק של בבורות השתילה לעצים ב 'סמ 30

 האתר.
ימים מעת ירידת הגשמים או  5לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם בתקופה של 

 שהקרקע רטובה מהשקיה.
משפת אבן  'סמ 10 -בשטחים בהם מיועד דשא יש להקפיד שגובה סופי של אדמת הגן יהיה נמוך ב 

 השפה.
המדידה מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים  –שלום של אדמת גן מדידה ות

סופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי כפי שנמצא על פי מדידות 
 שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(.

 
 בדיקות קרקע לאדמת הגן

למעבדה   הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו, על הדגימות המובאות 
 ק.ייצויין מיקום המדגם המדוי
הקיים  מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע  400לכל מנה של  3מספר הדגימות הנדרש הנו 

לפי הנפח  לקחו באקראי ממספר מקומות,יבשטח ואחת מהערמות שהובאו לאתר. הדגימות י
הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש. הבדיקות  הנדרש ע"י המעבדה. פיצול

 תבוצענה במעבדה שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.
 תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

הפרמטרים לבדיקות הקרקע: הרכב   מכני,  ראה טבלה מפורטת. הפרמטרים לבדיקות הקרקע:
, גיר כללי וגיר פעיל, מוליכות חשמלית, תכולת חנקן, תכולת זרחן, תכולת PHשיעור % האבנים, 

 אשלגן, תכולת כלורידים, בדיקת נתרן חליף, תכולת סידן + מגנזיום.
קבלן ועל חשבונו, הקבלן יחויב אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י ה

 להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר.
עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל תוספת 

 בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.
 

 הפרמטרים לבדיקות קרקע
 הדרישה הפרמטר 
הכמויות ו/או במפרט הטכני  כמפורט בכתב הגדרה של סוג הקרקע .1

חודיות לסעיפי יהמיוחד בפרק "דרישות י
 כתב הכמויות".

)הרכב  % -חלוקת )שיעור( המקטעים ב . 2
 מכני( )חול, סילט, חרסית(.

 35%א. שיעור החרסית לא יעלה על 
 .50%ב. שיעור החרסית +סילט לא יעלה על 

שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח(  .3
 4מ"מ עובר נפה  4מגודל )מחלקיקים 

 ומעלה(

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 
 .10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

4.  pH )חומציות קרקע( 
 

 pH – 7.9  מקסימום

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע  .5
רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

10%.) 

 .25%א. גיר כללי 
 .8%פעיל ב. גיר 

 
( )במילימוס /ס"מ E.Cמוליכות חשמלית ) .6

 או דציסימנס/מטר(.
 

 2.0 –מוליכות חשמלית מרבית 
 מילימוס/ס"מ.

( )במיצוי MG / KG -)ב  NO3תכולת חנקן  . 7
 בתמיסה רוויה(

 

 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15מקסימום  = מ"ג/ק"ג( MG/KG -)ב תכולת זרחן .8
 

 אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(תכולת  .9
(MEQ./LITTER )מיליאק/ליטר = 

 

 
 מיליאק/ליטר 10מקסימום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (GR/KG)גר'/ק"ג =    תכולת כלורידים .10
 

 גר'/ק"ג 0.3מקסימום 

 ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) .11
 

 SAR - 7.9מקסימום 

 (CA+MGתכולת סידן + מגנזיום ) . 12
 MEQ/LITTERבמיליאק / ליטר = 

 

 
 מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 
 בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה.

במידה והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע  אבחון ויזואלי במקום 
 נזז, להגדרת תכונות שאינן ניתנות לאבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות,

 תצבירי מנגן ברזל וכו'. תופעות חמצון/חיזור,
          .פקחלקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המיהבדיקות והמדגמים י

 .פקחתוצאות בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למ
 

 עיבוד קרקע
 ס"מ בשני מעברים  30לפני מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש בקרקע מקומית לעומק 

 בכוונים מנוגדים באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.
יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד 

 עד לקבלת פני שטח חלקים. 
ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה  5 -כל פסולת ואבן הגדולה מ

 על חשבון הקבלן. –מאושר 
 כלול בסעיף הכשרת הקרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד. –עיבוד הקרקע 

 
 הדברת עשביה

שבועות עד להופעת  3מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך  15שקיית הקרקע בכמות של ': השלב א
אפ או שו"ע. יש לרסס –לאחר הופעת העשבים הם יודברו ע"י קוטל עשבים מסוג ראונד  עשביה

 לאחר הנבטה.
אין להתחיל בשתילה  יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או ע"פ הוראות הפיקוח.

 שבועות מתום הריסוס האחרון. 3אלא לאחר תקופת ההמתנה מינימלית של 
שפכים מאושר ע"י הרשות  ה היבשה לאחר ההדברה אל מחוץ לשטח למקוםיחשוף ופינוי הצמחי

 המקומית, כל זאת על חשבון הקבלן.
 

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף וזאת לאחר השקית השטח עפ"י   ':שלב ב
באדמת ה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ואחרי המילוי יההנחיות לעיל, כלומר: טיפולי ריסוס העשבי

 ה החד שנתית ורב שנתית.יגן. בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבי
 שימוש בחומרים מונעי הצצה יתבצע בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והוראות המפקח בשטח.

 במקרה של טפטוף טמון בדשא הדברת העשבייה תעשה לפני הטמנת צנרת הטפטוף.
 

 זיבול ודישון
 

 זיבול ראשוני
 ס"מ בכל  20הקומפוסט יהיה תוצ' 'גבעת עדה' או שו"ע ויסופק ,יפוזר ויוצנע  לעומק    .א

יותר.   מ' או 2.0בצע השתילה במרווחים של תתשטחי הגינון למעט שטחי הגינון בהם 
מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי  הצמחים  20ליטר למ"ר )=  20כמות הקומפוסט תהא 

 המיועדים לשטחים אלו. 
בתערובת   מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק  2.0בשטחים בהם השתילה הנה במרווחים של 

 המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

  אישור הקומפוסט
   להציג אישור  עליו  הקבלן יספק קומפוסט בשל ,נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה.

 היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו. 
במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת  41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף 

 קומפוסט .
עות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ש 48 -שאר בשטח ולא יוצנע למעלה מיקומפוסט שי

 אחר על חשבונו.ולספק קומפוסט 
 

והצנעתם  בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים, פיזורם הערה :
 כלולה במחירי הכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
  41.0כולל דישון בחנקן, זרחן ואשלגן כנדרש במפרט  הבינמשרדי פרק 

 
 
 זיבול ודישון–מידות צמחים   ב.

כמות 
קומפוסט 

 לבור
 בליטר

כמות דשן בשחרור 
   מבוקר )גר' צמח(:  

  (8מולטיקוט )
 24-6-14 

 
כמות דשן בשחרור 

 :מבוקר )גר' לצמח(
(         8מולטיקוט )

 + מיקרו 15-7-15
 

  גודל שתיל גודל כלי

 ס"מ 10גובה  ליטר 0.25-1 גרם 35  0
 צמח ס"מ 15קוטר 

 ס"מ 18גובה  ליטר 1 – 3 גרם 40  0
 צמח ס"מ 20קוטר 

 ס"מ 25גובה  ליטר 5-4 גרם 60  1
 צמח ס"מ 25קוטר 

 ס"מ 35גובה  ליטר 10-7.5 גרם 75-100  5
 ס"מ 35קוטר 

עץ או 
 שיח

עץ או   ליטר 40-25  גרם 100-150 10
 שיח

ל'  50ממיכל   גרם 300 20
עץ או   ומעלה

 שיח

  גרם 700 30
עץ בוגר 
 מהאדמה

"2 – "4 
 עץ 

 
  דשן בראש המערכת יקבע המפקח, אם יש צורך בדישון  בעת במידה ותותקן משאבת

 השתילה.
 

 נטיעה ושתילה
 כללי

 מידות מכלים צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום.
  המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן רשאי לא לאשר 

 ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות ומזיקים.שימוש בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל 
כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת  משרד 

 החקלאות.
 

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה  א.
הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה הנן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב 

פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הנדרשות בהתאם -ת הנדרשות עלאת הכמויו
 לכך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין 
 הכמויות הנדרשות בפועל באתר. 

 
 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זהב.   

  לאישור את רשימת  פקחהתחלת העבודה" יגיש הקבלן למימים ממועד "צו  14תוך     .1
 הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים,  הצמחים 

 הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד        
 האספקה הנדרש.

ניתנים  " שצמח/ים מסוימים אינם -טיעונים כאלהאם יהיו  -לביסוס טיעוניו של הקבלן    . 2
 צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. פקחלהשגה" יגיש הקבלן למ

הקבלן את  יציין במשתלות כללהעלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי     .3
א ניתן לספק את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יה

 הצמחים וגודלם במועד זה.
להציג  תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן .    4

אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות  פקחבפני המ
ז/ חוזה , והנם מובטחים למכרפקחאחרות )אם ישנן(, אשר יאושר מראש ובכתב בידי המ

 זה.
בידי  . מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר5

 . פקחהמ
 מפותלת  -ובלתי כל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינהב  -

 במיכל. 
את  להתאים ו את השטחים לשתילה בפועל דודלבו של הקבלן מופנית לחובתו למ-תשומת  -

 באתר. פי הביצוע של עבודות הפיתוח -הכמויות לנדרש על
 לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.

 
 תנאי ומועדי נטיעה  ג.
  בקרקע יבשה או מעט לחה. ,הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים 

 אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.אך     
  אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור סמוך להבבתקופה קרה או. 
  המתאימה השתילה תלעוניותאמו מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים.                                             

  בספטמבר. 1 -מרץ ל 15תמרים ודקלים אחרים יינטעו בין 

 ע"י הקבלן  וגי הצמחים השונים, יוגש בכתב לוח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של ס 

 פקחויאושר ע"י המ   . 
 
 

 סטנדרטים לשתילי גננות ונוי

כינוי הגודל  מעל(-נפח הכלי )לפחות כלי גידול אופיינים
 )הסטנדרט(

 תבנית סמ"ק לפחות 10 תבניות ריבוי

 1גודל  סמ"ק לפחות 100 כוסיות, תבניות תאים גדולים

 2גודל  סמ"ק לפחות 250 או שו"ע 9כוסיות גדולות, עציץ 

 3גודל  סמ"ק( לפחות 100ליטר ) 1 או שו"ע 13, עציץ 11קונטיינר 

 4גודל  ליטר לפחות 3 או שו"ע 18קונטיינר 

 5גודל  ליטר לפחות 6 דלי, שקית או שו"ע

 6גודל  ליטר לפחות 10 מ' מינימום 1.5דלי או שו"ע, גובה עץ 

ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה  25מיכל 
  סוג א' ליטר לפחות 25 שתילים הנחפרים באדמה(
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ליטר ומעלה )גם שקית(.  40מיכלי שתילה 
 )ראה שתילים הנחפרים באדמה(

 7גודל  מעולה ליטר לפחות 20

חביות/מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים 
 "חבית" 8גודל  ליטר לפחות 60 הנחפרים באדמה(

 
 
 
 

 מספר הבדים*
מעל לגזע חלק 

ס"מ,  190בגובה 
ס"מ  50ברווח 

 בניהם

 גובה השתיל
 …בס"מ החל מ

גודל הגוש של 
 השורשים

קוטר/עומק 
 …בס"מ החל מ

 קוטר גזע
במילימטרים 

ס"מ  20ובגובה 
 …החל מ

 כינוי הסטנדרט
לעצים הנחפרים 

 מהאדמה

 ס"מ 25 ס"מ 170 0
 (1"-מ"מ )כ 25

 7גודל  סוג א'
 מעולה ס"מ 35 ס"מ 2500 1לפחות  בגוש

 2לפחות 
 ס"מ 40 ס"מ 300

 (2"-מ"מ )כ 50
 8גודל  סוג א'

 מעולה ס"מ 50 ס"מ 350 בגוש

 3לפחות 
 ס"מ 400

 ס"מ 60
 (3"-מ"מ )כ 75

 סוג א'
 9גודל 
 מעולה ס"מ 450 בגוש

 מעולה ס"מ 75 ס"מ 500 4לפחות 

 
  ס"מ(. 10 –)מרחק מדידה מהגזע  ס"מ 1 -יהיה בקוטר מעל ל –בד 
 בריא. הם יהיו מופנים לסירוגין מהגזע אל כל היקף העץ. –כדי שיתפתח לענף ראשי        

 ס"מ. 50הרווח האנכי ביניהם, לפחות        
 
 

 בור נטיעה 
ייחפר בור,  -חפירה במכרז/חוזה זה פרושה גם חציבה. לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף

יל בקרקע תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה ללא קיפול ו/או דחיסה שנפחו יכ
ס"מ לפחות  15)מידות הבור ראה בהמשך(. לאחר חפירת הבור ימלא הקבלן מים בבור לגובה 

חלחול המים  ותקינות הניקוז של תחתית וזאת כדי לבדוק )הבדיקה תתבצע ע"י המפקח( את 
נתן הנחיה להמשך העבודה. הקבלן יסלק על חשבונו  מהאתר את הבור, לפי התוצאות בשטח תי

כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו. המפקח יבדוק את אדמת הגן שסופקה לאתר ורק 
 לאחר מכן יקבל הקבלן אישור להמשך בעבודתו.

לפני מילוי הבור בתערובת אדמה )כולל זיבול ודישון( יש לקבל אישור המפקח על גודל בור 
 נטיעה )בהתאם למפורט בהמשך(. ה
 
 

 שתילה בגוש אדמה 
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה יוצאו 

השתילים מהכלים מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה 
חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים בהיקף הגוש או 

ר השורש הגוש/השתיל פסול. מניחים את השתיל בבור השתילה שורשים מפותלים סביב צווא
מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. לאחר השקיה גדושה 

ונחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במכל או בקרקע במשתלה. 
לבין את הגזע והענפים באזורים החשופים המקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש למרוח ולה

)כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה( חומר מלבין מסוג "לובן" או שו"ע במינון לפי הוראות 
 היצרן אחריות הקבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
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  _________________ 

 

 עצים בוגרים
הגוש גובה ראש בקוטר פי שנים מגודל הגוש הנשתל ועומק הבור יהיה יהיה בהשתילה בור 

 הנשתל.
 מ'.  3השתילה בעזרת מנוף ותוך כדי השקיה. העץ בגובה מינימלי של 

ענפים עיקריים,  3חות פמ'. לכל עץ יהיו ל 2.20גובה העץ עד להתפצלות ענפים ראשונה לפחות 
 מ' לפחות בעל גידול סימטרי.  1.0מפותחים היטב באורך 

חים, בעל התחדדות ברורה מן הבסיס העץ יהיה בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתו
 לצמרת. נוף מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה.

         בהתאם לכתב הכמויות.  2" – 4רחב למטה וצר למעלה. קוטר גזע " –מבנה הגזע חרוטי 
 מידות העץ המצוינות לעיל נכונות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה. כל

לפני  שלא יהיו מסוג שטופח במשתלה להעברה בגיל מבוגר, יש להכינם להעברה כחודשעצים 
             ההעברה כולל גיזום ודילול הנוף וקיצוץ מערכת השורשים, לפי הוראות המפקח.

 , גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבליםיש למרוח את הגדמים במשחת עצים
 ש יש לעטוף ביוטה , קרטון וכו'.עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמ

                                                             עצים שאינם רגישים כנ"ל יש למרוח ב"לובן" או שו"ע. 
תהליך השתילה: העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע 

לים ודשנים( מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מעומק הבור בסביבתו. את הקרקע הגננית )כולל זב
 לאחר מכן להשקות, יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.

  2סמוכות לעץ, אקליפטוס עגול בקוטר " 2 –יש לסמוך העצים בקרקע ע"י סמוכות עץ 
  מ'  2הא בגובה מ' בקרקע, החלק העל קרקעי י 0.5מקולפים ומחוטאים .הסמוכות ייטמנו 

 שתי סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה אלסטית, "שטיכמוס", באורך 
 ס"מ משני צדי העץ. 25

    , בשתי נקודות לפחות, בנקודות הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ 8הקשירה תהיה בצורת 
 תרים לעץ.מי 3מינימום  –יוכל לנוע ברוח, או על ידי מיתרי פלדה קפיציים 

 המפקח רשאי לבטל שימוש בסמוכות בהתאם לסוג העץ.
מחיר העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות בעזרת 

 צינורות גומי גמיש, המחיר כולל את הסמוכות
  

 
 (7ליטר )מס'  50ליטר עד  25עצים או שיחים ממיכל 

   .הנשתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי לנטיעה יהיה קוטר הבור 
  

  (6ל' )מס'  10ממיכל או מטפסים שיחים 
  .הנשתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי לנטיעה יהיה קוטר הבור 

 
   (43+ליטר )מס'  4-3שיחים וצמחי כיסוי ממיכל 

    .הנשתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי לנטיעה יהיה קוטר הבור 
 
 

 ערערים
 ית ברורה המציינת את שם השתיל.ושתילי ערערים יסופקו עם תו

ה מעשבי יחומר אורגני, מצע מאוורר ותערובת נקי 30%שתילים הגדלים בתערובת ללא חמרה, 
 בר. סטנדרט משתלת "צמד" או שו"ע.

נימלי יליטר הנם בגודל מ 10שנה. שתילים במיכל  1ימלי של ינהנם בגיל מ ליטר 3שתילים ממיכל 
 שנים. אופן השתילה ראה סעיף נפרד. 2.5של 
 להניח את הצמחים במקום שתילתם בהתאם לתוכנית השתילה ומרווחי השתילה המומלצים.יש 

מספיק  לחפור בור שתילה הכפול  בנפחו מנפח גוש הצמח הנשתל. במקרה שגוש השורשים לא
 רטוב אזי חייבים להרטיבו פני השתילה.

 רצוי ע"י טבילה בתוך כלי עם מים.
ס"מ מתחת  1להניח את הצמח בתוך בור השתילה כך שגובה פני גוש הצמח יהיה מוצנע בעומק יש 

 לפני הקרקע אך לא יותר.
ארו בכיוון שיענפי הצמח הנשתל חייבים להישאר בכיוונם המקורי כלומר ענפים שפנו כלפי מעלה י

 זה וההפך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

היפוך הענפים עלול לגרום למכות שמש שעקבו מאד את קליטת הצמח ובמקרים מסוימים לאי 
 קליטה כלל.

 החזיר את תערובת האדמה והכבול מסביב לגוש הצמח ולהדק קלות.ל
 השקיית ערערים

 30ים של ס"מ לפחות כלומר מנה מ 30יה לעומק של וא. מיד לאחר השתילה צריך להשקות עד לרו
 ליטר למטר מרובע.

ב. בתקופת הקליטה של הצמח )כחודש ימים( יש צורך להשקות בתדירות גבוהה כשלוש פעמים 
ליטר למטר מרובע ליום, כמות מים משתנה  3-4 בשבוע )ובמקרים מסוימים אף יותר( בכמות של

 בתאם לעונות השנה, סוג הקרקע ומיקום הצמחים.
 3-4ליטר למטר מרובע ליום בתדירות של  2-3השקות בכמות של ג. במשך הקיץ הראשון צריך ל

 ימים.
ד. לאחר התבססות הצמחים והגיעם לגודל האופטימלי ניתן להשקות השקיות עזר בלבד אחת 

למס' שבועות וזאת תוך מעקב על מצב הצמחים והתפתחותם, מעבר זה חייב להיות הדרגתי תוך 
 התאקלמות הצמח לתנאים חדשים.

 מדידה וצורת שתילהאופני 
    להלן שלבי הביצוע:

                         הכשרת הקרקע כולל זיבול ודישון ראשוני )זיבול ודישון ראש( כמופיע במפרט. .א
, לכל אחד בנפרד מופיע במפורט במפרט השתילה םשיחי, מטפסים וזיבול ודישון נוסף לעצים

 וכלול במחיר הצמחיה.
ם, עצים, שיחים וצמחי כיסוי יעשה ע"י ספירה לאחר קליטה לפי מדידה ותשלום עבור שתילי .ב

יחידות וגודל מכלים. שטחים זרועים ושטחי דשא ימדדו במ"ר. העבודה כוללת את כל 
ות והמיוחדות המצוינות במפרט לנטיעה, שתילה והנחת מרבדי הדשא יעבודות הכשרה הכלל

 הכמויות. והתחזוקה, אלא אם כן צויין אחרת בתוכנית ו/או בכתב
 יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. .ג
 נטעו ראשוניים ואחר כך שאר השתילים, תמיד מגדול לקטן יותר. יהעצים למיניהם י .ד

 
 

 תקופת הטיפול 
לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה, יתחזקם הקבלן על חשבונו במשך 

 .יום נוספים 90
 

 האחריות
להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' .  הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים

 שתחל ממועד שתילתם שאושר ע"י המפקח בהתאם לפרוט הבא:
 חודשים     6א.  אחריות קליטה לשיחים                             

 חודשים     6    ב.  אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול   
 
 

 חודשים   12ג.   אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה      
 חודשים   12ד.  אחריות קליטה לדקלים                             
 חודשים     1ה.  אחריות קליטה לצמחיה עונתית                

 
 יחליף כל שתיל/שיח שלא נקלט על חשבונו הוא. הקבלן 

רט לעיל ובמפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של עצים בוגרים במשך בנוסף למפו
 שנה אחת.

 נטע עץ אחר במקומו.יהקבלן ירחיק כל עץ שלא נקלט וי
 שנה מיום הנטיעה, ע"י המתכנן. –אישור לקליטה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות הכנה, עפר, סלילה וניקוז – 51פרק 
 

 
 עבודות הכנה ופירוק – 51.01תת פרק 

 במפרט הכללי 51.03תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 
 

 עבודות פרוק עפ"י הוראה 51.01.0000
  

 עבודות הפרוק יבוצעו עפ"י הנחית המפקח בכתב. 
העבודה כוללת פרוק מלא של כל המתקנים הקיימים בשטח העבודה וסילוק  

 הפסולת
הצגת אישורי , כולל תשלום אגרות שפיכה, לרבות  לאתר שפיכה מתואם ומאושר  

 התשלום למפקח.
  

בתמחור הסעיפים הבאים לא יהיה הבדל בין ביצוע העבודה בקטע רצוף או בקטעים 
         בודדים ו/או בהיקף העבודה )כמות(. 

 
 חישוף,ניקוי פסולת והסרת צמחיה   51.01.0010

    
,ותכלול גם פינוי  51.03.01העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף                   

 בולדרים  
 עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.                

 חישוף יבוצע לאחר הנחיה בכתב מהמפקח.                  
 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.   

 
 

 כריתת עצים ועקירת גדמיהם    51.01.0030
 

 טיפול בעצים  – 51.03.02העבודה תתבצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף   51.03.0035
 המדידה לתשלום לפי יח'. 

 
 

 ריסוס שטחים    51.01.0100
 

 הדברת עשבים  -  51.03.03העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף                   
 עבודה תבוצע באזורים שיקבעו לכך ויסומנו ע"י  המפקח.                
 .ריסוס שטחים לאתר לאחר הנחייה מהמפקח בכתב                

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.   
 
 
 

 פירוק מסעת אספלט קיימת בעובי כלשהו   51.01.0110
 

 במקומות בהם יורה המפקח בכתב יפורקו משטחי האספלט הקיימים.   
 ,אך בניגוד לאמור 51.03.05העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף                 

כללי  פירוק האספלט יהיה לעומק כלשהו ,בהתאם לתוכניות, ובכל מקרה  במפרט
 לא יעלה עומק הפירוק על עומק המבנה הקיים 

כולל  פירוק האספלט לכל עומק שהוא ופינוי הפסולת, לאתר שפיכה מחיר היחידה                
 ר וכולל אגרות.מאוש

 המדידה לתשלום תהיה במ"ר.    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 פירוק אבן שפה קיימת מסוג כלשהו  51.01.0130

 
הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות וכן במקומות אחרים עליהם יורה 

המפקח. העבודה כוללת את פירוק אבני השפה עצמן מסוג כלשהו, )במידה וקיימת 
אבן תעלה בצמוד לאבן שפה אבן התעלה לא תמדד בנפרד(, פירוק תושבות הבטון 

 לאתר שפיכה מאושר וכולל אגרות. וסילוק הפסולת
 לתשלום תהיה לפי מ"א לרבות כל המפורט לעיל. המדידה

 
 

  / מדרכות מרוצפותפירוק ריצוף מסוג כלשהו 51.01.0150
 

 המקומות בהם יורה המפקח יפורק הריצוף הקיים. 
 שר וכולל אגרות.וילוק לאתר שפיכה מאוסהעבודה כוללת פירוק השטח 

 המדידה תהיה במ"ר.  
  

 
 פרוק תמרורים ושלטים 51.01.0170

 
תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות, עמודי "חזות העיר" וכדומה יפורקו בזהירות 
בצורה שתאפשר שימוש חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, 

קויים ילרבות הצבע, השלט וכו'. העבודה תכלול לרבות את פרוק העמודים, נ
המפקח, הובלתם ואחסונם תיקוני צבע או צביעה מחדש לפי הנחיית  מהבטון,

 הכל לפי הוראות המפקח.   - מחסני הקבלןב
 

ללא תלות במספר  ותכלול את כל המפורט לעיליחידה  המדידה לתשלום תהיה לפי
 העמודים התומכים בשלט.

 
במידה והדרישה הינה לסילוק מהאתר, המחיר כולל פירוק, סילוק לאתר מורשה 

 וכולל אגרות.
 
 

 גובה מכסי שוחותהתאמת  51.01.0190
                    
 51.03.07העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף                      
התאמת הגובה תבוצע עד המפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה. הגבהה תתבצע ע"י    

ת סיתות והגבהת הצווארון והחזרת התושבת והמכסה למקום. הנמכה תתבצע ע"י התאמ

הצווארון. במידה ונדרש יש להרוס את התקרה הקיימת ולצקת במקומה תקרה חליפית 

ס"מ  30במפלס המתאים. לצורך היציקה יש לגלות את פלדת הזיון של החלק הקיים לאורך 

 לפחות. הקבלן רשאי להניח תקרה טרומית בכפוף לאישור המפקח.

 

המדידה תהיה לפי יחידה ותכלול את כל אמור לעיל לצורך ביצוע העבודה. הגבהה או   

הנמכה וכולל תקרה חליפית במידת הנדרש. וכולל התקנת המכסה. במידה ויידרש מכסה 

חדש מסוג שונה מזה שהיה קיים במקור, ישולם בנפרד עבור אספקת המכסה הנדרש, 

 ן.כאשר המכסה המקורי יוחזר למחסני המזמי

במידה ויידרש לצורך עבודה זו הסדרי תנועה זמניים, תכנון, אישור וביצוע הסדרים אלו   

 בכתב הכמויות .  60יכללו במחיר סעיף הקצב להסדרי תנועה זמניים בפרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 ניסור באספלט קיים בכל עובי שיידרש 51.01.0330

 
למטרה זו לא הקבלן יבצע חריץ באמצעות משור מתאים שיאושר ע"י המפקח. 

יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע לעומק בהתאם לפרטים 
 ולתוכניות ובקווים ישרים או קשתיים בהתאם לתכניות.

 
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ותכלול את כל המפורט לעיל. הניסור יעשה לעומק 

 כל שהוא בהתאם לסוג העבודה הנידרש בהתאם לתוכניות ולפרטים.
 

   

 עבודות עפר -  51.02תת פרק  

 

 כ ל ל י           51.02.0000        

 
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע                

עיים בין אם קקר-מצאותם של קווים תתיוהאתר כפי שהם, כולל אפשרות לה
סומנו בתכניות בין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם 

נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו 
במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על 

במפרט הכללי לעבודות סלילה  51.04ית לפרק הקבלן. תשומת לבו של הקבלן מופנ
 . 

 
לתשומת לב הקבלן: בסמוך לקירות תומכים, עמודי חשמל וכדו' לא תעשה בשום  

אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך בצוע התכנית, מחשש להתערערות 
יציבותם. החפירה באזורים אלו תעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת 

 ידיים. 
 
לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח את רומי העפר הקיימים בתחום   

עבודתו. כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין 
המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת 

 עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה.
 

במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות  51.04.03 החפירה תבוצע כמפורט בסעיף            
מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך 

קרקעיים וכו'(. לא תשולם תוספת למחירי -בעבודת ידיים. )ליד מתקנים תת
 נפרדים או צרים.היחידה או בנפרד עבור עבודה בשטחים קטנים 

 
 

 חפירה ו/או חציבה מכל סוג שהוא         51.02.0120
  

  במסגרת מכרז/חוזה זה יש לבצע עבודות חפירה מכל סוג שהוא, לרבות  א.  
 חפירה בעבודת ידיים וחפירת תעלות ניקוז פתוחות.

 
 ב.    בכל מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או חציבה.   

 
 ג.    למען הסר ספק מהאמור במפרט הכללי, מופנית תשומת לב הקבלן לעובדה   

ופיזורו  שהעבודה כוללת העמסת והעברת מיטב החומר החפור המאושר למילוי                  
 המילוי בשכבות כמפורט, לרבות הידוקו בהידוק מבוקר ופיזור העודפים ו/  בשטחי

 , מחוץ לאתר ושרלאתר פסולת מאאו החומר הפסול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ו/או העבודה, ולכל מרחק שהוא,  לרבות תשלום תמלוגים למנהל מקרקעי ישראל                       
 תשלום אגרות. 

 
על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי יהא עליו להשתמש  ד.  

בחומרים  החפורים תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי המילוי, 
 כמפורט במפרט זה. 

 עבודה זו תכלול במידת הצורך ניפוץ  אבן גדולה, גריסה, ניפוי וכו'.        
 

תך הטיפוסי והמאיים לדעת המפקח  ה.    חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות הח
חפר  ויסולק. יבגלישה וכן חומר שגלש לתחום הכביש או התעלה או ממנו החוצה, י

להוראות  החפירה תבוצע בתחומים ושיפועים מוגדרים לפי התכנית, או בהתאם
 המפקח. לא ישולם עבור סילוק והרחקת כמויות חומר שגלשו.

 וא כמפורט בתכנית. חתך זה ישונה בשטח  החתך המתוכנן של מדרון החפירה ה ו.
 ע"י המפקח רק במידה והוא רואה בבירור שהמדרון אינו מחזיק.   
 שינוי שיפוע המדרון תוך כדי עבודה, לא יהווה עילה לשינוי במחיר החפירה.   

 
  ז.  בולדרים )גושי סלע גדולים( הבולטים ממפלס השתית או במפלס כל שטח 
מעובד  אחר, ינופצו עד למפלס השטח המעובד או יעקרו ויסולקו לשטחי פיזור 

 פסולת. 
 החלל שנוצר ימולא בעפר מן הסוג הראוי למילוי בשכבות שעוביין לאחר     
 ס"מ, תוך הידוק כנדרש. 20הכבישה לא יעלה על     

 
באחריות הקבלן, לכל  עודפי החפירה ואדמה שנפסלה למילוי יסולקו מהמקום ח.              

 מרחק שהוא, לאתר שפיכה מתואם ומאושר ע"י המפקח והרשות המקומית.
 

פיזור עודפים יבוצע בצורה שתאפשר את המשך הניקוז של השטח בו מפוזרים                   
העודפים. לא יותר לקבלן להוציא עודפי חפירה מהאתר ללא קבלת אישור 

 המפקח לדבר.
 

במקרה והקבלן יבצע עבודות החציבה מתחת למפלס השתית שנדרש בתכניות,  ט.           
 יניח הקבלן על חשבונו שכבת פילוס מחומר מצע סוג ב'.

 
 , יש    15% -במידה והמדרון הטבעי של השטח באזור המילוי יהיה גדול מ .י

 מ', לחפור ולמלא מחדש תוך כדי הידוק מלא. 4לבצע מדרגות ברוחב 
 
 ס"מ. ± 1פירה/ חציבה הינו  דיוק עבודות הח .יא

  
 המחיר כולל גם את הובלת עודפי העפר לשטחי המילוי ופיזורו בשכבות ו/או פינוי                 

 .וכולל אגרות החומר החפור לאתר שפיכה מתואם ומאושר                 
  המדידה תהיה במ"ק, ורק עבור ביצוע מפלס מתוכנן סופי.                 

   
 

 
 איכות חומר המילוי והידוקו                

 
 חומר המילוי לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות.                   
לפי מיוון מוד א.א.ש.ו. ובשום אופן אין  A-3 -חומר המילוי לא יהיה נחות מ 

לסוגיהם אינם מאושרים  A-7ו/או  -6Aחומרים מסוג  להשתמש בחרסית.
 לשמש כחומר מילוי חוזר.

 ס"מ. 10גודל אבן מכסימלי בכבישים יהיה  
 .20%לא תעלה על  1כמות האבן שגודלה מעל " 
 .51026ההידוק יהיה מבוקר ויתבצע לצפיפות כמפורט במפרט הכללי סעיף  
 ס"מ )אחרי הידוק(. 20עובי השכבה  

 
 המדידה תהיה במ"ק. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 יישור והידוק מלא של השתית לכבישים ומדרכות )צורת דרך(   51.02.0160
 

על הקבלן ליישר את פני החפירה והמילוי בכלים מכניים או בידיים )לפי הצורך  
ס"מ ±  1ובהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התכניות(. דיוק קרקעית אחרי ההידוק 

  מ'. 4.0מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של 
 
הכבישה סטיות בגובה מעל למותר, יחרוש הקבלן, על חשבונו, לעומק  אם יתגלו לאחר 

ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוריד או יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח,  10של 
 ישקה ויהדק את השטח כנדרש להלן.

 
מפרט הכללי. דרגת הצפיפות כאמור בטבלה מס'  51.04.14ההידוק יבוצע כאמור בסעיף  

 במפרט הכללי. 51.04.14.02יף בסע  51.04/05
 
 ס"מ. 5ההידוק כולל תיחוח העפר עד לקבלת גושים שגודלם אינו עולה על  
 מכבש, מים, נהג ודלק יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 
העבודות של הכנת קרקעית הכביש כוללות גם את החזקת השתית הגמורה בדרגת  

ובגבהים הדרושים עד לפיזור שכבת צפיפות נדרשת, ברטיבות מתאימה, בצורת דרך 
 המצע, וזאת ע"י הרטבה וכבישה חוזרת.

 
במידה ופני הקרקעית התייבשו, יש להרטיבה במים עד לרטיבות האופטימלית, לכבוש  

 אותה מחדש ולבצע בדיקה חוזרת, הכל על חשבון הקבלן.
 

שיטתי בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית הכביש תבוצענה באופן  
 תוך מהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח. 

 
 המדידה תהיה במ"ר.               

 
 
 
  עיבוד פני מצע קיים  51.02.0190  

 
י ס"מ ותוספת מצע בעוב 10מצע, חרישה לעומק מינימלי של הניקוי פני  תהעבודה כולל

פני המצע  של ס"מ ליישור לגבהים הנדרשים, הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת 5עד  
 הקיים.

 ס"מ ישולם בנפרד.  5 -המדידה תהיה במ"ר, תוספת מצע מעבר ל       
 

 
 מצעים   – 51.03תת פרק 

 

 מצע סוג א' 51.03.0010

 . 51.05יבוצע לפי האמור במפרט הכללי כמפורט בתת פרק         
 לא יותר שימוש בכורכר כחומר מצע.

 העבודה תתבצע גם בשטחים מוגבלים .   
 כמפורט בתוכניות ס"מ ,לאחר הידוק, 15-20עובי השכבות יהי 

 ההידוק יהיה הידוק מבוקר ולדרגת צפיפות בהתאם למפרט הכללי
 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  100%לפחות –בכבישים 

 יפייד א.א.ש.ט.ו.מוד 97%לפחות –בילי אופניים במדרכות ובש
 

 המדידה תהיה במ"ק.                      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 clsm-בחנ"מ   51.03.0200

 . 51.04.11יבוצע לפי האמור במפרט הכללי כמפורט בסעיף                 

 

 המדידה תהיה במ"ק.         

 דרגת הידוק   21.03.0210

 א.א.ש.ט.ו 97%ובמדרכות  100%דרגת ההידוק בכביש לפחות                   

 
 
 

 עבודות אספלט – 51.04תת פרק 
 

  עבודות אספלט  51.04.0000 
                

של המפרט הכללי   51.12עבודות האספלט יבוצעו, ימדדו וישולמו בהתאם לאמור בתת פרק 
 לעבודות סלילה.

 
 
 מישק התחברות לאספלט קיים  51.04.0410 

 
המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו כך שיובטח קשר טוב, 
רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים תחתך לאורך המישק למלוא עומק 
האספלט במשור מיכני )בהתאם להנחיות וסימון המפקח באתר(, ולאחר מכן ירוססו כל שטחי 

  המגע.
 תכבש כך שיווצר משטח חלק בין המפלסים העליונים של  שכבת האספלט החדשה

 האספלט הקיים והחדש.
 המדידה תהיה במ"א ותכלול כל העבודות הדרושות לביצועה.

 
   
 

 עבודות ניקוז - 60.51תת פרק 
 
 

 כללי      51.06.0000
 

במפרט הכללי, המהווה חלק בלתי נפרד  57תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לפרק 
 ממפרט זה. 

 
 
  קווי ניקוז                 

, עם זיון בהתאם  לתכנית 27קווי הניקוז יהיו מצינורות בטון בהתאם לת"י  
 ולמפורט בכתב הכמויות. 

כלשהם. שטח פני  הצינור הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים, וכל פגמים אחרים 
  .הפנימיים יהיו חלקים בהחלט

הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות  מאותו 
טיפוס עמדו בבדיקת עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות  שהצינורות הם 

 מאיכות ייצור שווה 
בל את אישור המפקח. על כל לזו של הצינורות שנבדקו. שום צינור  לא יונח עד שיק

צינור יסומן שם היצרן  ותאריך היציקה. תהיה למפקח הזכות להתנגד להספקת 
הצינורות ממפעל  מסוים אם ימצא שבאופן חוזר אינם עומדים בבדיקת עומס 

 המעיכה שפורשה  לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הבדיקות תעשנה על חשבון הקבלן.
 

תהיה שווה למידות  החיצוניות  ס"מ מעל לראש הצינור 60 -הרוחב של החפירה עד ל
 של גוף הצינור בתוספת הבאה:

 
 ס"מ.  50ס"מ מכל צד של גוף הצינור עבור צינורות שקוטרם הפנימי עד  25
 ס"מ. 50ס"מ מכל צד של גוף הצינור עבור צינורות שקוטרם הפנימי מעל  35

 
  ס"מ מתחת לתחתית  הצינור.  20נקי ומהודק בעובי  חולהצינורות יונחו על תושבת 

הן לצורכי התושבת והן לצורכי המילוי יהיה נקי, חופשי מגושים, אבנים,  חולה
 חרסית, או חומרים אורגניים.

 
 קטעי צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים, יונחו באופן רצוף.

 ור לצינור.חיבורי שקע תקע יחוברו כך, שיווצר מעבר פנימי חלק מצינ
ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת  סמוכים ולא  2הסטיה המותרת בשיפוע לא תעלה על 

ס"מ. כל  2מ"מ בין צינורות שכנים. הסטיה בתוואי האופקי  לא תעלה על  2תעלה על  
 הצינורות שיונחו 

בין שני תאי ביקורת סמוכים,  יהיו מאותו יצרן. הנחת הצינורות תתקדם מצד המורד 
 לצד 

 המעלה.
 

לא יוצק שום יסוד ולא יונח שום צינור עד שהחפירה תבדק ותאושר ע"י  המהנדס או בא 
כוחו.  במשך ביצוע העבודות ולפני קבלתן, ינוקו  הצינורות בפנים מכל לכלוך וחומרים 

 זרים.
תוך  הידוק לדרגת צפיפות  חול לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור ב

  ס"מ מעל ראש הצינור.  20מוד. א.א.ש.ו.   98%
ס"מ מעל ראש הצינור יבוצע בציוד  הידוק קל, כך  100הידוק חול והמילוי החוזר עד 

 שלא יגרם שום נזק לצינור.
 

 בדיקת אטימות
 

 דקו לאטימות כדלקמן:כל קווי הצינורות יב
 

 א. לדליפת מים מתוך הצינור החוצה.
 ב. לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו.

 
 בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה.

 
בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה גם  אילו נזקים נגרמו לצינור  בשעת מילוי 

 הנוגעות  לאטימות.התעלה וכן עד  כמה מתאים הצינור לדרישות 
של     כמו כן יבצע הקבלן צילום וידאו לאורך קווי הניקוז שהונחו לצורך בדיקה חזיתית  

 הצנרת 
 ולצורך תיעוד מצב הצנרת ואופן הביצוע הנחתה.  

עבור בדיקות הצינור לא ישולם בנפרד וההוצאות תהיינה כלולות במחירי היחידה השונים 
 לעבודה.

בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות  החיצוניות של תאי  המדידה לתשלום תהיה
 הביקורת לאורך ציר הצינור ובסיווג לפי הקוטר  הפנימי של הצינור ועומק החפירה.

 
מחיר הצינור כולל אספקה, הובלה, פריקה, עבודות החפירה וסילוק עודפי  העפר, דיפון 

כיסוי  הצינור והידוק, סתימת החפירה ושמירה על יציבותה, מילוי החול והידוקו, 
 החיבורים בטיט צמנט או בטבעות גומי ובדיקת  אטימות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כן כולל המחיר, חיתוך פעמון של הצינור )במקרה הצורך( וחיבור הצינור לתא בהתאם 
 לתכניות וסגירה בטיט צמנט.

 
 

 מקום הצינור
 

הקווים הקיימים.   לפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום 
 המקום  והעומק הסופי של הצינור יקבע בהתאם לנ"ל.

 
 תאי ביקורת, שוחות              
    

התאים באתר יהיו תאים טרומיים. לפני הזמנת התאים יאושרו פרטיהם ע"י                 
 המתכנן.

 ס"מ.  5ס"מ ושכבת בטון רזה בעובי   25מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי              
 המילוי החוזר יהיה מחומר מילוי נברר.   

 .631בכל התאים יותקנו שלבי מדרגות בהתאם לת"י   
 העבודה כוללת עיבוד רצפת התא.  
ובחניות  מכסה כבד בכביש , 489ס"מ, מדגם מרובע, לפי ת"י  60המכסים יהיו בקוטר    

 טון(. 40)
 

 , סימון הקוטר והעומס עירית מודיעין המכסים יסופקו עם הטבעת סמל     
  וג המכסה( ותאור הייעוד )ניקוז(. כמו כן, יכלול המכסה הטבעת שנת הייצורס )עפ"י                 

 שנים. 10ימציא אחריות היצרן למכסים למשך  והקבלן 
 

 לפי יח' קומפלט.  לתשלום המדידה    
 חוזר והידוקו וכל הדרוש המחיר כולל עבודות עפר, הנחת התא כולל מכסה, מילוי                

 מלא ומושלם של התא. לביצוע 
 

 חיבור מערכת ניקוז מתוכננת למערכת ניקוז קיימת 51.06.0496

במסגרת סעיפים אלו  יבצע הקבלן חיבור צינורות ניקוז מתוכננים לשוחות   51.06.0501
 קיימות 

 או חיבור שולה לקו ניקוז קיים                             
 העבודה כוללת:  

 חפירה  -
  ניסור בטון שוחת הניקוז הקיימת -
 פירוק בטון בדופן הקיים. -
 סילוק פסולת. -
 בטון מזוין. חיבור צינורות ניקוז באמצעות יציקת -
 

 המדידה לתשלום לפי יחידה קומפלט

 
 תאי קליטה ובקרה מפסולת וסחףושטיפה של ניקוי  51.06.0732
 הקבלן ינקה תאי קליטה ובקרה מכל פסולת וסחף, לשביעות רצון המפקח.  
 בעבודות ידיים ו/או בכל אמצעי אשר יאושר ע"י המפקח.הניקוי יבוצע    
 מירבית על מנת למנוע פגיעות בתאים  הניקוי יבוצע בזהירות   
 העבודה כוללת את סילוק הפסולת מהאתר לאתר שפיכה מתואם ומאושר.                  

 
וכולל העבודה המתוארת לעיל וכן  המדידה לתשלום לפי יח' לביצוע מושלם קומפלט 

 .תשלום אגרות
 
 

 ושטיפה של קווי ניקוז ניקוי  51.06.0748
 ובקרה מכל פסולת וסחף, לשביעות רצון המפקח.  צינורות הניקוזאת הקבלן ינקה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בעבודות ידיים ו/או בכל אמצעי אשר יאושר ע"י המפקח.הניקוי יבוצע    
 הניקוי יבוצע בזהירות מירבית על מנת למנוע פגיעה בצנורות הניקוז    
 אם ומאושר. העבודה כוללת את סילוק הפסולת מהאתר לאתר שפיכה מתו                 

 
   .ימי עבודההמדידה לתשלום לפי  

 
 

 רהעבודות תשתית רמזורים ובק  51.11תת פרק  
 
 

 כללי 51.11.0
העבודות עד לפעולה תקינה של הרמזורים בהתאם להנחיות המצורפות  הקבלן נדרש לבצע כל

בתוכניות והנחיות נוספות אשר יתקבלו מהרשויות השונות) עיריית מודיעין, משרד התחבורה 
  .ו/או מתכנן התנועה(

 צנרת הרמזורים תבוצע על פי: .1

 .מפרט זה 

 .הפרטים המצורפים 
 להלן המפרט הכללי( מודיעין עירית המפרט הכללי לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של( 
 .כתב הכמויות 

 תחילתה ויוצגו לאישור המנהל. איןכל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם 
 להניח צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המנהל.

סימון מהלך הצנרת ומיקום התאים יעשה על פי סימון בשטח על ידי המנהל. אין למקם  .2
 וצנרת על פי התכניות.תאים 

בדיקות במהלך העבודה וקבלה סופית. בשלבים הבאים יש לקבל אישור המנהל להמשך  .3
 העבודה:

 סימון תואי חפירה ותאים בשטח. .1
 בגמר חפירת התעלה. .2
 עם הבאת חומרים לאתר,לפני הנחתם. .3
 לפני כיסוי החפירה. .4
 לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע  .5
 "מנדריל" בכל סוגי  צינורות.בדיקה סופית  הכוללת בדיקת  .6
 דיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח:ב .7

, במעבדה 1531בדיקת דוגמה של צינור המסופק על ידי הקבלן להתאמתו  לתקן  .א

 המוסמכת לכך, על פי קביעתו הבלעדית של המפקח.

 .Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  .ב

 

 חפירה ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות.  51.11.02

 עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, ריצופים ניסור אספלט בכביש וכדומה(  יבוצעו  .1
 של המפרט הכללי. 51.01על פי פרק 

 ובהתאם לפרטים. 51.02חפירה ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי המפרט הכללי, פרק  .2

 יפוע אחיד לכל ארכה.טרם הנחת הצנרת יש להביא החפירה לש .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וכן  מדידה ותשלום: על פי מטר אורך חפירה, לכל רוחב כולל כל עבודות ההכנה והפירוק .4
 . במפרט זה 1ס"ק  51.11.04כולל את העבודות המפורטות בסעיף 

 
 

 צינורות והנחתם 51.11.03

 

כלורי, והנושאים תו  , צינורות מפוליויניל 858העונים לדרישות ת"י   PVC -עשויים מ  4צינורות " .1

 תקן של מכון התקנים הישראלי, וסימון בהתאם לתקן.

מ"מ, דרג  2.2, עבי דפן 2נים ,קטר "וו. יאושרו צינורות מגול103מתכת בהתאם לת"י  2צינורות " .2

 ב, נושאי תו תקן כולל כל האביזרים: קשתות זויות מופות וכו'.

מ"מ. הצינורות דו שכבתיים, מפוליאתילן, כולל  50/110/75צינורות שרשוריים קטר חיצוני של   .3

 חבל משיכה וכל המחברים הנדרשים, מדגם "קוברה" או ש"ע מאושר.

מ"מ,  75, מפוליאתילן להתקנה תת קרקעית, בקטר צינורות עבור תשתיות בקרת תנועה .4

כולל  לצינורת כנ"ל, 7002וגם על פי דרישות בזק לפי הגדרה  1531המיוצרים על פי תקן ישראלי 

מצמדים אבזרי חיבור ואבזרי איטום. הצינורות יסומנו בלוגו "בזק". יאושרו צינורות המיוצרים 

 על ידי יצרנים שקיבלו אישור מתאים מחברת "בזק". על הקבלן להמציא אישור זה.

 ,צינורות עבור תקשורת עירונית  .5

, המיוצרים על פי תקן 11 מ"מ, יק"ע 50יהיו מפוליאתילן להתקנה תת קרקעית, בקטר  .א

לצינורת כנ"ל, כולל מצמדים אבזרי  7002וגם על פי דרישות בזק לפי הגדרה  1531ישראלי 

 חיבור ואבזרי  איטום.

 .499 הצינורות יעמדו בקרינה אולטרה סגולית על פי .ב

ה פסי צבע לאורך הצינור, מחולקים     שוו 4צבעים שונים. הסימון יהיה  4הצינורות יסופקו ב  .ג

 מ"מ   0-מ"מ,  2.5+מ"מ,   3.5על היקפו החיצוני. פס הצבע יהיה ברוחב  

 הסימון על הצינור יכלול: .ד

a.  .סמון תו תקן 
b.  .סימון אורך רץ, במטרים 
c.  שנת ומנת היצור 
d.      :50  את  המילים HPDE    יק"עSN 64/11. 
e.  פרטי קו היצור 
f.      תקשורת" או בלוגו על פי דרישת המזמין. בצירוף המילים  - מודיעיןלוגו : "עירית            

 סיב אופטי" -" זהירות 
g.     שם  היצרן 

h.     מ"מ גובה אות 5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ 
על הקבלן " ם שקיבלו אישור מתאים מחברת "בזקיאושרו צינורות המיוצרים על ידי יצרני .ה

 להמציא אישור זה.

 תקשורת, רמזורים ובקרה.הנחת צנרת  

 ס"מ. 10התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי 
 חיבור.בצינורות מתכת יש להסיר השבב מחלק הצינור הפנימי טר ההנחה ו/או ה

 אלה יחוברו עם מופה מתוברגת בלבד. תוצינור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יחוברו עם אטמים. 4צינורות "
 ס"מ.  10ל ים בעובי צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חו

 -יונחו כך שגובה הצינור התחתון )תחתיתו( משכבת החצץ בתא יהיה לא קטן מ  הצינורות
 ס"מ. 10

 
 צינורות מפואתילן קשיח לרמזורים ולתקשורת:  .6

a. .יסופקו מגולגלים  על תוף 

b.  התוף לאורך החפירה. הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת 

c.  הצטלבויות.הצינורות יונחו בקו ישר וללא 

d. .יש לאגד את הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביק 

e.  השימוש בחיבורי צינורות יהיה באישור המפקח

בלבד, ובאמצעות חמרים ואביזרים של יצרן 

 בלבד.ת הצנר

 PVCשימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים יהיו מצנרת 

 בכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות המושחלים.

 מ"מ.   8ילון בקוטר ימנמשיכה בכל הצינורות, מלבד אלה בהם הכבל קיים, יושחל חבל 

 קצות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים )"מוצצים"( מתאימים.

 

 

(, חוט דידה ותשלום: לפי מטר אורך, כולל כל  אבזרי החיבור והאיטום הנדרשים )מופותמ
המשיכה וריפוד החול לכל כמות צינורות. מחיר שרוולים מוליכים כלול במחיר  הצינורות בכל 

ל  והכמויות. המחיר כולל בדיקות מנדרמקרה וענין, אלא אם ציון אחרת בתכניות ו/או בכתב 
 שתבוצע על ידי הקבלן, בכל הקנים בכל ככל שידרש עד לקבלת העבודה על ידי המנהל.

 
 

 חוזר ותיקון שטח מדרכה וכבישלוי מי 51.11.04

 מילוי חוזר של חפירות .1

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע מילוי חוזר של 

 .51.02התעלה על פי המפרט הכללי, פרק 

ויהיה עבור שטחי מדרכה או עבור שטחי כביש,  המילוי יבוצע עד גובה תחתית המסעה

 ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה.

ס"מ מפני השטח בו מבוצעת החפירה יונח סרט סימון  50ס"מ ובעומק  10בעומק 

ס"מ: "זהירות סיב  10מפלסטיק בצבע צהוב ועלין מודפס באותיות שחורות בגובה 

התוספת הנדרשת על פי סוגו )כביש או העבודה כוללת כבישה והידוק של המילוי   אופטי".

 מדרכה(

שלעיל לכל סוג חפירה, כמופיע בכתב  51.11.02מדידה ותשלום: כלול במחיר סעיף  

 הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות ריצוף ואספלט. .2

  51.04עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק. 

  עבודות אלה כוללות החזרת ריצוף, 40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק .

מכל סוג, שפורק בהכנות לחפירה והשלמת שבר המידה ונדרש. תיקון מדרכה מרוצפת 

ס"מ משני צידי החפירה לצורך חיבור טוב עם ריצוף קיים.  50כולל פירוק פס נוסף ברוחב 

 פירוק.הריצוף יבוצע בכל רוחב ה

  .מדידה ותשלום: לפי מטר מרובע 

 
 תאי ביקורת ומכסים. 51.11.05

  

 תאים ומכסים. .1
 כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן"       

 
 50, בקוטר פנימי של 658: תאים יהיו מבטון טרום,בהתאם לת"י 80או  60או   50תאים 

יהיה  60או   50-ס"מ נושאי תו תקן. תא המסומן בתכניות כ 80ס"מ או   60ס"מ או 

יהיה משתי  80 –ס"מ, תא המסומן בתכניות כ  100מחוליות טרומיות שגובהן עד 

ס"מ. החוליות יונחו כך שגובה תחתית הצינור התחתון  50חוליות, כל אחת בגובה 

 ס"מ. 10 -משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קטן מ 

ס"מ  100, בקוטר פנימי של 658יה מחוליות  מבטון טרום,בהתאם לת"י : יה100/125תא 

ס"מ מפני הכביש/מדרכה.  250ס"מ נושאי תו תקן. עומק תחתית התא יהיה עד  125או 

 התא יבנה מחוליות טרומיות בהתאם. 

או  MK-100-80בהתאם לנדרש, תותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת "וולפמן" 

ס"מ  33כל חוליה מדרגות מדרך מפלדה מצופה פלסטיק במרווח של שווה ערך מאושר. ב

 בינהן. 

טון בכביש/שוליים(. פתח  25טון )במדרכה, או  8לעמס  489מכסים: בהתאם לת"י  

ס"מ  50ס"מ ולתאים בקוטר מעל  50ס"מ יהיה בקוטר של  50המכסה לתא בקטר של עד 

ש יהיו מיצקת, כולל פקק, טבעת, ס"מ. מכסי כבי 60יהיה קוטר הפתח במכסה לפחות   -

הגבהת צווארון ותקרה. ההתאמה לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה על פי 

או שווה ערך  MTM-75-B-50יהיו כדוגמת "וולפמן" דגם   60הפרטים. המכסים לתאי 

יהיו משלשה חלקים )תקרה, צוארון ומכסה( כדוגמת  100או  80מאושר. המכסים לתאי 

 או שווה ערך מאושר.  MTסוג "וולפמן" 

. התאים   466בהתאם לת"י  A2או  A1או  Pתאים לתקשורת מבטון מזוין: תאים דגם 

יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי חברת "בזק", והקבלן ימציא אישור בהתאם. 

עומק התא ומספר הפתחים לצנרת על פי המצוין בכתבי הכמויות ובתכניות. התאים ללא 

רמזורים" או  - מודיעיןת יצפה. מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק, אך ביצקת יוטבע: "עיריר

ס"מ או  לוגו אחר על פי דרישת המזמין של עד  5תקשורת" באות שגדלה  - מודיעין תי"עירי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס"מ. הלוגו יהיה על כל חלקי המכסה. ביצוע המכסים על פי פרט בזק  5אותיות בגובה  20

 ס"מ, זיון ביטון והתאמות כנדרש. 50 כולל הגבהה של עד

 יצוע תאי ביקורת.ב
 הצינורות לא יבלטו לתוך התא מעבר לפני החוליה הפנימיים.

טרם הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור כניסת הצינורות 

 בהתאם למספרם. עבודה זו רק על ידי חיתוך בכלי חשמלי.

חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא.יש להקפיד על חדירת  איזור

 הבטון לכל החללים שבין הצינורות ופני התא החיצוניים.

 פני התא הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט וכו'.

 ס"מ. 10תחתית התא תרופד בשכבת חצץ בעובי 

( בעומק שעל פי הפרטים 200 -חגורת בטון )ב יש לצקת -תאים המותקנים במדרכת אספלט 

ס"מ עבור  3שתקיף את המכסה ואת חולית התא.בהיקף הטבעת החיצוני יש לצקת פחות 

 האספלט.

כנ"ל אלא שחגורת הבטון מקיפה את הטבעת ברוחב  -תאים המותקנים במדרכה מרוצפת  

 ס"מ לפחות,בגובה שיאפשר הנחת הריצוף עד לשולי במכסה. 10

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -כביש ו/או גינון בשולי 

מדידה ותשלום: יחידה, על פי סוג התא, כולל חפירה, מילוי חוזר וכבישה במידות הנדרשות 

 להתקנתו וביצוע העבודה בשלמותה על פי הפרטים.

 

 עבודות תמרור וצביעה   – 80.51תת פרק 

 
  תמרורים ושלטים   51.08.01

 
להנחיות משרד התחבורה לשילוט עירוני ובהתאם ללוח העבודה תבוצע בהתאם  

 . התמרורים 
 

  צביעת כבישים ואבני שפה  51.08.02
  
 .51.07העבודה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף             
 
 
 

 ומחירים ומחירון לעבודות נוספות האופני מדיד
 

 המדידה של המפרט הכללי בפרקים המקצועיים המתאימים.ופני המדידה יתבססו על אופני א
 
 בכל מקרה של אי התאמה בין שני המסמכים העדיפות היא למסמך זה. 

 
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל 

התנאים מסמכיו. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי 
 המוזכרים במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו מצד הקבלן לא תשמש עילה לשינוי המחיר בכתב 
 הכמויות ו/או לתשלום נוסף כל שהוא.

 

 
 מים, ביוב ותיעול : קווי 57פרק  

 
     

 
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת ההטמנה כולל עבודות 

החול של  החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'. לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת
 הצנרת לפי דרישת המתכנן.

 
 

יחידה למחיר ה %15עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה 
 הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב של יועץ הביסוס של משהב"ש

 
 

או חציבה ידנית \או חציבה בכלים מכניים ו\אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו
זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות 

מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או לתשתיות, חצית תשתיות 
 רשויות

 
או ביוב יהיה אך ורק באישור \לצורך מילוי חוזר או סרטי סימון לקווי מים ו CLSMשימוש ב 

 המחוז והבקרה והם חלק של הסעיפים הרלוונטים בכתב הכמויות ואין למדוד בנפרד
 
 

והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות 
עטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ פרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל 

מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  הספחים ואביזרים כגון קשתות, הסתעפויות,
 י.במפרט הכלל 57
 
 

ים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר כחוק של פסולת, עודפי מחירי היחידה של כל הסעיפ
עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל 

 ם, שינוי בתוואי וכו'. סעיף שצויין בו "בכל עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקי
 
 

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים לקבלת אישורים והיתרים 
הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם לרבות ביצוע בפועל של הסדרי תנועה חדשים בזמן 

הביצוע עם כל הכרוך ומשתמע מכך, תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ 
 .תנועת רכבים צורך ע"מ לאפשר

 
 כל האביזרים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית

 
או פוליאתלין מצולב \חוזה מחיר צינורות פוליאתלין ו\בנוסף ובתוספת לנאמר במסמכי מכרז

ת ע"י שנים לפחו 10כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה )צינורות ואביזרים( למשך 
תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות אלקטרופיוז'ן בלבד, \יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית

 ביצוע באמצע
 
 

נירוסטה וכיתוב מים, עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל \סרט סימון עם חוט מתכתי
ר פקס) סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור. בכל מקום במסמכי החוזה שמופיע צינו

PEX השווה ערך לכך יהיה צינור )PE100  באותו דרג לכן הקבלן ראשי לבחור בין החלופות ללא
 תוספת או עלות נוספת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
על הקבלן בטרם מתן הצעתו למכרז לבדוק ולברר את החלופה המועדפת עליו עם רשות 

ופה שתאושר תאגיד לכן לא תוכר שום תביעה בגין חלופות השונות ועליו לבצע את החל\מקומית
תאגיד בהתאם למחירי היחידה שבחוזה.  על הקבלן לקבל אישור \בכתב ע"י הרשות המקומית

 מראש על יצרן הצנרת 
 
 

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך רישום ביומן,לפני הביצוע 
והקבלן לא יהיה זכאי יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם 

 לתשלום במידה ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה
 
 

או חציבה \תאי אביזרים יהיו לפי פרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל חפירה ו
בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט בניסור או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר 

מדרכה במקרה של \מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\בשכבות עד למבנה הכבישמהודק 
 פתיחת כביש.

 
מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות העבודה ביום, אבטחה מוגברת 

 וכו'.
 

 נגדייםאטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים  16מגוף ללחץ עבודה של 
 

 אטמ' 16שסתום אל חוזר, לרבות אוגניים נגדיים, ללחץ עבודה של 
 
 

  הקצב להסדרי תנועה :  60פרק 
 

בכתב  60.001.90מתייחס לסעיף  תנועה זמניים תכנונם, אישורם וביצועם הקצב להסדרי 
 הכמויות . 

הקבלן נדרש לתכנן את הסדרי התנועה לאשרם אצל המזמין וברשויות השונות ולבצעם לצורך 
 .  10%ביצוע כלל העבודות בהסכם זה כולל תוספת שינויים של עד 

 
  .תכנון : הקבלן יעסיק מתכנן תנועה מורשה אשר יבצע את תכנון הסדרי התנועה הזמניים

ר את הסדרי התנועה אצל המזמין, בעיריית אישור הסדרי התנועה : באחריות הקבלן לאש
מודיעין, במשטרה ובמשרד התחבורה וברשויות נוספות לפי הצורך . הקבלן יבצע את כל 

התיקונים הדרושים בתוכניות הסדרי התנועה עד לאישורם, כולל הוספת תוכניות 
 ם.לשלבים שונים בהתאם לדרישות הרשויות והמזמין עד לאישור הסדרי התנועה הזמניי

 
ביצוע : לאחר קבלן האישורים ובהתאם לתוכנית העבודה המאושרת ע"י המפקח, יוציא הקבלן 

 לפועל את תוכנית הסדרי התנועה הזמניים. 
 

הקצב זה כולל את התכנון האישור והביצוע גם להסדרי תנועה זמניים לאתר ההתארגנות 
 של הקבלן.

 
אופני מדידה : המחיר כולל את כל העבודה המתוארת לעיל, את הציוד, הכלים וכח 

האדם הדרוש להוצאת הסדרי התנועה הזמניים לפועל למשך כל תקופת הביצוע וכלל 
 . 10%תוספת שינויים של עד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 מכבים רעות בעיר מודיעין

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ה'

 כניותמערכת ת

 

 

 
 רשימת תכניות השקיה

 
 
 

תאריך  סטטוס קנ"מ שם תוכנית שם קובץ מס' תוכנית
 עדכון

-PITUH-215 1גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

-PITUH-215 2גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

-PITUH-215 3גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

-PITUH-215 4גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

-PITUH-215 5גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

-PITUH-215 6גליון 

3.DWG 

צמחיה 
 והשקיה

 14.06.16 לאישור 1:250

 
 
 
 
 
 
 
 

וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך 
 כולל חתימה וחותמת הקבלן תפקידושינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 רשימת תכניות סלילה

 
 
 

 תאריך עדכון סטטוס קנ"מ שם תוכנית שם קובץ מס' תוכנית

222007/8-0 Dwg.222007-15 29.12.15 לביצוע 1:5000 מפתח גיליונות 

222007/8-1 Dwg.222007-15  30.11.15 לביצוע 1:250 תכנון מפורט 

222007/8-2 Dwg.222007-15 30.11.15 לביצוע 1:250 תכנון מפורט 

222007/8-3 Dwg.222007-15 30.11.15 לביצוע  1:250 תכנון מפורט 

222007/8-4 Dwg.222007-15 30.11.15 לביצוע 1:250 תכנון מפורט 

222007/8-5 Dwg.222007-15 30.11.15 לביצוע 1:250 תכנון מפורט 

222007/8-6 Dwg.222007-15 30.11.15 לביצוע 1:250 תכנון מפורט 

01-Y Am-cs.dwg  28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

02-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

03-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

04-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

05-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

06-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

07-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

08-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

09-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

10-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

11-Y Am-cs.dwg 28.7.15 למכרז 1:100 חתכים לרוחב 

12-Y Am-ls.dwg 28.7.15 למכרז 1:100/1000 חתכים לאורך 

13-Y Am-ls.dwg 28.7.15 למכרז 1:100/1000 אורךחתכים ל 

Y-14 Am-ls.dwg 28.7.15 למכרז 1:100/1000 חתכים לאורך 

Y-15 Am-prat-m.dwg 28.7.15 למכרז שונה פרטים גליון 

 
 
 
 

וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך 
 כולל חתימה וחותמת הקבלן שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו

 
 

_________________      _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 

 רשימת תוכניות  רימזור
 
 

תאריך  סטטוס קנ"מ שם תוכנית שם קובץ מס' תוכנית
 עדכון

250-1\994 R0994-TR-TN-

PEREG.DWG 

צומת עמק 
יאיר -דותן
תוכנית פרג 

הסדרי הנדסי 
 ורמזור

בבדיקה  1:250
עיריית 
 מודיעין

11.07.2016 

250-2\994 R0994-TR-TN-

PEREG.DWG 

צומת עמק 
יאיר -החולה

תוכנית פרג 
הסדרי הנדסי 

 ורמזור

בבדיקה  1:250
עיריית 
 מודיעין

11.07.2016 

חוברת נתונים 
 לתכנות רמזורים

תוכנית זמנים  -
 לצומת

  למכרז 

 
 
 

וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך 
 כולל חתימה וחותמת הקבלן שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

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

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
ולהבטחת מילוי תנאי להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג  11/2016מס'   מכרז פומבי עם השתתפותו ב

   המכרז.

  

 המתפרסם על ידי ,סלילה והגישורהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 2016 שנת יולי לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,הלשכה 

 ."(המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

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

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

  

שכל אחת  ות,או במספר דריש אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

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.;   ____________ליום מטה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

  בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 ערבות ביצוע – 'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

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

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
 רעות-מכבים-בעיר מודיעין להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג ת לביצוע עבודולהסכם שביניכם לבינו 

 המתפרסם על ידי ,סלילה והגישורלמדד תשומות היהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2016 שנתיולי  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

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

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

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

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
בעיר יים בשדרות יאיר פרג להקמת שביל אופנעל פי  הסכם לביצוע עבודות  עבודותהבגין לתקופת הבדק 

 רעות-מכבים-מודיעין

המתפרסם על ידי  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2016 שנתיולי  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

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

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, ם לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאי (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

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

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
 

 

 

 

 

 

  



- 143 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *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 (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 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  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  מה לתאריך תצהיר זה.שקד

 (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.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. 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  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 ת האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר א

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 בשדרות יאיר פרגלהקמת שביל אופניים 

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות העדר תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

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

 מכבים רעותלהקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג בעיר מודיעין  11/2016מס'   מכרז פומבי 

 :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 נגדו  10במהלך  (ב)
לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה והליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן 

 פלילית מהעבירות המנויות להלן.

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

כל סוג שהוא, ו/או )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מ
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .2001
מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 

 סכמה(.אישור, רישיון או ה

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

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

 צרופות .2

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

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

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

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

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

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

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 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

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

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  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 מודיעין מכבים רעותבעיר 

 
 

 

 

 

 2ח' יםנספח

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .5

הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  .6

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח  .7

קמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג בעיר מודיעין ל 11/2016מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 . )להלן: "המציע"(מכבים רעות 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .8

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

וכי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור

  



- 149 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'נספח ט

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 

 , מודיעין4רח' המעין 
 

עבודות פיתוח בעיר  ................ מיוםאישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם  הנדון:
 ביןל"העבודות"(   שנחתם  בין  המזמין  )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

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

 
 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1

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

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

 ריות שלא יפחת מוכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האח₪   .....................…………
-  -.500,000  ₪ .  

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

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

 מגובה הנזק. 20%-בשיעור שלא יפחת מ
 

מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים עקיף פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  כוללכמו כן  
לנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה   ₪ 500,000  -, וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מלקויים

 .וחומרים לקויים 
 

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

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  

)מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה תאונתי וטעינה , זיהום פתאומי 
רכוש המזמין שהמבוטח או כל ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק ל

)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(

 
 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

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

 נזק ראשון. 
  .נזק הנובע מכלי רכב מנועי /צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 זו. 
 

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

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

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

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

למקרה ולתובע  $ 5,000,000 -הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 ולתקופת הביטוח.

 
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק, עבודות  :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.

 
 ______)ועד בכלל(.תוקף הפוליסה מתאריך __________________ עד תאריך __________

  
 .       ביטוח אחריות מקצועית 2

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( 

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

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

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

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

 
הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה,  המזמיןת את אחריות הביטוח מורחב לכסו  

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

 
)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 500,000: גבולות האחריות

 ביטוח שנתית.
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .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
 כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין.

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

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

 אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
 

מהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך לביטול  על ידינו ב  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. 30ביטול או צמצום תנאי ביטוח האחריות המקצועית, תישלח אליכם הודע בדואר רשום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הומצא על פי פוליסה זבגין נזקי רכוש לפרוייקט, תגמולי ביטוח  4.5
 נו אישור בכתב של המזמין המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. יליד

 
 ם חלה על הקבלן בלבד.יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק 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. 
 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע  4.8
 מזכויות המזמין על פי פוליסה זו. 

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

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

   
 בכבוד רב,  
   
  

 
 חתימת חברת ביטוח  

 
 
 

 ושם החותם ותפקיד   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה 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 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

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

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

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

 ת, תקנות משרד התחבורה וכו'.מכונו

o ציוד מגן אישי 

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

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 
הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים 

וספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנ
 "הוראות הבטיחות"(.

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

 חות אלו.לקיים הוראות בטי

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

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

ימצא באתר העבודה בהעדרו  הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר  א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 
מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה 

 אוטומטית על האחראי.

עדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין הקבלן והאחראי יהיו אחראים בל .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ציוד וכלים

( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב .5
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
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

כך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות הקבלן יהיה אחראי ל .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

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

  

 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
פשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המא

 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

הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  .14
 להוראות הבטיחות ונספח זה.והכל בהתאם 

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 ת למניעת התפשטות אש.לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירו

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 ים אחרים.לכיבוי אש לצרכ          

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 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 צעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.עבודות לתיקון מער' חשמל יבו .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 

לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי והתקנות הקיימות בנדון, 
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 פ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך ע .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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה ו .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 

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
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 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  .24
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 .25
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  .27
 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

 תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  הפעלת ציוד צ.מ.ה .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  או לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יוב .30
  כמפורט בנוהל.
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 11/2016מס'    פומבימכרז 

 להקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יאנספח 

  

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם. בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים

 ממועד חתימת ההסכם ואילך. הסלילה והגישורהסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד 

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 

הפיצוי  אירוע מס.
 ₪.המוסכם 

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 ה / פעולה  למעשה.העבוד

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 

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.

של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין   .7
הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000



158 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________ חתימת

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, 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  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 

המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 
 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  

21.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת המזרקות  עם 

קבלן המזרקות שהוצג במסגרת המכרז והיה 
 הצעת הקבלן תנאי לקבלת

200,000  

22.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת  מערכות 

התקשורת הייעודית עם קבלן התקשורת 
הייעודית שהוצג במסגרת המכרז והיה תנאי 

 לקבלת הצעת הקבלן 

100,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


