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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 אור כללי של העבודהית 00.01

 

, מיקום העבודות הינו באזור בית העלמין בעיר מודיעין מכבים רעות. העבודה 

מפרט מסמכי המכרז: בהסכם , בתכולתה, שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים ב

 הכמויות, המהווים חלק ממסמכי החוזה. יהמיוחד, בתוכניות ובכתב
 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 00.02

מיום  םקלנדאריי כקבוע במפרט המיוחד ויחושב בחודשיםהוא  הפרויקטמשך ביצוע  א.

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי ישראל  .קבלת צו התחלת העבודה

 ותנאי האקלים.

 

תקופת ההתארגנות לא תעלה על ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת עבודה, אלא אם  ב.

במשך ביצוע  נכלליםההתארגנות והשגת האישורים  תקופתנקבע אחרת במסמכי המכרז. 

 הפרויקט.
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם  ג.

 בהתאם לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה. ,בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה

 
 

 התחייבויות הקבלן 00.03

יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  בהתאם לחוזה הקבלן ידאג לכך שבאתר  .א

  .וכן מסמכים שהמציאה לו החברה והורתה לו על שמירתם

 

באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע  .ב

 בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר.

 
 הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר הבניה.  .ג

 
 הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על הבקורת כמשמעו בהיתר הבניה.  .ד

 

, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל המהנדס המוסמךהקבלן מתחייב להנחות את   .ה

נהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מ

 פי דין.

 

עובדים לשנמסר לו לצורך ביצוע העבודה הרלוונטי החומר ההנדסי והטכני את  להעביר .ו

 . עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה  .ז

 לשם אישורם או פסילתם. ל ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמועהנקוטות 

 

לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתכניות ולמפרטים  .ח

 וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

 

 הצהרת הקבלן 00.04

 

-מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"זמבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים 

 , הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:1977

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, לחברה ו/או למי מטעמו ו/או לבעל השפעה על החברה  .א

ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך 

ע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה במטרה להשפי

או של נושא משרה בחברה ו/או עובד של החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, 

 בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

עובד  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או .ב

בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשרו להליך 

 התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  .ג

בצורה מלאכותית בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

 ו/או לא תחרותית.

לעיל, החברה  1התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .ד

הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות  האת הזכות, על פי שיקול דעת ת לעצמהשומר

לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך 

ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא 

את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים 

 התקשרות.מהליך ה

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי  .ה

מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה 

 הנובעים ממנו.

 הסדרי תנועה זמניים     00.05
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט תכנון ולעל הקבלן לדאוג ל (1

 לדרישות הפרויקט כפי שיתברר מפעם לפעם.בהתאם 

לא תשולם כל תוספת בגין תכנון ובצוע הסדרי התנועה ועל הקבלן לקחת זאת  (2

 בחשבון בעת מתן הצעתו.

נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה  (3

ית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים משרד-הבין

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 

התמרור  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (4

הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם  הצביעה והמחיקה ואביזרי

הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות  השונים, כנדרש על  פי תכנית

  שעות ביממה. 24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 

לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי של הסדרי התנועה הצבתם בשטח ואחזקתם  (5

 אחריותו. בהקבלן ו

 

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות יכל הת (6

המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא 

 תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 

 היתרי עבודה (7

אשר הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל 

על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני . וכמו כן מהרשויות המוסמכות יקבל ממנה"פ

 תחילת העבודה ההיתר ישמר קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 

 

לוח נייד מהבהב, סימון , )ביום ובלילה( עגלות חץ תקניות כוללים תנועהההסדרי  (8

מעקות וגדרות,  התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט,והעלמת צבע זמני, 

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום הסדרי אביזרי הבטיחות ו

 הקבלן. מתכנן מטעם  , והכל בהתאם לנדרש עפ"י התכנון אותו יכין התנועה

 

אשר יורשו לשימוש יהיו על פי והתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (9

משרדית לבחינת התקני תנועה -הבינהחוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה 

 ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להכוונת ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (11

התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט 

 בטיחות אינו פועל כנדרש, מעקהפנס מהבהב ש)כדוגמת  ובהנחיות מנהל הפרויקט,

 פגום וכד'( 

בחוזה  אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (11

שיהיה קבלן  קבלן אחרעל ידי הפעלתם להורות על החברה  ת, רשאיובמסמכיו

. החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל משנה של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(

  זכות ערעור של הקבלן. הפרויקט, ללא כל 

 החליט מנהל הפרויקט כאמור, יחולו הוראות אלה:

 

התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר ובניכוי הפיצוי  (א)

המוסכם כמפורט להלן, תועבר לידי הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן 

 הפרויקט.האחר על התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל 

נכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר תהחברה  (ב)

תקורות ניהול כמפורט בהסכם, ואת היתרה  6.5%את עלות ההסדרים בתוספת 

 יעביר לידי הקבלן כאמור.

 הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של הקבלן האחר כאמור.  (ג)

( זה כדי לגרוע מאחריותו 12קטן )-למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף (ד)

 . והבטיחות לכל נושא הסדרי התנועההכוללת של הקבלן 

 

 

 שילוט כללי 

בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות 

. השלטים 2 –ו  1חלקים  2142 –והכללים גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.

 

הכמויות ולא  יתשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב 00.06

 נמדדים בנפרד(

 

רכבת , הכבלים והתקשורתתשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות  א.

, א.ע.דן לביוב ורשויות דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות יקוומקורות, ישראל, 

הכמויות ולא  יעל חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב - נוספות

אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא צויינו בתכניות  בנפרד. דיימד

הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות  יאו בכתב

 הנוספות הוראות החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .על חשבון הקבלן – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, 

ירוניות , הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עמשרד התחבורה

כולל עבודות לילה, עבודות   קטן )א( לעיל,-והתאגידים המנויים בסעיף

במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן 

מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי 

 למרות האמור, אם לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן 

יחולו  –ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

הקבלן יישא בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים  .ג

 ורטים במסמכי המכרז וההסכם.לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפ

 

 

 תנאי העבודה באתר  00.07

 

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד 

 לנושאים הבאים:

 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

ת הצעתו גשהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לה

מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת ברורים לו, לרבות דרכי גישה, 

 תנאי העבודה לתנאי השטח.

. הצעתו הגשת בטרם עוד קיים מצב בדיקת לבצע הקבלן נדרש המכרז תנאי פי על

 אי מצא והקבלן היה. בתכניות למצויין מתאים בלתי קיים מצב על ערעור יתקבל לא

 זאת לשקלל עליו יםובחתכ בתכניות המצויינים המפלסים בין לדעתו התאמה

 שנמדד הגובה מפלסי על ורק אך יתבססו תשלום לצורך הכמויות חישובי. בהצעתו

 .ובחתכים בתכניות ונקובים האתר מודד ידי על

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

בעניין זה  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות.

 מופנה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.

 

 תכניות מפורטות להתארגנות ב.

ימציא הקבלן  החברהיום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י  14תוך 

למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, 

מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט  כניסה לאתר ויציאה ממנו,

כפי  וע, המבוססים על תכניות מכרז/הסכם זההסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצ

  .שהוכנו על ידי מתכנן מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה

מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו עשויים להיות מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן 

 מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הפרויקט  הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע

 יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

 מוסמכותרשויות למנהל הפרויקט, הקבלן לע"י  תוצגתכנית ההתארגנות הנ"ל 

מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית  .משטרת ישראללו

 15על התכנית יעשה כן בתוך  ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל הפרויקט לא 

 תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על 

 פי דרישותיה ככל שתהיינה.

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל  -עבודה  התארגנות ותחום

 הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר 

 מיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן המבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט 

י אין מנהל ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל הפרויקט וכ כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. לאשר לקבלן את מחוייבהפרויקט 

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה 

 החברה ו/או מנהל הפרויקט. הדבר בהנחיית

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה 

העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, וכן כל יידרש ש

 תשלום, חשמל חשבונות תשלום, מים חיבור, ביוב חיבור, חשמל השמירה, חיבור

יחולו על הקבלן בלבד ולא ישולמו בנפרד כלומר על  –מים וכיוצא באלה  חשבונות

 הקבלן לשקלל את הנ"ל במחירי היחידה בהגשת הצעתו.

ח ההתארגנות ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטלמען הסר 

 לבעלי הזכויות בקרקע. עלות זו כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות למכרז זה. 

 

 תשיטפונוהגנה מפני  ג.

לא יוצפו במי גשמים העבודה ודרכים באזור העבודה על הקבלן לדאוג לכך ששטחי 

 או פגועה או ממקור כלשהו אחר.ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה 

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו 

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן  -שאיבה, וכיו"ב 

 כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

משאבה וכל אשר נדרש למניעת תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת 

טפונות ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  יש

כל האמור בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות 

 וההנחיות המפורטות בו.

ולא יימדד  , כלול במחירי היחידהבצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן

 בנפרד לתשלום.

 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ד

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים 

 קיימים. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי 

שלא לצורך ולא לפגוע ו/או להפריע הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, 

תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  ל

 .והרשויות האחרות להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא 

 ואנשיו הוא.יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו 

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכניות 

 ת להסדרי תנועה בזמן ביצוע.והמאושר

 

 

בכלל זה יהיה  .מו מוסמך לבטיחות מטעאשר על הקבלן חובה להקצות אדם 

 הקבלן רשאי להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר ובעל הסמכה לבטיחות.

 

ם הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם ביצוע ההסדרי

לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. 

תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט 

 שבכל אחד מהשלבים. המאושרות הסדרי התנועה ובהתאם לתכניות

 יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.על הגידור 

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך 

 תקופת הביצוע.

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, 

ולא יימדד בנפרד  בסעיפי העבודה השוניםופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול 

 לתשלום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ה

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות 

הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל 

לרבות  –לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך בתכניות  הפרויקט.

 תכניות הסדרי התנועה הזמניים.

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ו

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה 

אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב 

 .םייפניאומאטהמצוידים בגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות בדבר. ולאישורם ובכפוף חשבונו

 

 

 /עלגבוה/עליוןנמוך/עבודה מתחת לקוי מתח  .ז

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי 

נמוך/ קווי המתח ה טיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזורהב

 /על.גבוה/העליון

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל 

 והגנה וחפירה עמוקה. 

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על 

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ח

דלק, נפט, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של 

מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה בלים, תאורה, רמזורים, כ חשמל, בזק,

העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים 

הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה 

העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית 

ווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן לק

 ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

תת קרקעית ו/או עילית  , שוחות, פילרים, כבלים(צנרתתשתית )בכל מקרה שתפגע 

כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל 

יקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן הפרו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת 

 ואחריות זו תהא בלעדית.  מהפגיעה הנ"ל

באופן חלקי בלבד  התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות תשתיתמערכות ה

ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן  טיבי בלבדהסימון הוא אינפורמו

. בטרם יחל הקבלן בעבודות יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות

חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן 

 חפירות גישושתאום עם הגורמים השונים, הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות 

וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות 

קרקעית -מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו. הרלוונטית, כאמור לעיל.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 

 באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו.הוראות פרק זה  .1

את התשתיות הקיימות והמתוכננות י קיימא נהקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ב .2

 גבי תכניות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. עלבאתר 

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם  .3

המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא  בעל

 מבעל המתקן ובפיקוחו. אישור מראש

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים,  .4

אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה  לקבלת

 הקבלן. יהיה על חשבון

כל נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות  .5

 על חשבון הקבלן. הנ"ל, יתוקן  והבטיחות

היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של  .6

עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול 

 במתקן.

ום שבו לא סומנו בתכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש מק .7

לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור 

 יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לחוזה.

 

 סעיף בוטלה 11.18

 

 

 הקבלןשירותי תכנון של  00.09 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

הכמויות  ייחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתבסעיף זה 

 כי על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

נדרש הקבלן לבצע תכנון הכמויות  ישנקבעו במפרט המיוחד או בכתבבנושאים מסוימים 

 כמפורט שם.מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים 

 

 

 הכמויות ישימוש בשווה ערך לפריט בכתב 00.10

 

לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  במסמכי המכרז בכל מקרה בו ניתנה .א

יהיה על הקבלן להגיש  -ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 .לקבלת אישור ידו-למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את מנהל  

אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת  החלטתו

 .הבקשה המפורטת של הקבלן

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

ע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל אם יצי . ב

מטעם החברה. ו/או יועצים מנהל הפרויקט על ידי ההוצאות של בדיקת ההצעות 

 הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.11

 

בהתאם  ימציא ויקייםבכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי 

, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, להנחיות מנהל הפרויקט

 ןלביטחולצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, 

 ולנוחיות הציבור.

 

  "לביצועתכניות "ו "למכרז"תכניות  00.12

 

לקבלת לא יאוחר משבוע ממועד קבלת צו התחלת עבודה, מנהל הפרויקט ידאג לקבלן 

 .DWG-ו PDFכל קבצי התכניות לביצוע בפורמט 

במידה והקבלן נדרש לעותקים מודפסים של חלק מתכניות לביצוע לצורך תחילת ביצוע 

עליו להדפיס את התכניות העבודות על מנת שלא לעכב את משך ביצוע הפרויקט, יהיה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הרלוונטיות לקידום העבודות על חשבונו עד למסירת העותקים המודפסים של התכניות 

 לביצוע על ידי הנהלת הפרויקט.

מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות שהוצגו במסגרת המכרז 

לקבלן לצורך ביצוע.  ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התכניות שיוצגו

 הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות שנמסרו לו לביצוע. 

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.13

 

סטים של תכניות לביצוע  2הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .

פי בקשתו של הקבלן מעבר -תכניות, מסמכים אחרים או צילומים עלכל תוספת של 

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על 

 ידי מנהל הפרויקט.

 

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי  ב.

 תקופת הביצוע. הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש 

 במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או  ד.

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה.

 

ע"י מנהל   כל תכנית שנמסרה לידוהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה,  ה.

 של תכניות ישנות שנמסרו גרסאות מעודכנות יותר שלהן. לרבות ארכיון הפרויקט

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור 

 /או אי ההתאמה.הסתירה ו

מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית,  הפרויקטמנהל  ו.

והקבלן  שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

התכניות, שרטוטים, הוראות  ןבהתאם לאותמתחייב מצדו לבצע את העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

טים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז על שינוי ביחס לתכניות, למפר .ומפרטים

 יחולו הוראות החוזה.

 

 ידור ושילוט אזהרהג 00.14

 

 הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין. 

 

  שילוט 00.15 

  

 . מ' X 3מ'  4, בגודל םשלטי 2הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור  31הצבת השלטים תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן. ₪  311בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

מיקום לפי הנחיות  –השלטים יותקנו בהתאם להנחיות מהנדס רשוי מטעם הקבלן 

 החברה.

ורה בגין השלטים וכי יהא עליו לבצע כל על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמ

הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה, אשר 

יעשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. בנוסף, העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה 

 ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של כל או חלק מהשלטים. 

הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט  הגודל

 בתיאום עם החברה.

 כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנהל הפרויקט.

 סיון בביצוע עבודות דומות. יהעבודה תבוצע ע"י גורם בעל נ

 

 

 

 הכמויות יהתאמת התכניות, המפרט וכתב 00.16

 

התכניות ומסמכי החוזה את כל העבודות לפי  בטרם ביצוען שלעל הקבלן לבדוק  .א

המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי 

הכמויות ובין התכניות השונות, עליו להודיע  יהתאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב

 למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב. בהקדם האפשריעל כך 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  .ב

  .מנהל הפרויקט

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לא יתקבלו ערעורים על נכונות המדידה 

של המצב הקיים בשטח שבוצעה על ידי מודד האתר וצורפה למסמכי 



15 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן לבדוק את נתוני המדידה בטרם הגשת הצעתו המכרז וכי על 

 במכרז.

במידה ויש לו הסתייגויות לנתונים אלו עליו לשכלל  את המשמעויות 

 שלהן במתן הצעתו.

למען הסר ספק, מדידת המצב הקיים שבוצעה על ידי מודד האתר אשר 

 צורפה למסמכי המכרז היא זאת שתהווה בסיס להתחשבנות עם הקבלן.

 קת מים וחשמלאספ 00.17

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, 

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה  רוגנראטוכולל מכלי מים רזרביים 

 זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם 

לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל חב' החשמל 

 הפרויקט.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או 

 יחולו על הקבלן. -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

רטור בגודל המתאים עד לחיבור המחנה לאספקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנ

עם אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על כח מכשירי 

 החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופן שהוא לא ישמע באזור המשרדים.

בגמר עבודות הקבלן יועבר הבעלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות החברה 

 הכלכלית. 

 

 עם הקבלן וישיבות תאוםצוות הביצוע מט 00.18

לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, 

 :בעלי המקצוע הבאיםחשבונו את 

 

 הביצוע מטעם הקבלן:מנהל  א.

שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של  יהיה מהנדס אזרחי מטעם הקבלן ביצועמנהל ה

 של פרוייקטים דומים.בניהול 

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הביצוע מטעם הקבלן 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות  מטעם הקבלן הביצוע מנהלעל 

  ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.

כ"אחראי על הביצוע" ישמש , המוסמך מטעמו המהנדסבאמצעות הקבלן, 

ועליו  ותקנותיו על פי חוק התכנון והבניהעל הביקורת בתחום הביצוע,  וכ"אחראי

  לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מודד מוסמך ב.

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע  במסמכי המכרז השוניםבנוסף לאמור 

 לצורך הפרויקט ידה שתידרשהמודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מד

 ללא כל תשלום נוסף.

 צוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.יב

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

שנים  5מספיק )של  תעודה וניסיוןמנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל 

ד לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשר

העתק מההודעה תועבר לידי  על מינויו של מנהל העבודה הראשי. /הכלכלה העבודה

 מנהל הפרויקט.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות 

על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים לרבות העבודות והפעולות המבוצעות  בו,

  .כהגדרתם בחוזה אחרים"

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל 

 התעשייה והמסחר.מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, הפרויקט. 

 

  

ומי תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט,  .ד

המפורט לעיל מטעם והצוות שיקבע מנהל הפרויקט, ובהשתתפות מטעם החברה 

 .הקבלן

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי 

ט נחוצים לתאום פעילויות הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויק

 הייצור, האספקה והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן 

 שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

 

 

 וגהות באתר העבודה: בטיחות  00.19

 

הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות,  על א.

דו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל יכגון: שלוט הקשור לתפק

/ העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מה, כלי עבודה , קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרהכלכלה

 וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.  םמכאניי

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה, 

ידיעת -לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב.

האמור בסעיף זה כלול  מפורט.דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כ

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים 

שמרים בקפדנות ע"י באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נ

קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד לרבות )כלל הקבלנים ועובדיהם, 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים בתחום הפרויקט(

להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים 

 והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של 

  כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

יחות תוך התאמה לתנאי האתר הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבט ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

 אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה מנהל הפרויקט. 

אשר ישמשו  תקנייםכובעי מגן אפודות זוהרות, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו  .ה

  תר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.את מבקרי הא

  

 אתר שפיכה 00.20

 

 או/ו עפר עודפי או/ו למילוי מתאים  שאיננו חומר או/ו חוזר לשימוש חומר עודפים

לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד  יסולקו  של פסולת

 .שלאיכות הסביבה לכל מרחק שיידר

 חומר ,עודפיםהקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבל את האישורים הדרושים לפינוי 

לרבות  פסולת או/ו עפר עודפי או/ו למילוי מתאים  שאיננו חומר או/ו חוזר לשימוש

 אישורים מרשות מקרקעי ישראל, עיריית מודיעין והנהלת הפרויקט.

 או/ו חוזר לשימוש חומר ,עודפיםכמו כן, האחריות על מציאת/בחירת האתר לסילוק 

המאושרים הינה אחריותו פסולת  או/ו עפר עודפי או/ו למילוי מתאים  שאיננו חומר

 הבלעדית של הקבלן.

, )לרבות אגרה( על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל

 יבחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ללא תלות במרחק שעליו   מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך -הכמויות 

 להוביל את החומרים המיועדים לפינוי.

 המבנה למנהל הפרויקט, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים 00.21

 

 מבנהבאתר ההתארגנות יוקם . הוא לצרכיו מבנים הקמת בחשבון לקחת הקבלן על

המבנה למנהל הפרוייקט יכלול שולחן  .מודיעין הכלכלית ולחברה הפרויקט למנהל

 הקשורות ההוצאות בכל לשאת הקבלן באחריות לעיל כאמורעבודה ושולחן ישיבות. 

 '.וכד ארנונה, מים תשלום, מים תשלום, לתוכנות רישיונות, וניקיון באחזקה

 בוטל  00.22

 

 בוטל 11.23

 

 

 גריסה וניפוי 00.24

ידאג להצבת ציוד גריסה וניפוי בשטח הפרויקט בהיקף מתאים, על  במידת הצורך, הקבלן

מנת שניתן יהיה לעמוד במסגרת לוחות הזמנים של החוזה. לצורך כך ידאג הקבלן 

 להוצאת היתר להפעלת מגרסה מאת הרשות המקומית.

 

 בוטל  00.25

 

 כללי - מחיריםהכמויות וה יכתב 00.26

 

 אור סעיפים ותכולתםית א.

אינו בהכרח  -הכמויות  יאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתביכל ת (1)

אור המלא כולל את כל הרשום בתכניות, ימתאר את העבודה בשלמותה. הת

 יבמסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל הפרויקט. כתב

לגרוע  יםבא םאת האמור במפרטים ובתכניות אך אינ מיםהכמויות משלי

 מהאמור בהם.

כפופים לאופני המדידה המפורטים הכמויות  יבכתב היחידותמחירי  (2)

ם מחירים שלמים וכוללים את ינה"במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" ו

כל הנדרש במפרטים, בתכניות, בתקנים  כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה,

ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת 

 הכחול(.)האוגדן 

 

 ניקיון  השטח בגמר העבודה 00.27
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  א.

הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, 

כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין  כל פסולת בנין מצטברת,

הניקיון של מקום  .אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים

שאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר ר . מנהל הפרויקטהעבודה יבוצע ביסודיות

 העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים,  האחריות למציאת מקום מורשה

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.

 

ולא תיקן הליקוי לאחר התראה במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ב

החברה לבצע  תרשאילו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת,  שנתנה

בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות 

  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.28

(, בתום כל MADE ASל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע .1

 שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.

התכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים  .2

 ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה.

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

 תקואורדינאטוהתכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע  .4

 המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה.

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGבקבצי 

 בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. 

את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט  קבלןטרם המסירה, יעביר ה

 לחתימה ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר.  31התכניות תימסרנה תוך  .6

המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל הפרויקט  

 הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לאחסוןמודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תכניות העדות בפורמט המתאים  .7

רעות ובתאום מלא עם נציגי  –מכבים  –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת 

 המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 "עדות לאחר ביצוע": לתכניותהנחיות  .8

שעל הקבלן למדוד  ןהעיקרועל סמך ( תבוצע AS MADE) "כפי שבוצע"מדידת מצב  .א

 העבודהבתחום ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע 

כבישים )כולל מדידה והכוללת:  כבישים שבוצעומ' מכל צד מחוץ לרצועת ה 21 –ו 

וסימון של קווי גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג 

תיו )ריצוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, עמודים ומספרם, פילרים, התכסית וגבולו

סימון מיקום , שערים בגדרות, מפגשים, שוחותמבנים, מתקנים, שילוט, תמרור, 

השטח )גבהים(, מדרונות, רומי מעבירי מים, גשרים, מערכות ניקוז,  ים,כבלתשתיות ו

  .שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים וכו'

 .(תכניותמ' )עפ"י סימונים מוסכמים ב 21כל  כבישיםהתך מספר חסימון  .ב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי הגשרים. רצוי  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 על גשרים ומעביר מים. B.Mלקבוע נקודות 

 .דרךמדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת ה .ד

. החברההתכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י  – AS MADEתכניות  .ה

ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים של  1:251הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ 

. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ כביש, נקודות הפוליגון וצירי הG.P.Sנקודות 

ם לדרישות רמת המדידה תתאי הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'.

 1:251מ.פ.י לקנ"מ 

 כולליוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט אסקי ) AS MADEתכניות  .ו

REG+DIS 2114( שרטוט באוטוקאד. 

כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי היחידה בשאר  .ז

 הכמויות. יסעיפי כתב

בעיריית מודיעין  GISכל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות מחלקת  .ח

 רעות -מכבים  –

 ASיום להכין תכניות  61ת סעיף זה, רשאי החברה לאחר והקבלן בדרישלא עמד  .ט

MADE  תקורות על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת

 כאמור בהסכם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 העבודה לרשויותנוהל מסירת  00.29

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

 –הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית מודיעין  .1

) הנ"ל תנאי  הכולל תוכניות עדות, צילומי פנים לקווי הצנרת,   רעות –מכבים 

 מקדים לסיור מסירה(.

מנהל הפרוייקט  ע"י מנהל הפרויקט והקבלןלבדיקת מוכנות למסירה סיור מקדים  .2

)שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת קרקעית )ע"י יוודא שבוצעה בדיקה 

 ל( ולהשחלת חוטי משיכה.והעברת מנדר

 ., הקבלן ומנהל הפרוייקטוהחברה סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות .3

 הכולל הערות והסתייגויות לטיפול.  ל מהסיוררוטוקוהפצת פ .4

 תיקון העבודות בהתאם להערות החברה והרשות. .5

 ע"י הקבלן. תיקון ההערות וההסתייגויותסיור מסירה סופי לאחר השלמת  .6

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .7

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .8

 

  תיעוד האתר 00.30

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו 

דקות לכל הפרויקט,  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר צבעוניים  םדיגיטאליי STILLSצילומי 

הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת  התיעוד חודשים. 3של אתר העבודה, כל 

 העבודות באתר.

 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 במחירי  היחידה.

   

 חשבון סופי 00.31

 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 "דקל".החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט  ד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, As Made"עדות לאחר ביצוע"  מדידת תכניות  ה.

 י של  החברה.ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונט

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ו.   

 .ל פי הוראות החוזהאישור קבלת העבודה ע ז.

  .ניתוחי מחירים חריגים ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  

 / החברההחברהביקורת   00.32

 

 ובחצרותיולקיים אצלו מי מטעמו, , או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 .ביקורת מקצועית

 

 סתירות בין מסמכים 00.33

היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין מסמכי 

כי  החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון

יהא עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו  הן בנושא התשלום והן בנושא 

 הביצוע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


