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  למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

  עמוד  שם המסמך

    ם להשתתפות במכרז ותנאי המכרזכללינאים ת •
    

    הסכם •
    

    טופס הצעת משתתף - נספח א'  •
    

    הצהרת קבלן  - נספח ב'  •
    

    הצהרת ניסיון -  1נספח ב' •
    

     נוסח המלצה – 2נספח ב' •
    

    דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט – 3נספח ב' •
    

    מוקדמות -  1נספח ג' •
    

    מפרט טכני – 2נספח ג' •
    

    מחירון - כתב כמויות  –ד' נספח  •
    

    רשימת תכניות –נספח ה'  •
    
    

    תצהיר עובדים זרים –נספח ו'  •
    

    תצהיר העדר הרשעות – 1ו'נספח  •
    

    תצהיר זכויות עובדים – 2ו'נספח  •
    

נלווית להצעה להבטחת מילוי  ערבות בנקאית אוטונומית - ערבות הגשה  – 'זנספח  •
   תנאי המכרז

  

    

על  מציעה התחייבויותהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - ערבות ביצוע  – 'חח נספ •
   הסכםהפי 
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 מציעה התחייבויותלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - ערבות בדק  – ט'נספח  •
  בתקופת הבדק

  

    

    אישור קיום ביטוחים  -  'ינספח  •
    

    נספח בטיחות - ' יאנספח  •
    

    טבלת קנסות –' בנספח י •
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יר לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בע
  רעות- מכבים- מודיעין

  מפרטים הטכיים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

  למכרזאשר אים  מצורפים 

  שם המסמך
למשרד הביטחון מע"צ בהוצאת הועדה הבימשרדית המשותפת המפרט הכללי לעבודות בייה (להלן:"הספר הכחול")  •

 בוסחן המעודכן 1988בוסחן המעודכן, ותקות הבטיחות בעבודה ביה  ומשרד השיכון
  המצורפים למפרטים הכלליים. אופי המדידה ותכולת המחירים

  

  מכון התקים לישראל -תקן ישראל  •
  

  להזמת עבודה פרטית  ותכית שיצורפוכל מפרט  •
  

  הידוע במועד פרסום המכרז –ת מחירון דקל בייה ותשתיו •
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
  

•   
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  ותאי המכרז
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  עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  אים כללים להשתתפות במכרז ותאי המכרזת
 ע כללידימ .1

מיה אותך בזה להגיש הצעתך זמ") חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ (להלן: " .1.1
 רעות- מכבים-מודיעיןת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו 14/2017ס' מלמכרז פומבי 

 (להלן: "המכרז").  

ה, ביית קירות תומכים לרבות קירות שקיפיתוח, גיון, העפר, עבודות העבודות כוללות ביצוע עבודות  .1.2
 , יקוז ותאורהוריצופים כבישים, יקוז ואיטום, )(שדה רגילות, זוגיות קבורה, הכת חלקות קבר חדשות

 "). עבודות הפיתוחלהלן: "(

לראות בהזמה 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 לוסח הסכם 

 מכרזים ודירקטוריון החברה . 

  מהות המכרז .2

ת התקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופהלהתקשרות בהסכם מסגרת לפיו מכרז זה היו מכרז  .2.1
המבוסס על מחירי העבודות ו/או המוצרים המפורטים  המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםההתקשרות 

בכתב הכמויות המסומן כספח ד' להסכם ההתקשרות, ביכוי החת המציע המפורטת בספח א' להסכם 
הסר ספק כי כל תקופת ההתקשרות, ימשיכו המחירים המפורטים בכתב  מובהר למעןההתקשרות. 

 . הכמויות המסומן כספח ד' להסכם ההתקשרות, לעמוד בתוקפן

' להסכם דהמסומן כספח אחוז ההחה למחירים המפורטים בכתב הכמויות, המכרז היו על  .2.2
  .ההתקשרות והמהווה חלק בלתי פרד הימו, לכל פרק בפרד

באמצעות הזמות  במשך תקופת ההתקשרות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, מפעם לפעםמין החברה  תז .2.3
 עבודה (המבוססים על כתב הכמויות המסומן כספח ד' להסכם זה) והתוכיות הדרשות לביצוע העבודות

 .ויסומו כספח ה' להסכם ההתקשרות אשר יסופקו למציע שיזכה כחלק מהזמת עבודה המוזמות

מובהר בזאת כי  .עבודות שתוזמההסופי של ה פןהיק מתחייבת לגביל ספק, אין החברה למען הסר כ .2.4
כל עילה מציע שיזכה ואין לחברה ברשות ה בהתאם לתקציבים מאושרים שיהיותוזמה עבודות ה

תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה העדר תבוצעה עבודות בגלל תוזמה ו/או לתביעה באם לא 
   סיבה.

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת והספחים המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם על  .2.5
גם אם העילה שלו לכך היא או בספחים  ( בין אם צורפו או לא צורפו)  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

   בפסקה הרלווטית. ואו ידיעתו וואו היכרות אי הבתו

  :   וכללישיוזמו י המוצעת לצורך ביצוע העבודותמובהר בזאת כי התמורה הכוללת  .2.6

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכים, ותי  )א(
 סוג שהואעצים מכל שירותים ויו

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכאיים, עבודות לוואי וחמרי עזר,  )ב(
 ודות ע"פ הסכם ההתקשרות וספחיו. הדרושים לביצוע העב
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יזיה בכבלים ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלו )ג(
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות וספחיו.

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

בציוד מכי, כלי עבודה, פיגומים, טפסות, דרכים זמיות, וכל ציוד אחר לרבות אספקה ושימוש  )ה(
 הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

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

 העבודה וממו.   

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכיות, לרבות כל ההוצאות  )ט(
הגרמות בשל ביצוע העבודה באלמטים עם זוויות לא ישרות ואלמטים משופעים או מעוגלים 
ולרבות כל הוצאות הריצוף, הטיח, החיפוי, או הציפוי מכל סוג שהוא של אלמטים עם זוויות לא 

 ת ואלמטים משופעים או מעוגלים.  ישרו

כל ההוצאות הדרשות להכת העתקי תוכיות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  )י(
 וספחיו.

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

צאות הדרשות על פי התוכיות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות וספחיו ( בין אם צורפו כל ההו )יב(
או לא צורפו) לצורך ההתקה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגים, טריזים, חיבורים, 
ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים (עם או בלי שרוולים), גומחות, 

ם, או שקעים למעבר ציורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלוות מעקות פתחים, חריצי
 וכו'.

 יקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממו.  )יג(

 דמי בדיקות  )יד(

דמי ביטוח למייהם, מיסים לקרות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קיה, מכס, בלו, אגרות  )טו(
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 דרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכת לוח זמים ועדכום השוטף.הוצאות להצבת שילוט כ )טז(

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות וספחיו. )יז(

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

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

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

כל ההוצאות והזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם  )כא(
 ההתקשרות וספחיו.

כל ההוצאות והזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקוים  )כב(
 בתקופת הבדק.
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 רווחי הקבלן. )כג(

הסכם ההתקשרות וספחיו ( בין אם צורפו או לא צורפו)  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתאי  )כד(
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדה בעתיד. 

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

 תקופת התקשרות  .2.7

או  ")/ תקופת ההתקשרות(להלן: "תקופת ההסכםמיום חתימת ההסכם  שלוש שיםהיה לתקופה של 
  .מביהם המוקדםכולל מע"מ, ₪  7,000,000עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של 

    ת ההצעהשגה .3

  תאי סף 

 הבאים:  ת למכרז זה רק מציעים אשר עוים על הקריטריוים המצטבריםרשאים להשתתף ולהגיש הצעו

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(
 ורשימה של מהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   החברות 

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.   

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

ועד מועד סגירת המכרז עבודות פיתוח הכוללים: קירות קבורה בעלי כוכי  2013ביצע והשלים משת  .3.2
פטרים לפחות בעבודה אחת מוזמת, וחלקות קבורה הכוללות  קברי שדה בודדים וזוגיים  50 - קבורה ל

 .ם לפחות בעבודה אחת מוזמת, בשלוש השים האחרוות קברי 100בהיקף של 

מובהר בזאת כי היסיון הדרש היו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא 
  של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.   

ות על עמידתו בתאי סף זה אסמכתאות המעיד על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתאי הסף
  בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי פרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כספח ב הצהרה המסומת )1
המבים אותם בה, גודל המבים, עלות כוללת מע"מ, שמו המלא של מזמין העבודה, 

     המפקח/מהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.       

גופים עליהם  המ ,להסכם והמהווה חלק בלתי פרד הימו 2בספח ב'בוסח המפורט ות המלצ )2
 להסכם . 1הצהיר בספח ב'

 : 1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומת כספח ב' )3

 . 1/1/2013מועד תאריך החוזה יהיה לא לפי  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  )א(

אישור ומדובר בהתקשרות לתכון וביצוע, יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, במקרה 
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת ת המזמיןאכון למועד פרסום המכרז, מדכי, ע

  המבה.של המזמין בגין 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה )ב(
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 . 1/1/2013לפי 

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

 אישור המזמין לסיום העבודה )ד(

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

חוברת/תיקייה  1אחד מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומת כספח ב'על המציע להכין לכל 
 פרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

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

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

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

 לפחות. 1ג 100- -ו 1ג' 200ג , מסוהיו רשום ברשם הקבלים ובעל סיווג קבלי מתאים לביצוע העבודה .3.3
, תביא לפסילת אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. פק, על המציע לצרף רישיוןלמען הסר כל ס

   המשתתף.

כספח ערבות בקאית אוטוומית, כלפי החברה, בוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
), שהוצאה על ידי בק שקלים חדשים  אלף חמישים  במילים:( ₪ 50,000, ע"ס ' למסמכי המכרזז

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

 וזאת להבטחת קיום תאי המכרז.   30.1.2018על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

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

 המצאת ערבות בקאית כדרש היה תאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

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

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

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  )ד(
. לעיל, אלא אם מסר אחרת על ידי 3.4מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הקוב בסעיף  (ב). 6.1

 דחיית מועד הגשת המכרז. החברה בהודעה  על 

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בקאית אשר לא דרש פירעוה ואשר מסרה  )ה(
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3- מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

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

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע )ו(
 בקאית לביצוע ההסכם.  
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ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע המסרה  )ז(
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

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

  תאים כלליים

 : בוסף לתאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתאים המפורטים להלן .3.5

אישור תקף . על המציע להמציא ים ציבורייםמהל ספרים כדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופהיו  )א(
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על יהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

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

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

חוק עובדים זרים לא הורשע הוא ומי ששלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי  )ד(

 ר מיימום,לפי חוק שכו/או  1991 -א"התש) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים(
לשם הוכחת   , בשה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ

למסמכי המכרז  'ובספח כמפורט עובדים זרים תצהיר להמציא עמידתו בתאי זה על המציע 
 . ואשר מהווה חלק בלתי פרד הימו לפיו

או גד מהל ממהליו כתב אישום לבית לא הוגש גדו ו/ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ )ה(
(עבירות שוחד) לחוק  290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שושאה פיסקלימשפט, 

לחוק העושין (עבירות  383-393(להלן: "חוק העושין"), או לפי סעיפים  1977 -העושין, התשל"ז
(עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעיין לחוק העושין  438עד  414גיבה), או לפי סעיפים 

ו/או גד מהל הרלבטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כגדו 
. לשם 2001- , התשס"בחוק מיעת הטרדה מאיימתצו למיעת הטרדה מאיימת עלפי ממהליו 

 1'ותצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בספח הוכחת עמידתו בתאי זה על המציע להמציא 
 .הימו לפיולמסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי פרד 

, כי למסמכי המכרז 2'ובספח תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  )ו(
המציע מפריש יכויים 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.המצאת תצהיר זה

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

 .ףד, עלולה להביא לפסילת המשתתהפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשה קבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימתבוסף ומבלי  )ח(
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומות את עבודות שלגביהם דרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.
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   אופן הגשת ההצעה : .4

מעויין המובהר בזאת, כי דים לכך. ומות המיועקדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
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

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

על מחירי העבודות/ הפריטים המפורטים בכתב הכמויות המסומן אחוז ההחה (לא תוספת)   )א(
 ..כספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו

מובהר כי הואיל והמכרז היו להחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהחה ולא תהיה כל 
 פר.לצד המס -משמעות לסימון + או  

המחירים הקובים בכתב הכמויות המסומן כספח ד' להסכם מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי 
  .את כל החומרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות ההתקשרות כוללים 

 תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא לדיון. –מציע אשר ייתן תוספת 

  חראי. שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המהל הא )ב(

 חתימה מלאה כדין; )ג(

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

לא תובא לדיון הצעה שאיה לפי תאי המכרז או הצעה המכילה שיויים או הסתייגויות מהאמור  .4.4
  במסמכי המכרז.

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

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

    :רזמסמכי המכ .5

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

    התאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותאי המכרז. )א(

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  )ב(

 החוזה )ג(

 מסמך "הצהרת מציע"  )ד(

    יבוריים.צאישור על יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  )ה(

   יכוי מס הכסה במקור. אישור תקף על )ו(

   אישור עוסק מורשה משלטוות מס ערך מוסף. )ז(
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    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על )ח(

     ;תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד •

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

 .על העדר הרשעותתצהיר  )ט(

   . תצהיר בעיין עובדים זרים )י(

 תצהיר בדבר זכויות עובדים )יא(

  כתבי ערבות בקאית. )יב(

   אישור קיום ביטוחים. )יג(

 פרק המוקדמות )יד(

 מפרט טכי מיוחד )טו(

 כתב כמויות )טז(

 רשימת תכיות ותכיות לביצוע )יז(

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על יסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיוו )יח(

 . המעטפ )יט(

בשעה   18.9.17 מיום החברה החלרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי להשתתף במכ םהמעויייעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   2,000 –וזאת תמורת   ,10:00

 ההצעה     .6

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

טפסים ל גבי עהמכרז  יחד עם כל מסמכי") ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם (להלן: "

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

להגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את מס' המכרז, אליה יוכסו שתי מעטפות  האת ההצע )א(

 כדלקמן:

כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבקאית הדרשת, למעט ההצעה אליה יוכסו   1מעטפה מס' 

  הכספית אליה .

  ף המעטפה את מס' המעטפה. את המעטפה יש לחתום ולציין על גו

  ספח א' .  –אליה תוכס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

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

תוכס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,(המכילה את שתי המעטפות) סגורההמעטפה  )ב(

 2במשרדי החברה ביין ליגד  15:00 בשעה 17.30.10 א יאוחר מיוםחברה בוכחות ציג החברה לה

 .מודיעין מכבים רעות  4שברח' המעיין 

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



- 14 - 

  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

לא תתקבלה הצעות שתישלחה בדואר ו/או שתישלחה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .6.2

שאיה מסירה אישית ו/או שתימסרה שתישלחה באמצעות דואר אלקטרוי ו/או בכל דרך אחרת 

  .לאחר המועד האמור לעיל

   וסיור קבלים פגישת הבהרות .7

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלים מקדים אשר יכלול יערך  14:00 שעהב 2.10.17ב'  ביום .7.1

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

- מודיעין ) 1קומה  –(אגף שמאל  2, ביין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .7.3
   .רעות - מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז יםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   .הםוהחוצים להדרושים 

, כי המציע יהיה מושתק ומוע מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הובע 

ו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או ממו לרבות הוראותיו, תאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצוע
 דרישה ו/או טעה מכל סוג שהוא כאמור.

    הבהרות ושיויים  .8

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכיס שיויים ותיקוים במסמכי  חברהה .8.1
וים, כאמור, יהיו המכרז ובכל תאי מתאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השיויים והתיק

חלק בלתי פרד מתאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי 
      ידם.-הפרטים שמסרו על

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

, בדואר משתתפי סיור הקבליםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפוית, לפי התוים שמסרו על

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

    בחית ההצעה .9

 1הושאת 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 בוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח

  מכים הוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתאי הסף. את הערבות והמס

  בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתאי הסף להשתתפות במכרז.

יחתמו ויוחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  2ושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה

 הראשון. 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 בשלב השי  )ב(

הצעותיהם אשר עמדו וזמו רק מציעים אשר פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה ימועד לב

 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .9.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה )ב(

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

  :ראשוה להלן דוגמא מספרית )2(

  תוצאת המכרז:

  7  6  5  4  3  2  1  מציע מס'

ההצעה הכספית 
  (אחוז החה)

12.2  15.4  23.6  28.3  33.4  35.1  42.2  

  

  יתוח התוצאות:

  החה 12.2% –ביותר  יקרהההצעה ה

  החה 42.2% –ביותר  זולהההצעה ה

  החה27.17% – ""ממוצע

  החה. 30.17% - הממוצע הקובע 

  .החה 28.3% ה:הי 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 
  החה)

12.2  15.4  23.6  28.3  33.4  35.1  42.2  

אחוז כל הצעה 
וצע מ"הממ
  המתוקן

 מרחק      
 מהממוצע

 =1.87   

 ההצעה
  הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  להלן דוגמה מספרית שייה )3(

  תוצאת המכרז:

  7  6  5  4  3  2  1  מציע מס'

ההצעה 
הכספית (אחוז 

  החה)
5.4  7.3  10.3  22.2  26.7  34.1  44.5  

  

  יתוח התוצאות:

  החה 5.4% –ביותר  יקרהההצעה ה

  החה 44.5% – ביותר זולהההצעה ה

  החה 21.5% – ""ממוצע

  החה. 24.5% –הממוצע הקובע 

  .החה 26.7 ה:הי 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 
  החה)

5.4  7.3  10.3  22.2  26.7  34.1  44.5  

אחוז כל הצעה 
"הממוצע מ

  המתוקן

 מרחק      
 מהממוצע

 =2.23   

  

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22  

 ההצעה
  הזוכה

    

 

תתחשב בבחית ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמיותו, יסיוו, כישוריו, מיומותו והמויטין חברה ה .9.3
ט ו/או מהלת הפרויקחברה ביסיון קודם שלילי של השל המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

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

אותו  ובאופן כללי, בכל קריטריון עייי אחר העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים ה"ל,
 מוצאת היא לכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

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

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

  העירייה ו/או התאגיד ו/או מהלת הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד.

ו/או מהלת הפרויקט חברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המומקת של אשי מקצוע מטעם ה
  .חברהמטעם ה
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
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של קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב 
  על טיב עבודתו.חברה ו/או מהלת הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תיתן למציע זכות טיעון לפי מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
  בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

וסר התייחסות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תאיה או בשל חחברה ה .9.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  מוע הערכת ההצעה כדבעי חברהלתאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות היה כי החברה איה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 ההחה הגבוה ביותר

, מכ"ל החברהעות ועדת המכרזים או ידה לצורך כך, תהא רשאית להל, באמצ-או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 על מת לשפר את הצעתו.משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", 

  ):החברה  י"ע( הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בוגע הבהרות לקבלת בבקשה) מהם מי או( למציעים לפות החברה רשאית
 כל לחברה את יעבירו המציעים. כתןוהער ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כדרש, וספים ומסמכים תוים

 תגובת. החברה כתובת לפי, החברה בפייתה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים התוים
  .הימה פרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי כי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות רק יובהר, ספק הסר למען
   . שהוגש לחומר מתייחסים שאים חדשים תוים או פרטים הגשת תותר ולא, הצעהה 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 

תשומות הסלילה והגישור בסך של  ערבות בקאית אוטוומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3
 כספחמסמכי המכרז המסומן לפי הוסח המצורף לו )מאתים אלף שקלים חדשים  (במילים:  200,000

 .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה )7( שבעה תוך התחייבויותיו כמפורט בהסכם , לשם הבטחת'ח
רשאית לחלט  חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא 

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה ביצוע העבודה את הערבות הבקאית שמסר ולהעביר את 
     כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברהושתק מלהעלות כגד המוע ומ

 .     חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך 39למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4

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  תו/או הרישיוו ההיתרים ו/או האישורים

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבקאית, 

שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מוע ומושתק מלהעלות כגד החברה כל לאחר והכל לפי עבודות ה
 טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעיין זה.    
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מקבלת ההודעה על  10.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הקוב בסעיף  .10.6
זכאית החברה, לפי  -ית המציע במכרז כיזוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

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

זה, המצאת המסמכים באיחור איה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעיי .10.7
 מכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפורש ובכתב של בהחברה לקבלם 

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

, בין אם עשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שיוי, 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 והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  הוראות ההסכם,
לות כגד החברה כל טעה ו/או תביעה ו/או לאחר, והמציע שיזכה יהיה מוע ומושתק מלהעמכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעיין זה.

  הוצאות המכרז .11

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

    בעלות על המכרז .12

לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל , אשר מועבר למציע חברהמכרז זה היו קייה הרוחי של ה .12.1
    שימוש שאיו לצורך הכת 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 הוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    ו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.יעש

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

  

  
  הבכבוד רב ובברכ                  

  מיכל עבר פרפרי, מכלי"ת                  
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  הסכם

 ________ביום רעות -מכבים-שערך וחתם במודיעין 

 

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

   ")החברה" :להלן(
 מצד אחד 

                :ין לב

                

                

   ")הקבלן(להלן:"  

 מצד שי 

-מכבים-מודיעיןת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר עבודולהתקשר עם קבלן לביצוע עויית מחברה הו :הואיל
התאם ב במשך תקופת ההתקשרות , ע"פ שיקול דעתה הבלעדיתזמין מפעם לפעם חברהה אשר רעות

  .החברהברשות  לתקציבים המאושרים שיהיו

"מכרז המסגרת") אשר במסגרתו קבעה  להלן:( 14/2017ה פרסמה מכרז מסגרת, מכרז פומבי מס'  חברוה   והואיל:
  לביצוע העבודות שוא הסכם זה.והקבלן הוגדר כקבלן מסגרת הצעה הזוכה הצעת הקבלן כ

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוייים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
   להן. זהעם ביצוע הוראות ההסכם הפעולה בייהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   המבוא והספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי פרד ממו .1.1
 זה.

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

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכייהסכם זה היו  יום חתימת .1.3

 ספחים להסכם.ו .2

 ספח א'  - ויותמ/כתב כהצעת הקבלן 2.1

 ספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 '1ספח ב  -הצהרת יסיון  2.3

 2ספח ב' –וסח המלצה  2.4

 3ספח ב' –דוגמה לדף כיסוי לכל פרויקט  2.5

 1ספח ג' –מוקדמות  2.6

 2ספח ג' –מפרט טכי  2.7

 דספח  –כמויות כתב  2.8
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 יצורף בעת כל הזמת עבודה  –ה' ספח  –ותכיות תכיות רשימת  2.9

 ספח ו' – תצהיר עובדים זרים 2.10

 1ו'ספח  –תצהיר העדר הרשעות  2.11

 2ספח ו' – תצהיר זכויות עובדים 2.12

  זספח  -להבטחת קיום תאי המכרז וסח כתב  ערבות בקאית  -ערבות הגשה  2.13

  חספח  -ההסכם התחייבויות הקבלן בתקופת  להבטחתערבות בקאית   וסח כתב -ערבות ביצוע  2.14

 ספח ט' – וסח כתב ערבות בקאית להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק –ערבות בדק  2.15

 '. י ספח -קיום ביטוח עבודות קבליות  -  יםביטוחקיום אישור  2.16

  'יאספח  -ספח בטיחות   2.17

 ' ביספח  –טבלת קסות  2.18

 .ותקופת ההתקשרות הסכםמהות ה .3

הסכם "מסגרת" בו תהא רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע הסכם זה מהווה  3.1
החברה מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי במשך תקופת  אשר תזמין הבאמצעות הקבלן עבוד

ההתקשרות, כאשר מובהר בזאת כי ההתקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופת ההתקשרות 
כתב בעל מחירי הפריטים ו/או העבודות המפורטות המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדים המבוסס 

, ביכוי ההחה שהוצעה על ידי להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו ד'הכמויות המסומן כספח 
 ההצעה המסומן כספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו.  כתב הקבלן ב

בכתב הכמויות המסומן ה על ידי החברה ואשר יכללו פרטים ו/או עבודות שאין מפורטות עבודות שתוזמ 3.2
יתומחרו הפריטים ו/או העבודות ה"ל  על פי  ' להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו,דכספח 
ביה –דקל והפריטים ו/או העבודות אין מפורטות במחירון  15% ביה ותשתיות מיוס–דקל מחירון 

יתוח מחירים שיבוצע על ידי הקבלן, יבוקר על ידי מהל הפרויקט / המפקח יתומחרו על פי , תשתיותו
 כתבהמפורטת בויאושר על ידי החברה . המחיר יכלול עמלת יהול ופיקוח ולא תחול עליו החת הקבלן 

 .ההצעה המסומן כספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד הימו 

מתחייבת לגבי היקפן הסופי של העבודות שתוזמה ו/או לקצב אחיד של חברה אין ה למען הסר כל ספק, 3.3
 תוזמה בהתאם לתקציבים המאושריםעבודות על פי הסכם זה . מובהר בזאת כי הזמות לביצוע עבודות

המסגרת כל עילה לתביעה באם לא תוזמה ו/או תבוצעה עבודות בגלל ן ואין לקבלחברה שיהיו ברשות ה
 תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה. העדר 

 תקופת ההסכם.  .4

/ תקופת (להלן: "תקופת ההסכםמיום חתימת ההסכם  שלוש שיםתקופת ההסכם היה לתקופה של 
  .מביהם כולל מע"מ המוקדם₪ מיליון  7,000,000או עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של  ")ההתקשרות

   קבלן.הצהרות והתחייבויות ה .5

 ביצוע העבודות סיון, מומחיות ומיומות הדרושים לשםיידע,  יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  5.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטה המוזמות על ידי החברה

שת דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגלמד את  את כל הבדיקות החוצות, הקבלן מצהיר כי בדק 5.2
והוא מוותר בזאת על כל טעה ו/או  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

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

, הדרושים כרזסמכי המלממפרטים  אשר אים  מצורפים ההקבלן מצהיר כי היו מכיר וכן מצוי בידו  5.3
  לביצוע העבודות. 

מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע העבודות הקבלן  5.4
  כאמור בהסכם זה.  
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 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  5.5

 בתוקף.  1ג' 100 –ו  1- ג 200 בעל סיווג קבלי מסוגרישיון קבלן   )א(

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

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטוות מע"מ. )ג(

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

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

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

ממהליו כתב  לא הוגש גדו ו/או גד מהלו/או  שפטהורשע בעבר על ידי בית מלא הקבלן מצהיר כי  5.6
בגין עבירה שושאה פלילית  חקירה ו/או גד מהל ממהליוו/או לא מתהלת כגדו  אישום לבית משפט,

(להלן:  1977 - (עבירות שוחד) לחוק העושין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   פיסקלי
לחוק  438עד  414יבה), או לפי סעיפים לחוק העושין (עבירות ג 383-393"חוק העושין"), או לפי סעיפים 

העושין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעיין הרלבטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בפש מכל 
חוק מיעת הטרדה צו למיעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או גד מהל ממהליו סוג שהוא, ו/או הוצא כגדו 

      .2001-, התשס"במאיימת

לשם תרים הדרשים הרישיוות וההי האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 5.7
 ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.   

על פי הסכם זה ויפעל על  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 5.8
 חשבוו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה. 

לן לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם תחילת ביצוע מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והקב 5.9
או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או  במועדים שיקבעו על ידי החברה, העבודות המוזמות

הדרשים כאמור, יהווה הדבר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם  תהאישורים ו/או הרישיוו
להלן, לאלתר ותעביר את ביצוע 1  17.1 , כאמור בסעיףוהחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבקאית

העבודות לקבלן אחר  והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מוע ומושתק מלהעלות כגד החברה 
 כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעיין זה.    

א' לחוק עבודת וער, התשי"ג 33 -ו 33כי העסקת וער ביגוד לסעיפים הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו  5.10
 , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.  1952 –

הסכם הקבלן מצהיר כי ידוע טיב ההסכם ביו לבין החברה וכי הסכם זה מהווה בוסף לאמור לעיל, כ 5.11
 .   המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות מחירים למשך תקופ

 בטופס ההצעה המסומן כספח א' להסכם זה,  קבלן מצהיר כי ידוע לו כי אחוז החה היתן על ידוה 5.12
' להסכם זה והמהווה דהמסומן כספח  בכתב הכמויות העבודות המפורטות הפריטים ומתייחס למחירי 

מחירון "המחירון") וכי ה (להלן:מהווה מחירון לביצוע עבודות עלפי הסכם זה חלק בלתי פרד הימו
 ימשיך לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההסכם. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפי הגשת הצעתו למכרז את סוג העבודות הדרשות, טיבם של העבודות  5.13
והחומרים הדרושים לביצוע כל עבודה ועבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם 

  על פי הסכם זה. וחייבויותיהשפעה על הצעתו ו/או על קיום הת

, קבע על אחוז ההחה שיתן על ידו על מחירי הפרטים והעבודות המפורטות במחירוןהקבלן מתחייב כי  5.14
ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות המוזמות בהתאם 

קשר לרכישת החומר והציוד, הובלה, תשלום שכר לתאי הסכם זה וספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות ב
והוא מוותר  ותאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלי משה, עלויות ביטוח וכן רווח קבלי סביר,

לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה  חברהבזאת מראש על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה
 הקובה בהסכם זה להלן. 
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למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה עשית אך ורק על סמך  מובהר בזאת 5.15
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי פרד מהסכם זה. כל יסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

היה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא שבעטיה ת
   מוע ומושתק מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעיין זה.

 סירת העבודה:  מ .6

ות תומכים עבודות עפר, עבודות פיתוח, גיון, השקייה, ביית קירהעבודות על פי הסכם כוללות ביצוע  6.1
כבישים וריצופים, לרבות קירות קבורה, הכת חלקות קבר חדשות (שדה רגילות, זוגיות/), יקוז ואיטום, 

 (להלן: "העבודות/עבודות הפיתוח"). יקוז ותאורה 

פרק , בהתאם לבהתאם לשיקול דעתה הבלעדיבצע את העבודות שיוזמו על ידי החברה, יהקבלן  6.2
כתבי כמויות ותוכיות שימסרו להסכם זה ו 2ג' -ו 1סומים כספחים ג'המ טכיהמפרט ההמוקדמות, 

מעת לעת ואשר יסומו ויצורפו כספחים להסכם זה ויהוו חלקים בלתי פרדים  לקבלן על ידי החברה
 הימו.

מפרט הפרק המוקדמות ולקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות המפורטות ב רומסתחברה ה 6.3
 הכמויות יובכתב להסכם זה והמהווים חלקים בלתי פרדים הימו 2ג' -ו 1ג'ספחים המסומים כ טכי

, לשביעות רצון החברה ו/או המפקח וימלא לצורך זה אחר והתוכיות שימסרו לקבלן בעת הזמת עבודה
כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין שאין מפורטות בהסכם זה  ובלבד שהן 

  ות לסוג העבודות שוא הסכם זה. מתאימ

צמצם את היקף העבודות מרחיב או על כל שיוי המהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  6.4
זמו בשלבים בהתאם להוראות המפקח וקצב ובמסגרת הזמת העבודה ו/או ביצוע העבודות שי פורטושי

מוע ומושתק החברה והקבלן יהא  התקדמות העבודה בפרויקט והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של
   .בושא זה כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא חברהמלהעלות כגד ה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שיוי בביצוע העבודות, אשר יש בהן להשפיע על  )א(
כתב מאת מכ"ל להסכם זה, תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש וב 10.1התמורה כאמור בסעיף 

  החברה לביצוע התוספות או השיוי. 

צמצם את היקף מרחיב או של כל שיוי המהתחשיב לביצוע כמו מובהר למען הסר כל ספק כי  )ב(
תוספת ו/או בין אם הקטת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה , בין אם בהעבודות
 15בייה ותשתיות ביכוי  –במחירון דקל ן או שיתה על ידי הקבלבמחירון ביכוי ההחה המפורט 

  . אחוז %

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב  6.5

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

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

  להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו) 2ג'המסומן כספח  במפרט הטכי

ואופי מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק וסף, בהתאם לצורך 
 ו במפרט הטכי.עפ"י הפיות שבפרקים דלעיל, א

 מכון התקים   –תקן ישראלי  )2(

 .המבוסס על כתב הכמויות המסומן כספח ד' להסכם זה כתב כמויות שיסופק על ידי החברה )3(

 .חברהתוכיות לביצוע שיסופקו על ידי ה )4(

 המפרטים אשר מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: )ב(

 להסכם זה 1מסומן כספח ג' – פרק המוקדמות )1(

 להסכם זה 2מסומן כספח ג' –פרט טכי מיוחד מ )2(



- 24 - 

  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

לכל הזמה למתן הצעה מפרטים וספים שיפורטו במסגרת המפרט הטכי המיוחד שיצורף  )3(
 לביצוע עבודה.

 תקופת הביצוע ולוח זמים לביצוע ותיאום 6.6

ולשביעות רצון החברה  םהרלבטייתוך עמידה בדרישות התקים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  )א(
 .   שיקבע על ידי החברה ויפורט במסגרת כל הזמת עבודה בפרדבהתאם ללוח הזמים  /או המפקחו

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  )ב(

GANT  יםים כאמור בס"ק (א) ולקבל את אישור המפקח ללוח זמו חורג ממסגרת לוח הזמשאי
 זה.   

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

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

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

 עליו.  

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

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

  לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן:   6.7

 ברורים לו. ביצוע העבודה הדרושים ל וודא שתאי השטח וכל התויםלועבודה המיועד האתר סייר בל )א(

קרקעיים הקיימים בשטח כגון: קווי מים, ביוב, -קרקעיים והתת- בדוק את מיקום המתקים העלל )ב(
 , תאורה וכו' בין שהם מסומים בתכיות ובין שאים מסומים. כבליםתיעול, חשמל, 

שימוש לעשות קעיים או קר-כבלים תת/או חפירות לגילוי ציורות ובמידה ויידרש הקבלן לבצע 
יהיו באחריות הקבלן ועל , יבצע הקבלן חפירות גישוש אלו במכשירים מיוחדים לצורך גילויים

בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקים ה"ל ומיעת זקים מהם. אם תוך כדי העבודה . חשבוו
  .סכם זהות לסעיפי הייפגעו שירותים כלשהם, כל זק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפ

לרבות התוכיות, המפרט ם המצורפים להזמה לביצוע עבודה פרטית מסמכיהאת לבדוק הקבלן מתחייב  6.8
את כל המידות, התוים והאיפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות הטכי, כתב הכמויות ו

דיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט בכתב הכמויות, עליו להו/או והטכי  במפרטו/או  או סתירה בתכיות
תבוצע העבודה. החלטת המפקח בידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה ו/או מפרט  לפי איזו תכית

    מצד הקבלן על סמך הטעה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות ה"ל.

וך כדי ביצוע מובהר בזאת למען הסר ספק כי המהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, ת 6.9
 לרבות תוכיות לפי הצורך, לביצוע העבודות.  -העבודות, הוראות משלימות 

אי ביצוע כלל ובכל חלק מהן, לרבות המוזמות  לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שיוי בעבודות 6.10
י , או לחילופין ביצוע בשלבים, הכל כפשהוצאו לקבלןבתוכיות, ובכתב הכמויות העבודות המפורטות 

שתמצא לכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שיוי כאמור תימסרה לקבלן בכתב 
 (להלן:"פקודת השיוי"). 

הקבלן מתחייב לספק לחברה ו/או עירייה , למפקח ולמתכן לאחר סיום העבודות, תכיות עדות לאחר  6.11
וכו'  I.Lידות, רומי קרקע, , הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מ")AS  MADE("ביצוע 

התוכיות יוגשו במדיה מגטית או אופטית בהתאם למפרט העירייה ובהעדר בהתאם למפרטי משהב"ש, 
  וכן עותק קשיח לכ"א מהגורמים.  
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על פי או יסופקו שלא  עבודות שיבוצעומובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ציוד ו/או מוצרים ו/או  6.12
. לעיל, יהא על הקבלן 6.2רט הטכי ו/או כתב הכמויות כאמור בסעיף המצורפות ו/או המפ תותוכיה

ו/או למפרט  תולתוכי םקן את העבודה על חשבוו ולהתאימלהחליף את הציוד ו/או המוצרים ו/או לת
 מאושר. תוכית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.ה הטכי ו/או לכתב הכמויות

, לפי קבלת ומרחציוד ו/או מוצר ו/או ממה ו/או להזמין לבצע כל עבודה או חלק הקבלן מתחייב לא  6.13
  . אישור המפקח

לדרוש מהקבלן מידע וסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  6.14
, קטלוגים, תוכיות מפורטות וכן את אישור םגראפיילרבות תיאורים טכיים,  /מוצר/חומרציודהמערכות/

   המסופק. /מוצר/חומרציודמערכות/ל התקים הישראלים

  איפורמציה על כל מהלך עבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  6.15

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  6.16
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה מבוצעת עבודה 

פיוי פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות ל לעמוד בדרישות המפקח בוגעייב הקבלן מתח 6.17
, משרד התחבורה,  וכן התקת כל אמצעי הבטיחות הדרשים על ידי המפקח ותקות משרד העבודה

      .' להסכם זה המהווה חלק בלתי פרד הימויאומשטרת ישראל וספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה 6.18
   .עבודה

החומרים הדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא ו/או המוצרים ו/או את הציוד הקבלן מתחייב להזמין  6.19
  .לביצוע העבודותלעכב את לוח הזמים 

יהיה  /או המוצרים ו/או החומריםזמים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי  6.20
  באחריות הקבלן.

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על כ 6.21

 ופן ביצוע עבודות  א .7

הקבלן יספק על חשבוו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים  7.1
חוצים לשם כך, ויעשה על חשבוו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור ופריסת הרשתות ה

  האספקה למקור השימוש בהם. 

כמו כן הקבלן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמת עבודה לבצע עבודות גיון, יישא בעלויות המים 
חשבוו את כל (ג) להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על 7.13במסגרת תקופת הקליטה כאמור בסעיף 

  הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו הסידורים הדרושים לכך לרבות התקת

הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל פרטי העבודות לצורך ביצוע העבודות במקומם ובין היתר, לכוותם של  7.2
הגבהים והמרחקים בעבודות מרגע קבלת האתר ועד למסירתו הסופית עם גמר ביצוע כל העבודות ע"פ 

 ה  לחברה.הסכם ז

כל ההוצאות לסימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן. על קבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים  7.3
 באתר שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון יהא חייב לתקן על חשבוו את חלקי העבודות אשר   7.4
 ות כאמור. בוצעו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדיד

 מהדס ומהל עבודה 7.5

מהדס אזרחי מוסה ורשום (רשום  –לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  )א(
בפקס המהדסים והאדריכלים), וכן מהל עבודה מוסמך על חשבוו ובקביעות במשך כל תקופת 

 הביצוע.

יחו עליו ברציפות לצורך ביצוען הקבלן או המהדס וכן מהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישג )ב(
של העבודות. המהדס ומהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות .

בלי אישורו ל מקום עבודה אחר הקבלן לא יעביר את המהדס ו/או מהל העבודה מאתר העבודה א )ג(
 של המפקח.
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רו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או מיוי מהדס ומהל העבודה יהא טעון אישו )ד(
 לבטלו מסיבות סבירות.

הקבלן ימלא כל דרישה מומקת באופן עיי וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  7.6
 7.5אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהדס ו/או מהל העבודה כאמור בסעיף 

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

עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לקיטת אמצעי חברה ו/או העל הקבלן למלא אחר כל דרישות ה 7.7
ר. זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הביה ומחלקת מהדס העי

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

מסירת עבודות  מיום העמדת אתר עבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, ו 7.8
לחברה, יהא הקבלן אחראי לשמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקים והדברים האחרים שהובאו 
על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים 

ותו של הקבלן ו/או הבאים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של זק שגרם ברשל
מטעמו לעבודות, ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הזק על חשבוו הוא בהקדם האפשרי 

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

י עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו הוראות סעיף זה תחולה גם על כל זק שגרם על ידי הקבלן תוך כד  
 בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.

  בטיחות  7.9

שמור על תאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  )א(
בלתי פרד מהסכם זה ולדרישות  ' המהווה חלקיאושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות ספח 

 "י אשים בעלי מומחיות, מיומות וכישורים מקצועיים והולמים. עהחברה, ולבצע כל עבודה 

צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתאים בטיחותיים גרועים ו/או ביגוד להוראות מ )ב(
הימו,  ו/או לא לשביעות  ' להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרדיאספח הבטיחות המסומן כספח 

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

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

בכל הוצאות ו/או זק בגין  ולשאת ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  7.10
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הביה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמי 

  .םהרלווטייהדרושים עם כל הגורמים 

 יקוי אתר עבודה  7.11

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

 אגרות , דמי כיסה לאתר לעודפי עפר / פסולת ביה

מתחייב לפותם על הקבלן , שאיה פסולת גושית או פסולת ביין במידה וקיימים באתר פסולת  )ב(
 .העירייהאישור בהתאם להחיות המפקח והחיות או  לאתר מוסדר, חשבוו

ויסלק ממו את כל מתקי העבודה, אתר העבודה את הקבלן יקה ביצוע העבודות מיד עם גמר  )ג(
כשהוא אתר העבודה החומרים הטכיים, האשפה והמבים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 קי ומתאים למטרתו לשביעות רצוו של המפקח. 

  מתחילת העבודות ועד לסיומן. העבודה ח אתרלדאוג על חשבוו ליקוי שטהקבלן מתחייב  )ד(

 תיאום  7.12

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

 מחלקת ההדסה של העירייה )1(

ומחלקת התועה של משטרת  העירייהמחלקת התועה של  )2(
 . ישראל
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 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  )3(

 יד המים מי מודיעין. תאג )4(

 חברת מקורות.  )5(

 מח' גים ווף של עיריית מודיעין.  )6(

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין.  )7(

 . חברת חשמל )8(

 חברת בזק  )9(

 רשות העתיקות )10(

 בכבלים ההטלוויזי )11(

 איגד ערים לכבאות. )12(

 .העירייהכל גוף וסף שיידרש על ידי  )13(

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

 .   שלבי העתקות התועה השויםל ומשטרת ישראל רעות- מכבים-עיריית מודיעיןהתועה של 

על פי תכית הסדרי תועה אמצעי בטיחות הצבת : כן, על הקבלן לקוט באמצעים הבאים-כמו )1(
 בזמן ביצוע, החיות ועדת התרי חפירה, החיות משטרת ישראל והחיות המפקח. מעקות

  . בהתאם לדרישות הרשויות הוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח בטיחות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר כל ספק, מודגש כי במידה וביצוע העבודות ידרשו  )2(
את התכון הדרש, קבלת  ביצוע העבודות, יהא על הקבלן לבצע במהלך זמיים עהתו הסדרי

  התרים. קבלת כולל הביצוע לגמר עד הזמיים התועה הסדרי האישורים הדרשים וביצוע

לצורך התחייבות  15%הסדרי תועה יתומחרו על פי מחירון תיבי ישראל בהחה של עלות  )3(
 החברה לתשלום בהתאם לאמור להלן:

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

 .הסדרי התועה

מתחייבת  ,לפרויקט₪  40,000במידה ועלות הסדרי התועה לעבודה מוזמת יעלו על  )ב(
 לעלות בפועל.הראשוים ₪  40,000לות ההפרש שבין מע 50% – החברה לשאת ב

והעבודה תמשך מעבר למועד הקוב בהזמת העבודה במידה מובהר למען הסר כל ספק כי   )ג(
 ,הוצאות הסדרי התועהיחולו , חברהמסיבות שאין תלויות ב ו/או בצו התחלת העבודה,

מועד סיום העבודות בתקופה שבין המועד שקבע לסיום העבודות בהזמת העבודה לבין 
 על הקבלן., בפועל

 ליקויים ופגמים בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן 7.13

במהלך המוזמות  היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או העבודות  )א(
עליו ידווח לו ו ו/או פגם כל ליקוילהחליף ו/או לתקן בתוך זמן סביר ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן 

, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך בכתבובתאי והודיע המפקח על המצאות הפגם  ל ידי החברהע
 שעות.    48סעיף זה הים 

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו/או הליקויים שהתגלו  )ב(
סכם עם הקבלן על בציוד שסופק ו/או במהלך ביצוע העבודות לא תוקו כאמור בס"ק (א). בוטל הה

ידי החברה בסיבות אלו, יהיה הקבלן מוע ומושתק מלהעלות כל טעה ו/או דרישה כגד החברה 
 בעיין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי האמור לעיל איו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר לגביהם  )ג(
 מסירה סופית חודשים מיום(במילים: שלושה )  3 במשךחראי לקליטתם המלאה יהא הקבלן א
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היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא קלטו  .(להלן: "תקופת הקליטה") 
שיקבע על ידי המפקח בעצים ו/או בתוך זמן בתקופת הקליטה, מתחייב הקבלן להחליפם על חשבוו 

 השתילים חדשים. 

  .עתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור מחדשעם טי )ד(

 ציוד חומרים ומלאכה 7.14

שימסרו במפרט הטכי וכתב הכמויות אשר יפורטו את הציוד ו/או המוצרים מתחייב לספק הקבלן  )א(
ו, ולספק חלקים בלתי פרדים הימיהוו להסכם זה ולו לצורך ביצוע עבודות ואשר יסומו כספחים 

העבודות על חשבוו הוא את כל הציוד, המתקים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לביצוע 
הסכם זה בהתאם להעבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע ביעילות ו

 .וספחיו

/או וד והמוצרים ו/או החומרים ו/או הציבמקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח,  )ב(
שמסרו לקבלן איו תואם את הדרש ע"פ המפרט הטכי או כתב הכמויות הכלים או חלק מהם 

כספחים להסכם זה והמהווים חלקים בלתי פרדים הימו, ו/או ות המסומלצורך ביצוע העבודות 
לספקו ו/או להחליפו על חשבוו, הקבלן , יהיה על העבודותאיו מספיק ו/או איו מתאים לביצוע 

על  ההכל לשביעות רצוו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שקבע
יה ילסטהקבלן ידי המפקח, וזאת ללא תמורה וספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמים.

אין  ןוהשלמתבודות העלמטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי הציוד ו/או  )ג(
ללא הסכמת המפקח בכתב. יתה תעודת השלמה על פי אתר העבודה רשאי להוציאם מהקבלן 

והמבים המכאי  אך ורק את הציוד מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 העפר בהתאם למפורט בהסכם זה וספחיו .הארעיים השייכים לו ואת עודפי 

העבודה החומרים וקבלתם באתר הציוד ו/או המוצרים ו/או בדיקת אחראי להקבלן יהיה  )ד(
הסכם ולשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע ה

 .זה

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

 תהיה ברמה משובחת.

בחומרים למייהם שלא יתאימו לאמור בציוד ו/או במוצרים ו/או   לא ישתמשו/או לא יובאו ו )ו(
  .הסכם זה וספחיו ב

לא תיתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  )ז(
, אלא אם כן השיוי או התוספת דרשו על ידי הטכי בוע בתכיות ו/או במפרטהדרש ו/או הק

  זכאי לתשלום וסף בגין השיוי או התוספת. הקבלן המפקח, ובלבד שקבע על ידי המפקח כי 

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

הבדיקות של  תו/או בהתאם לפרוגרממפרט הטכי ן את כל הבדיקות המפורטות בהקבלן יזמי )ט(
הזמתם מבעוד מועד של הגורמים  ארעות, ולפי תאי ההיתר, ויווד- מכבים-עיריית מודיעין

 הבודקים לביצוע הבדיקות בשטח. 

תר כל  הכלים, כוח האדם וכל יאת מתחייב לספק על חשבוו הוא ולפי הוראות המפקח הקבלן 
   .אתר העבודהב בדיקותההאמצעים הדרושים לביצוע 

לכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע  תרשאיחברה היה התבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה
   בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לק
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  אישור מוקדם )י(

בהם יש  ו/או מוצרים  ל החומריםלמקורם ש חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקחהקבלן 
ו/או  השתמש ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומריםספק או לבדעתו ל

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

שעל הקבלן לטוע במסגרת  לים ו/או עציםסעיף מתייחס אף לשתימובהר למען הסר כל ספק כי 
  הסכם זה.

     ח אדםוכ 7.15

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

 . ")כח אדם(להלן: "

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

ן. להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העיהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 
שיון יבעלי רעובדים מוסים, מיומים ופק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי למען הסר כל ס

  לעסוק בעבודות חשמל.

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

לפצות ולשפות את החברה על כל זק בגין כל תביעה, או קס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש 
גדה, או גדו, או גד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של ער ו/או ערים לצורך 

היגרם לחברה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להסכם ביצוע 
     עקב כך.

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי  )ד(
ישראל ואשר אין כל מיעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או החיות כל רשות 

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

ירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כדרש הקבלן מתחייב להבטיח תאי בטיחות ותאים לשמ )ה(
על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובו בחוק כגון חוק ארגון 

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

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

 . מיסים וכיו"ב

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

י וחיות ומקומות סידורהעבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  )ח(
לשביעות רצוו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן אות אתר העבודה אכילה אותים ב

  ושוטף.

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

 אתר העבודה רישה מומקת באופן עיי וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מימלא כל דהקבלן  )י(
. אדם שהורחק לפי דרישה אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלי המשה  של כל אדם המועסק על ידי 

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

ת סעיף זה או כל הוראה מהוראות ספח הבטיחות מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפר )יא(
הפרה יסודית של הסכם זה ' והמהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה, מהווה יאהמסומן ספח 

שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי 
   ישה מכל סוג שהוא בעיין זה.  והוא מוע ומושתק מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/או דר
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 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמים .8

שליטה  בלןתה לקילא הי מפקחע"י כח עליון או ע"י תאים אחרים שלדעת העבודות הגרם עיכוב בביצוע  8.1
לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת  מכ"ל החברהיקבע  -תה לו אפשרות למוע את העיכוב יעליהם ולא הי

מכ"ל משך הארכה תון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שיוי במועד השלמת הקבלן מ ביצוע
 .החברה

כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטוומיה או סגר או כל מובהר בזאת למען הסר ספק,   8.2
 התפתחות אחרת שעוצה במצב המדיי והמשליכה על קשר בין שטח מדית ישראל והשטחים המוחזקים

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

בלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של מכ"ל החברה  8.3
  עפ"י משך הזמן הקוב בה.העבודות לביצוע לוח הזמים יה זו תהיה אישור לארכה יודח

, מבלי לגרוע מכל זכות מכ"ל החברהרשאי  (א) לעיל,6.6סעיף בשקבע כאמור זמים הוח מל בלןקהחרג  8.4
להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה אחרת של 

  מפקח.מכ"ל החברה וה

הסכם זה, יזכה את  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הרי שפיגור בלוח הזמים אשר איו מוצדק על פי תאי 8.5
   החל מרגע הפיגור ועד להשלמת העבודה.  בעצירת ההצמדה למדדחברה ה

 קצב ביצוע העבודה 8.6

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  )א(
יקוט  בלןבכתב וקבלן יודיע המפקח לק -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שיתה להשלמתו העבודות 

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

(א) אים מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שקט בהם  )ב(
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ןלמתבזמן הקבוע, או תוך הארכה שיתה להשהעבודות השלמת 

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

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

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

זכות מלאה להשתמש בכל חברה רך סעיף קטן זה תהיה לבכל דרך אחרת. לצוהמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקים והחומרים שמצאים ב

, ישלם (א) להסכם זה6.6בסעיף תוך התקופה הקובה ביצוע העבודות את הקבלן אם לא ישלים  )ד(
(במילים:  ש"ח 5000הסכם זה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הקובה ב חברה להקבלן 

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד לכל יום איחור₪ ) פים שקלים חדשים אל תחמש
 ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.

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

   השלמה, ותיקוים .9

   שלמה לעבודהתעודת ה 9.1

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

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

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם בלן תיקוים הדרושים לדעתו וק
תעודת השלמה גם לפי ביצוע התיקוים האמורים בלן המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לק

ים  הקבלןגד קבלת התחייבות בכתב מכשיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקו
 המפורטים ברשימה האמורה. 
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למפקח, בשלושה עותקים, תכיות הקבלן לפי קבלת תעודת ההשלמה וכתאי לקבלתה ימסור  )ב(

   שיוכו בתאום עם המפקח.העבודות ) של כל חלקי AS MADEעדות (

 התאים הבאים:כל ת אם יתמלאו וכמושלמ הזה, תחשבת על פי הסכם ועבודה )ג(

כתב והתוכיות, המפרט הטכי  הושלמו לפיהן סופקו ווכל הקשור אליהעבודות הציוד/המוצרים 
כספחים להסכם זה והמהווים חלקים  וצורפשמסרו לקבלן לצורך ביצוע עבודה, ואשר הכמויות, 

 ההסכם.  לוח הזמים ויתר הוראות לרבות פרדים הימו,

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

 ותיקוים תקופת אחריות 9.2

 ה בפרדשל כל עבודיתחיל ביום המסירה הסופית אחריות , מייה של תקופת הסכם זהלצורך ה )א(
 .לחברה וקבלת אישור בכתבהקבלן מ

שה אחת  -מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תקופת האחריות והתיקוים לצורך הסכם זה הים 
 מתאריך מתן תעודת ההשלמה.

, זק או קלקול אשר לדעת אחריותתוך תקופת הות ו/או בציוד ו/או במוצרים ה/בעבודתהווה  )ב(
עבודה לקויה או שימוש יוד/המוצר שסופק ו/או טיב העבודות ו/או טיב הצהמפקח גרם כתוצאה מ

חומרים מוצרים או באו בבציוד , בלןבחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק
לתקן או לבות מחדש כל זק או קלקול כאמור, על חשבוו, הכל לפי דרישת הקבלן שסיפק, חייב 

    המפקח ולשביעות רצוו של המפקח.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 17.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה )ג(
 .    פגמים ו/או זקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקום היו על הקבלן כאמור בסעיף זה

  התמורה   .10

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות שהוזמו על ידי החברה כפי הדרש על פי הסכם  10.1
לסכום המהווה מכפלת הכמויות בהתאם תשלם החברה לקבלן עבור כל עבודה שהוזמה בפרד, זה, 

ים מחירהשיורכב על בסיס בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצויים בכתב הכמויות 
אשר שיצורף להזמת העבודה, ביכוי ההחה הכמויות המסומן כספח ד' להסכם זה, המפורטים בכתב 

וצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כספח א' להסכם זה והמהווה חלק שה
 בתוספת מע"מ בשיעורו כדין (להלן: "התמורה").ובלתי פרד הימו, 

 מובהר בזאת כי כל עוד לא אמר אחרת על ידי החברה, הכמויות הקובות בכתב כמויות הן אומדן בלבד 10.2
יצוע הזמת העבודה, ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, של הכמויות הדרושות לב

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה היה כוללת את ביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות  10.3
  חיו לרבות:   על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות וספ

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקה לרבות תשלומים למתכים,  )א(
 ותי שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

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

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

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

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

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

 העבודה וממו.      

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הדרשות לביצוע אספקה והתקה של הציוד לפי התוכיות,  )ט(
לרבות כל ההוצאות הגרמות בשל ביצוע העבודה באלמטים עם זוויות לא ישרות ואלמטים 
 משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמטים עם זוויות לא ישרות

 ואלמטים משופעים או מעוגלים.   

כל ההוצאות הדרשות להכת העתקי תוכיות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות  )י(
 וספחיו. 

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

כל ההוצאות הדרשות על פי התוכיות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות וספחיו לצורך ההתקה  )יב(
בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 
וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים (עם או בלי שרוולים), גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 

 למעבר ציורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלוות מעקות וכו'. 

 יקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממו.   )יג(

 דמי בדיקות   )יד(

דמי ביטוח למייהם, מיסים לקרות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קיה, מכס, בלו, אגרות  )טו(
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 פי הסכם ההתקשרות ולהכת לוח זמים ועדכום השוטף. הוצאות להצבת שילוט כדרש על  )טז(

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות וספחיו.  )יז(

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

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

ות והזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם כל ההוצא )כ(
 ההתקשרות וספחיו. 

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

  רווחי הקבלן. )כב(

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

 שהן תיוודעה בעתיד.  

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

 או המרחיב  צמצםעל כל שיוי המת הזכות להורות בכל עת החברה שומרת לעצמה אלמען הסר כל ספק,  10.4
בין אם על ידי הוספה או הקטת כמויות לפרטים  על פי הסכם זהוזמת המה הפרטית עבודהאת היקף 

כי במידה ותבחר , מובהר בזאת  .קיימים או הוספת פרטים שלא כללו במסגרת הזמת העבודה הפרטית
יקף העבודה הפרטית המוזמת כאמור, תקטן או תגדל התמורה החברה לצמצם או להרחיב  את ה
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לעלות למחיר ליחידה המפורט במחירון ביכוי אחוז ההחה שיתה על ידי הקבלן במסגרת  בהתאם
  הצעתו המפורטת בספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי פרד הימו. 

ות שתוזמה על ידי החברה, בין עבודמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר כל ספק כי ה )1(
יכללו פרטים ו/או עבודות אם במסגרת הזמת עבודה ובין במסגרת הרחבה של הזמת עבודה, 

משרד השיכון יתומחרו הפריטים ו/או העבודות ה"ל על פי מחירון  ,שאין מפורטות במחירון
 .15%מיוס  המעודכן 

תשולם התמורה בגין  רון משרד השיכון, במידה והפריטים ו/או העבודות אים מפורטים במחי )2(
 15%אותם פרטים ו/או עבודות עפ"י מחירון דקל מיוס 

)3( לים מפורטם במידה והפריטים ו/או העבודות אי"ים הי המחירובגין תשולם התמורה  , בש
/  הפרויקט מהל ידי על יבוקר, הקבלן ידי על שיבוצע יתוחלאחר אותם פרטים ו/או עבודות 

  ההחברה. ידי על יאושרו המפקח

שהוצעה  יכלול עמלת יהול ופיקוח ולא תחול עליו החת הקבלןשיקבע לעבודות הוספות המחיר  )4(
על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כספח א' להסכם זה והמהווה חלק 

 .בלתי פרד הימו

אשר יש בהן ה מוזמת עבוד מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שיוי בביצוע )5(
, תשולם אך ורק המקורית כפי שקבעה במסגרת ביצוע הזמת העבודה להשפיע על התמורה

בקשה במידה ויתן אישור מראש ובכתב מאת מכ"ל החברה לביצוע התוספות או השיוי. 
  עודי של החברה. ילאישור עבודה יבוצע על גבי הטופס הי

שולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודה המוזמת, בהתאם התמורה בגין כל הזמת עבודה ת 10.5
 למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט להלן: 

  חשבוות חלקיים )א(

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

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

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  )3(

לכל חשבון יצורף לוח זמים עדכי עם סימון התקדמות על גבי לוח הזמים הבסיסי שאושר  )4(
 בתחילת הפרויקט.

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  )5(

ות שבהתאם לכתב הכמויות שצורף להזמת העבודה לבין בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבוד )6(
 יש לצרף את טפסי העבודות וספות/חריגות שאושרו. עבודות וספות ו/או חריגות.

באמצעות תוכה כגון  מרשתתב תבמידה והחברה תידרוש הגשת חשבוות בצורה דיגיטלי )7(
טרותיוט"דקל באיה אחרת הקבלן יהיה מחויב להגיש חשבוהקבלן מרשתתב " או תוכ .

 במידה וידרש. מרשתתישא בעלות ההתחברות שלו ל

יום מיום הגשתו לחברה,  14המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל , ויקבע בתוך  )8(
את התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלדרי החולף 

 ית."), וקביעתו תהיה סופהחשבון המאושר" - (להלן 

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקוו, לפי   )9(
 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום בייים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  )10(
ו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהו

התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות תקבלו על ידי 
החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות 

 רצום של המפקח והחברה.
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 מיום אישור המפקח לחשבוןיום  60לקבלן בתום   כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם )11(
 ").60(דהייו: "שוטף +

 חשבון סופי  )ב(

יום  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י הזמת עבודה, ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך  )1(
מדרישת המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר, של הזמת העבודה, על יסוד 

תב הכמויות שתימדדה לפי הוראות . כתאי לתשלום המכפלה של מחירי היחידה שבכ
  החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן את המסמכים הבאים: 

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

 ) ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט .AS-MADEתוכיות עדות ( •

 ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה. •

 על השלמת המערכות השוות אישורי היועצים •

  ערבויות לבדק כדרש בהסכם זה. •

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

 בספר הקבועים המדידה לאופי בהתאם, לעיל כאמור, הסופי החשבון את יבדוק המפקח )2(
 העבודות עבור המצטברת התמורה את, לחברה הגשתו מיום יום 45 בתוך ויקבע הכחול
  .סופית תהיה וקביעתו"), הסופי המאושר החשבון" - להלן( הקבלן. ידי על עושבוצ

 לפי, תיקוו או/ו אישורו ולאחר המפקח י"ע אושר אשר, החשבון הסופי את תבדוק החברה )3(
  .להלן שקבעו התשלום במועדי הסופי המאושר החשבון סכום את לקבלן תשלם, דרישתה

 כלשהי הודאה יהוו לא החברה ידי על ותשלומו ברהוהח המפקח ידי הסופי על החשבון אישור )4(
 באופן בוצעו או/ו החברה ידי על תקבלו שהעבודות לכך החברה כאישור או/ו המפקח מצד

 המפקח של רצום לשביעות החוזה לפי התחייבויותיו בכל עמד שהקבלן או/ו מושלם
  .והחברה

 מפקח אישור המ יום 90 תוך לקבלן  ישולם, המאושר הסופי החשבון )5(

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב איה צמודה.  10.6

מובהר בזאת כי המצאת חשבוית היה  תאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  10.7
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

ר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע הסכומים המפורטים לעיל הים מלוא התשלומים אש 10.8
 העבודות בהתאם להסכם זה וספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  10.9
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

המפורטות המוזמות וע העבודות מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותית בביצוע השלמת ביצ   10.10
בתוכיות, המפרטים בין אם צורפו או לא צורפו וכתב הכמויות המסומים כספחים להסכם זה ומהווים 

 חלקים בלתי פרדים הימו, על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלב ושלב.  

רה רשאית לקזז מכל סכום מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החב   10.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה אלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 

(כד) לעיל. למרות 10.3חלה על הקבלן, לרבות הוצאות, פיקוח, תכון ויהול העבודות כאמור בסעיף 
תה זו, ולפי שאפשרה לו, לתקן את האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפי שהודיעה לקבלן על כוו

 ימים ממתן ההודעה.   3הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה  10עולה על שאיו יגור בתשלום פמובהר בזאת, כי    10.12
 יצוי.   פלא תהא חייבת ב

 קסות .11

י התחייבויות הקבלן לפי חוזה מוסכם בזה כי בוסף לכל סעד או תרופה המוקים בגין הפרת ההסכם או אי מילו
  זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:
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צוע העבודות בהתאם להסכם זה וספחיו כולם או חלקם ו/או לא ילא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לב 11.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שקבע על ידי המפקח תוך פרק ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

' בייצויים קבועים ומוסכמים בהתאם לספח פיהא הקבלן חייב לשלם לחברה  הזמן שקבע המפקח,
מדד תשומות הסלילה והגישור, החל מיום צו להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי פרד מהסכם זה

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

סף שיגיע לחברה מהקבלן בגין פיצוי ע"פ הסכם זה, תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי כל סכום כ  11.2
לפגוע בכל זכות אחרת התוה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת על פי הסכם זה. כמו כן, תהיה 

 החברה רשאית לחלט את הערבות הבקאית של הקבלן שברשותה.

 י קיום יחסי עובד ומעביד    א .12

ובד עצהיר בזאת כי היו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתאי מתאיו כדי ליצור יחסי קבלן מה 12.1
הסכם זה כדי בומעביד ביו 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 בזאת,מוצהר ומוסכם  הספק,למען הסר  12.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, 12.3
בתשלומים  מור לעיל,אך מבלי לפגוע בכלליות הא שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  יכויי מס הכסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,
, 1963-ג"תשכ פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגת השכר,

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

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשוה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, 12.4
  או למועסקיו./ואו לעובדיו /לקבלן ו

 חריות א .13

 אחריות הקבלן לזק 13.1

הציוד/מוצרים הקבלן אחראי לשמירת  ההיימיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה,  )א(

עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

פרויקט העבודות /או לאתר העבודות ו/או העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של זק לעבודות ו

זק על חשבובהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את ה

השלמתן תהייה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל 

  פרטיהן להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/או ו כתוצאה היה אחראי בלעדית לזקים שיגרמיהקבלן  )ב(

של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות ביה ו/או שיוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות עבודמ

מאחריות לזקים כאמור  העירייהו/או  . הקבלן פוטר את החברהסמוכים לאתר העבודההשטחים ש

כתוצאה ו/או בקשר מי מהן  על כל תביעה שתוגש גד העירייהו/או  שפה את החברהילעיל, הקבלן 

 שא בהוצאות ההגה המשפטית ובקשר לכך. ילאמור וכן 

) לעיל, תחולה גם על כל זק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלי המשה ב) , (אקטן (-הוראות סעיף )ג(

 .ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון

לקבל  העירייהו/או  אחראי לזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה ההיילן בכל מקרה שהקב )ד(

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשוה בכתב, פיצוים מלאים  עבור זקים שלא תוקו במועד שקבעה 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא  העירייהו/או  ועבור זקים שהחברה העירייהו/או  החברה

 םו ו/או שאיים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברהיתוקהעירייהו/או  ית 

  תהיה סופית ובלתי יתת לערעור.מי מהן  וקביעת
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  אחריות לגוף או  לרכוש 13.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל זק ו/או אובדן ו/או חבלה י – העירייהו/או  ביחסים בין הקבלן לחברה

לרבות זק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה  ו/או תאוה כל מין וסוג שהוא,

רשות עירוית או ממשלתית ו/או לקבלים  ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לכל עירייהו/או ל

ו/או עבודה  ו/או כל מבה ההמצוי באתר העבודו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד האחרים ו/או לכל מבה 

המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד  ר ו/או ציודו/או מוצ

, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי ולזיהום ולזקים ו/או מפגעים סביבתיים מאלה

עשה ו/או כתוצאה מכל מ וו/או קבלי משה המועסקים על יד וו/או שלוחי והקבלן  ו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלי המשה של וו/או שלוחי ולרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי

שא בתשלום כל קס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל י. הקבלן בתקופת האחריות

היה הקבלן אחראי י שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן

לכל זק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הזיקין (וסח חדש) ו/או לפי כל דין 

הקבלן  ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות. עירייהו/או ל אחר לזקים שייגרמו כאמור לחברה

 העירייהו/או  את החברה חייב לשפותומת מאחריות לזקים כאמור לעיל העירייהו/או  פוטר את החברה

שא בהוצאות יכתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן מי מהן  כל תביעה שתוגש גדזק ו/או הפסד כאמור ועל 

 .ההגה המשפטית ובקשר לכך

  אחריות לעובדים 13.3

 וו/או המצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחום של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 

יב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר ומתחי

, לרבות קבלי משה ועובדיהם, כתוצאה מכל זק ו/או אבדן ו/או תאוה ו/או חבלה כל והמצא בשירות

  שהם במהלך ביצוע העבודות .

   אחריות לרכוש ציבורי 13.4

לקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, היה אחראי לכל זק ו/או קיהקבלן 

חשמל, טלגרף, טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהזק ו/או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 

, באופן יעיל ביותר ולשביעות ותקן את הזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבויהקבלן לביצוע העבודות. 

יזוק כאמור. על הקבלן ישל החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הט הרצופול ברכוש ש

קרקעיים העוברים  -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכיות עדכיות על כל הקווים התת 

  דות.באתר העבו

  פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן 13.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למוע את הזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לקוט על חשבו )א(

ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאוות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

  .דלעיל 13.4 - 13.1 האמור אלה הזכרים ומפורטים בסעיפים

במידה ויתבעו ביחד  םו/או שלוחיה םו/או עובדיה העירייהו/או הקבלן מתחייב לבוא בעלי החברה  )ב(

ו/או הוראות כל דין, לרבות  הסכםו/או לחוד בגין זקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

  דלעיל. 13.4 - 13.1ומבלי לגרוע מכלליות האמור הזכרים בסעיפים 

 העירייהו/או ות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה הקבלן מתחייב לשפות ולפצ )ג(

בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לזקים  םו/או שלוחיה םו/או עובדיה

הזדמות קבלן אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שיתה ל

  דעת צד ג' באותה תביעה.הו ולהתגון בתביעה כאמור או שלחה אלי
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 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כגד החברה )ד(

היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים ה"ל על כל זק, בין יצו מאת בית המשפט,  העירייהו/או 

ולקוט בכל ההליכים של הקבלן לעשות את כל הדרוש  וישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת

הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו 

  ה"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כ"ל.

על כל זק וכגד כל תביעה או  העירייהו/או כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה  )ה(

עילה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, גדם דרישה, מכל 

ו/או גד מי מהם ו/או כגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאוה, חבלה או זק 

ו/או  המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה

  מלואן.ב העירייה

ו/או  םלתקן בעצמ םרשאייהיו  העירייהו/או  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה )ו(

באמצעות אחרים את הזקים שהקבלן אחראי לתקם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, 

הוצאות כלליות של  20%שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הזקים האמורים בתוספת יוהקבלן 

  .העירייהו/או  החברה

כדין  וחויב העירייהו/או  היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברהיכל סכום שהקבלן  )ז(

, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל םרשאי העירייהו/או  החברהיהיו לשלמו, 

יהיו כל זמן שהוא וכן מאת החברה בקבלן דין, לגבותו ו/או לכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

 .הסכם זה"לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הזכרות ל םרשאי

פי הסכם זה, ובכלל זאת -מובהר, כי הקבלן אחראי לזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על )ח(

  זקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 ביטוחי הקבלן. .14

פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו רוע מאחריותו בלי לגמ 14.1
לפי מועד תחילת העבודות שוא הסכם זה (להלן : "העבודות") לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבוו הקבלן 

שי המועדים  ביןו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מ
וכן לעיין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט ה"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

זה (להלן:  בהסכם, בהתאם לתאים המפורטים המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן,  14.4בסעיף 
חלק בלתי  המהווה וההסכם)  למסמכי המכרז 1' (י"התאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לספח 

 בישראללפעול מורשית כדין ה(להלן: "אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח  ממסמכים אלופרד 
 "ביטוחי הקבלן"): -(שכולם יחד יקראו להלן

  יטוח כל הסיכוים עבודות קבליות ב 14.1.1

 פרק א' ביטוח העבודות,  .א

הקבלן או באחריות ו/הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את 
 הסכם זה שואעבודות הקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 אחריות כלפי צד שלישי, פרק ב' ביטוח  .ב

 .ל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זהעהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 חבות מעבידים  פרק ג' .ג

/או עפ"י חוק האחריות על פי פקודת הזיקין (וסח חדש) ו הקבלן את אחריותו של המבטח
במישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

  .ועובדיהם משה קבלי, קבלים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ו
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  יטוח אחריות מקצועית ב 14.1.2

בגין רשלות מקצועית ו/או  ישההקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דר אחריותו שלהמבטח את 

 שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופית ו/או זק בשל הפרת חובה מקצועית

 שוא העבודות של הקבלן ו/או מהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלי ו/מעשה ב שמקורם

  . הסכם זה

חודשים לאחר תום תקופת  6 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של

  הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע ה

  .ותהעבוד

חברה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע

   בסעיף זה.

   מוצרהיטוח חבות ב 14.1.3

בגין פגיעה גופית  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלחוק האחריות  פי עלהמבטח את חבות הקבלן 

ו/או זק אשר גרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם הסכם זה (להלן: 

  "המוצר"). 

חודשים לאחר תום תקופת  12מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 

  הביטוח.

ביצוע  בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין חזיקלה הקבלן מתחייב

  . ותהעבוד

ביטוח כאמור הפוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע

  .בסעיף זה

 יטוח כלי רכב וציוד הדסי:ב 14.1.4

תו ו/או השגחב  /אושבבעלותו ו ההדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .א

גין פגיעה גופית עקב בבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כדרש על פי דין 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין זק לרכוש צד 

בעף הביטוח  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עשלישי כלשהו 

 .הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת

ביטוח  ,בין היתר ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכוים לציוד מכאי הדסי כ .ב

הדסי ו/או ציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכי על פי דין אחריות הקבלן ל

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  1,000,000סך של בבגבול אחריות 

לו כל החריגים הוגעים לזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע בביטוחים אלו יבוט

 עבודות קבליות

 (כמפורט  מכאי הדסי לציוד הסיכוים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .ג

 מתן על ) הצהרת הקבלן2( 'י) לספח 4א' ( –) 1( א' בסעיפים האמור ואולם)  עילבס"ק (א) ל

 .בגיו" הביטוח ערך כאילו מכאי הדסי לציוד זק כל לגבי למאחריות לזקים, יחו פטור
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  מכאי הדסי לציוד הסיכוים רכוש ו/או כל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח .ד

מוסכם בזה כי במקרה והקבלן לא יערוך ביטוח, כאמור, לא )   עילבס"ק (א) ל (כמפורט

עירייה,  ו/או מהליה ו/או עובדיה בגין תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד ה

זק שהיה זכאי לשיפוי בגיו, אילו ערך את הביטוחים, כאמור, והוא פוטר בזאת את 

שהאמור  העירייה ו/או מהליה, ו/או עובדיה מכל אחריות לזקים לרכוש האמור ובלבד

 .לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון

ספק, מוסכם כי המוח "רכב" כולל מופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים,  מען הסרל .ה

 גוררים וכן כלים עים ממועים מכל סוג.מחפרוים, 

הקבלן יבטח על חשבוו הוא למשך כל זמן ביצוע ומבלי לגרוע ממו, מוסכם בזה כי וסף לאמור לעיל, ב 14.2
העבודה  למקום קים וכל רכוש אחר שהובאהעבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המת

הם לפי תאי לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפי כל זק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי ל
 .הסכם זה ו/או על פי כל דין

זה, יכסו בין  14כאמור בסעיף  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הערכים על ידי הקבלןטוחבי 14.3
(בביטוח אחריות מעבידים ככל משה  קבלים וקבליאחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  היתר גם את

העירייה שייחשבו לעובדיו) ובוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או 
פקח (להלן: "העירייה") ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מ מפעלי מלט ישראליים בע"מ

העבודות מטעמה של החברה בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן: "יחידי 
 המבוטח").

במשך כל  הדרשים בקשר עם העבודות שוא הסכם זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים מתחייב הקבלן  14.4
וצר על הקבלן י אחריות מקצועית וחבות המביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםהתקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר עשתה על ידו בקשר עם  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישות על פי להחזיק 
 הסכם זה על ספחיו.

(א') לעיל (פרק א' העבודות), יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  14.1.1ביטוח הקבלן הערך על פי סעיף  14.5
ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח  ירייההע(שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם העבודות מטעמה של החברה
 . זדוןבלזק  

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על  14.6
 ת הביטוחים כאילו ערכו בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.פיו יראו א

לשפות  וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הערכות על ידי הקבלן יכללו תאי מיוחד לפיו הפוליסות  14.7
ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של  העירייההחברה ו/או את 

על מי  שתוטלבגין אחריות מקצועית של המהל ו/או מפקח העבודות מטעמם) החברה (למעט אחריותם ה
הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (ספח  –ו/או קבלי משה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןמהם 

 )).1( 'י

 שבו פועלהחברה ו/או העירייה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ 14.8
(א) לעיל  14.1.1אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שערך בהתאם לסעיף הקבלן, 

רכוש שבו הלמעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעיין ביטוח זהבפרק א' ביטוח העבודות)
  המצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.ופועל הקבלן 

מוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן למען הסר כל ספק מוסכם ו 14.9
רכוש הלמעט אותו חלק של במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל 

 .המצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןושבו פועל הקבלן 

 חברההקבלן ימציא ל צוע העבודות שוא הסכם זה,כתאי לקבלת צו לתחילת בימועד חתימת הסכם זה, ב 14.10
 ווסחבעל ידי חברת הביטוח (כדין בוסח המצורף כשהוא חתום )) 1( 'י(ספח את אישור ביטוחי הקבלן 

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תאי יסודי לקיום  מקורי).ה
 ההסכם על ספחיו.

מועד חתימת הסכם מ, לא יאוחר חברהמהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ה וסף ומבלי לגרועב 14.11
החברה צהרה לפטור מאחריות ההסכם זה, מכתב  זה וכתאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות שוא

לזקים  ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה העירייהו/או 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 1 )1' (יכספח  תלהסכם זה ומסומ פתצורהמ", לזקים מאחריות פטור -הצהרה " בהתאם לוסח
 כדין על ידי הקבלן. מהא חתוי, כשה(בוסחה המקורי)

מועד חתימת הסכם מ, לא יאוחר החברהוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 14.12
ם זה, ספח תאים מיוחדים לביצוע עבודות זה וכתאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות שוא הסכ
כשהוא חתום כדין   (בוסחו המקורי), 2 )1' (יבחום בהתאם לוסח  המצורף להסכם זה ומסומן כספח 

 על ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעיין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות שוא הסכם זה  14.13
בלן משה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשה תהייה או חלק מהן יבוצעו על ידי ק

פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתאים ולסכומים הדרשים באישור עריכת 
 )).1( 'יביטוחי הקבלן (ספח 

/או מהליהם ו העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הושא באחריות כלפי החברה ו/או  14.14
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות  ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

שוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלי המשה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות 
פקח העבודות מטעמה של ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מ העירייהאת החברה ו/או 

החברה בגין כל אובדן ו/או זק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי 
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. מי מקבלי המשה, בין אם אובדן ו/או זק כאמור מכוסה

 14.1הקבלן אשר ערכות כמפורט בסעיף  ימתחייב לקיים בדייקות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 14.15
ו/או  העירייההחברה ו/או פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל 

כדי לממש את זכויותיהם על  מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
ו/או מהליהם ו/או  העירייההחברה ו/או עה של לתבי ופי תאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בוסף ומ 14.16
מתחייב הקבלן לפות באופן מיידי (ביטוח על ידי הקבלן),  14.1מהביטוחים הערכים בהתאם לסעיף 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי ציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת 
הזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות ציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הדרש, לרבות להעביר 

 לו כל מידע שידרוש.

וסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר ב 14.17
בכל ההוצאות שתידרשה מתחייב לשאת לרבות פיוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחקרות 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין מתחייבת לה והחברהלהשבת המצב לקדמותו 
זק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור ה

לקבלן כל תשלום חייבת  תהאלא  החברהוכי  (לרבות ההשתתפות העצמית)  שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לכיסוי ההוצאות כאמור

פוליסה על פי פרק א' בהביטוח  וסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמוליב 14.18
ה אחרת בכתב ת, אלא אם היא הורישירות לחברהלביטוח העבודות הקבליות, בגין זקי רכוש, ישולמו 

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעיין זה. תיקן הקבלן בעצמו זק מוסכם בזה כי למבטח. 
מטעם  המפקחמהל העבודה ו/או ן המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצו

להורות למבטח  החברה  תתשלום עבור העבודה שיזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל החברה
 .לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הזקישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב 

 לעיל 14.1המפורטות בסעיף  וליסותבקרות אירוע המחיל איזו מהפבוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  14.19
החברה ו/או העירייה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב 

, ככל שהדבר איו וגד את איטרס הקבלן בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהו/או מי מטעמם 
 ם.להל המשא ומתן בעצממי מטעמם החברה ו/או העירייה ו/או ת יווזאת מבלי לגרוע מזכו

מוסכם כי בכל מקרה של זק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מ 14.20
מהל ו/או  חברההחובה לפעול בהתאם להלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

ו/או  העירייההחברה ו/או ת הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות פר הקבלן את הוראוה 14.21
, יהא הקבלן אחראי לזקים מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

לחברה ו/או לעירייה ו/או למהליהם ו/או לעובדיהם ו/או למהל ו/או למפקח העבודות מטעמה שיגרמו 
 מי מהם באופן מלא ובלעדי ולא תהייה לו כל תביעות  ו/או טעות, כספיות או אחרות, כלפי רה,של החב

 והוא יהא מוע מלהעלות כל טעה, כאמור.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

בדבר עלות תיקון זקים  החברה ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 14.22
ת הזקים מטעם חברת אח השמאי אשר יבדוק מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"

 הביטוח.

ו/או  העירייהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  14.23
באופן מלא בגין כל זק אשר  מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

 פוליסותאיזו מתאי מתאי י הובע מהפרה ו/או אי קיום של ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוח
 מהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלי משה מטעמו.ו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח

החברה ו/או ידי  ערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשויים ו הים על פיותאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 14.24
 ה ו/או דרישה ו/או העירייה בקשר עם העבודותשוא הסכם זה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טע

לחוק  59תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה, לרבות כל טעה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
כלפי החברה ו/או העירייה וכלפי  "ביטוח כפל" תטעולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 ים.מבטח

 )) יכללו תאי מפורש על פיו המבטח1( 'יהערכים על פי ספח אישור ביטוחי הקבלן (ספח ביטוחי הקבלן  14.25
ביצוע העבודות שוא הסכם במשך תקופת את היקפם ו/או לשותם לרעה  םצמצל איו רשאי לבטלם ו/או

ם, תישלח לחברה ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשו, אלא אם כן זה (להלן: "תקופת הביטוח")
  לשיוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  ) יום מראש על כוותו לעשות זאת.60שישים (

ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  העירייההחברה ו/או שכאלו לגבי 
 ממועד משלוחים הימ) 60שישים (ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  שלחהאם לא  של החברה

 .ההודעה

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם בהיקפו  14.26
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש  14.25ו/או משוה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בסעיף 

או השיוי לרעה או ביטול הביטוח ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפי מועד הצמצום 
 כאמור לעיל.

ו/או מהליהם  העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברה ו/או  14.27
בגין זק שהוא זכאי לשיפוי בגיו, או  ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

(ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי  1י הביטוחים שערכו לפי סעיף שהיה זכאי לשיפוי בגיו על פ
ות ה"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לדרש הפוליסאיזו מאו הפרת תאי מתאי )), ו/1( 'יהקבלן (ספח 

ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או  העירייהבהסכם זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או 
ות מטעמה של החברה מכל אחריות לזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הקובה מפקח העבוד

 .שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון בפוליסה, ובלבד

מוסכם בזה כי האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור  14.28
ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל הפרויקט ו/או מפקח  העירייהלפי החברה ו/או מאחריות כ

) מתייחס לזקים 12.28העבודות מטעמה של החברה. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה (
 העוצים בביצוע העבודות ושא הסכם זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

ין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשיויים, כדי להטיל אחריות כלשהי מוסכם בזה במפורש, כי א 14.29
על החברה ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמן ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי 

 של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.  ולצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ולהפקיד ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב (שבעה) ימים  7 -לא יאוחר מ 14.30
בגין הארכת תוקפם לתקופה וספת, הקבלן מתחייב , לעיל 12.10כאמור בסעיף את אישור עריכת הביטוח 

היו מחויב במועדים הקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 ם על פי ההסכם על ספחיו.בעריכת הביטוחי

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן (בוסחו  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 14.31
בסעיפים  כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,12.30  - ו 12.26 12.10המקורי) כאמור בסעיפים ,

ם אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות ים ובהעדר קיוומקד תאי מתלהמהווים  ,לעיל 12.12 -ו 12.11
עבודות הביצוע את תחילת ו/או המשך למוע מן הקבלן כאמור בהתאם להסכם, החברה תהייה רשאית 

 .וזאת בוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י ההסכם או הדין שוא הסכם זה,

בבדיקתו ו/או אי  )) ו/או1( 'ימוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (ספח  14.32
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 
היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי 

 מהבאים מטעמה.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל 14.33
, לרבות, ומבלי לפגוע על ספחיו פי הסכם זה הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יובהתחייבויות
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בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו שוא 
בשל אי הצגת האישורים  לאתר /או ציודרכוש וממו ביצוע עבודות ו/או הכסת  ומעיההסכם גם אם י

במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים ה"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה 
 כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.

(ביטוח העבודות) באישור עריכת  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הערך עלה 14.34
השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ))1( 'יוחי הקבלן (ספח ביט

  .בקשר עם הסכם זה יםהמבוטח הציוד ו/או החומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תאי הביטוח המתחייבים מן  14.35
ביטוח, הים דרישה מיימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת ה

לבחון את חשיפתו לזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תאי הביטוח 
בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מוע מלהעלות כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל הפרויקט ו/או מפקח העבודות מטעמה של ו/או  העירייההחברה ו/או 
 בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תאי הביטוח המיימאליים כאמור. החברה

שיומצאו על ידי הקבלן כאמור הבטוח  ילבדוק את אישור(אך לא חייבים)  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  14.36
על מת להתאימם להתחייבויות על ידי החברה חייב לבצע כל שיוי או תיקון שיידרש והקבלן מת לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על ספחיו הקבלן

 םביחס לאישורי הבטוח וזכותמי מטעמה ו/או חברה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה 14.37
, איה מטילה על ו/או פוליסות הקבלן ילכמפורט לע ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  החברה ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמן
שהיא המוטלת  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ושוא כל דין על הקבלן שוא הסכם זה

ן מתחייב למלא אחר תאי פוליסות הביטוח הערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבל 14.38
לבקשת  ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהייה אישורים על תשלומי  החברה בכתב,
 קף במשך כל תקופת העבודות שוא הסכם זה ו/או התחייבותו על פי ההסכם על ספחיו. בתו

בתום לב ו/או אי קיום  הפרהכי בביטוחי הקבלן וסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, קבע ב 14.39
 ויפגעלא  מהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום לב של תאי מתאי איזו מ

ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל הפרויקט ו/או מפקח העבודות  העירייההחברה ו/או בזכויות 
 מטעמה של החברה שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או בחלקם,  14.40
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את תהא החברה רשאית, אך לא חייבת

הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבוו של הקבלן. ובלבד שהחברה 
 האו התחייב מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14הודיעה לקבלן על כוותה לעשות כן 

לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על  הראשוה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד 
פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממה לקבלן בכל זמן שהוא וכן 

 .תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

כם מתחייב הקבלן למלא סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסבו 14.41
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקות 

ה"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  וכדומה, שהותקו לפי החוקים
משך כל תקופת במי, יהיו בכל עת ובאופן מקרי או זשוא הסכם זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ו

 החוקים ה"ל. שעל פיביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

14.42 והוראות  דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב ב
ומה, וכל הצווים, התקות וכדפקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים (הפלת"ד) 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים  ה"ל, ובעיקר, יםשהותקו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמי, יהיו בכל עת  א הסכםשו עבודותשיועסקו בביצוע ה

ק אחר בקשר וכל הוראות חו ה"ל יםעל פי החוקלהוג ברכב מועי  מורשיםזה,  הסכםתקופת  ובמשך כל
 עם העבודות שוא הסכם זה.

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה,  14.43
ו/או כל ו/או המשרד לאיכות הסביבה והתקות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

 .יים באתר העבודותרשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומיעת זקים אותם יש לק

ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל  העירייההחברה ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 14.44
לא ו/או פיצוי הביטוחים ה"ל לקבלת שיפוי על פי  הפרויקט ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
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. למעט במקרה בו גופים המתאימיםתיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או ה
 העדר הרישוי ו/או האישור היו הסיבה הקרובה לזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבוו את כל דרישות החברה ו/או מהל הפרויקט ו/או מפקח העבודות  14.45
מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות 

 וגע להתקת ו/או לקיטת אמצעי הגה כגד זקי טבע.ובמפורש כל ה

 הקבלן מתחייב לקיים שמירה אותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות. 14.46

בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  14.47
ופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות לקיים במלואן את כל דרישות הג

שוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שחתמו בין מי מהם לבין 
 החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כ"ל.

דמי הביטוח בגין הביטוחים הערכים על פי למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום  14.48
זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה זק ו/או תביעה כגד המבטח על פי  12סעיף 

פוליסות הביטוח הערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על העירייה ו/או 
 על מי מטעמן. 

זה בקשר לביטוח איה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר  14בסעיף  מובהר בזאת כי כל הוראה 14.49
 אחריותו הבלעדית של הקבלן לזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

על פי  תזכאי היוכל סכום לו בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לעכב  14.50
הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה, דת לזכות מוהעף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה תאי סעי

(שבעה) ימים מראש. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום  7ובתאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, 
תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב 

 צאות שגרמו לחברה (באם גרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח.ביכוי הו

אשר יועסק על ידו (בכפוף קבלן משה  כללכלול הקבלן מתחייב , לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור 14.51
הסכם זה ועובדי קבלן המשה הוראות בכל הביטוחים אשר מחובתו לערוך לפי להוראות הסכם זה) 

 דבר ועיין.ייחשבו לעובדי הקבלן לכל 

זה (ביטוח), כולן או חלקן, מהווה  14מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  14.52
 הפרה יסודית של הסכם זה.

  יטול ההסכם.   ב .15

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  15.1
ההסכם  את יראו כזה במקרה(במילים: ארבעה עשר) יום מראש ובכתב.  14ן מתן הודעה בכתב לקבל

 /הקוב למועד עד מראש חתם כאילו

על ידו   וסופקבוצעו ו/או תה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד ש 15.2
  עד מועד סיום ההסכם כאמור.  

טעה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל  15.3
  באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

 מיידי באופן ההסכם את לבטל רשאית החברה תהא כי הצדדים בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל  מוסכם 15.4
 :הבאים במקרים

 .זה הסכם הוראותל בהתאם העבודה את ביצע לא הקבלן .א

 או יותר אחת הפרו מטעמו מי או/ו שהקבלן , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ב

במועד שקבע על ידי הסכם  ההפרה את תיקו ולא בהסכם זה ובמסמכיו הכלולות מההתחייבויות

 .זה ו/או המפקח

 , או מקצתן כולן  ,ידיהם על המבוצעות העבודות כי מטעמו מי או/ו בקבלן התרה המפקח כאשר .ג

 ביצוע אותים לשיפור צעדים זו התראה קבלת עם מייד קט לא והוא רצוו לשביעות אין

  .העבודות

 .הסכם זה בביצוע בזדון מתרשל שהקבלן הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ד
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 םציוד שאי או/ו בחומרים משתמש הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ה

 .בחומרים הדרושים או/ו בציוד משתמש איו או/ו העבודות בביצוע ראויה באיכות

 עה המפקח ולא הוראות את ממלא איו הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ו

 .ההוראה ותן י"ע לכך שקבע הזמן תוך או/ו סביר זמן תוך לדרישותיו

 לגביו תאגיד יתן היו באם - או , רגל כפושט הוכרז או/ו , דין כל מכוח כסים כוס לקבלן מוה .ז

הורשע  או , אישום כתב גדו הוגש או פלילית חקירה פתחה ממהליו מי או הקבלן גד  ;פירוק צו

 ;קלון עמה שיש עבירה בבחית הה לגביהם שהרשעה למעשים בוגע

   ;מרמה מעשה בכל או , שוחד בלקיחת , בגיבה חשד או תפס מטעמו מי או הקבלן .ח

 , טכית ,כספית , בריאותית מסיבה ההסכם בדרישות לעמוד מסוגל איו הקבלן כי לחברה  הוכח .ט

 ;אחרת סיבה מכל או

רשימה  אים בבחית , ההסכם ביטול כעילות לעיל המויים המקרים אין כי , בזאת מובהר בהר .י

ובכלל  , שבדין עילה כל מכוח ההסכם טללב העירייה מזכות לגרוע בכדי במייתם אין וכי ,סגורה

 .הקבלן ידי על הפרתו עקב ההסכם לבטל זה

חברה עפ"י הסכם זה למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל 15.5
  ל. לעי 15.2ו/או  15.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תאי כלשהו בהסכם זה שאיו מצוין בסעיפים 

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל זק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ 15.6
הסכם, זקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טעה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה הלעיל, תהא  15.2או ו/ 15.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  15.7
, לפי העין, לא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ממו ולהשלים את הקבלן או חלקו ולסלק את ידו של 

  .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת הבעצמ

 עברת ההסכם ו/או העסקת קבלי משה  ה .16

סכמת הלו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את קבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין ה 16.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

למען הסר ספק מובהר כי קבלי המשה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  16.2
 העבודות  הדרשות (בדגש על קבלים לביצוע עבודות חשמל ותאורה).

עבודות עפר, חציבה ופיוי חומרי החציבה, פיוי פסולת ,הקמת קירות תמך ובביצוע מודגש ומובהר כי  16.3
משק תת קרקעי (עבודות יקוז, ביוב, מים) לא יהא רשאי הקבלן להעביר לקבלי משה אלא אם יקבל 

 סכמת החברה לכך בכתב ומראש ובתאי שקבלן המשה עומד בכל תאי הסף אשר דרשו למכרז. האת 

בלן את ביצוע העבודות לקבלן משה שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהווה הדבר הפרה יסודית העביר הק 16.4
ימים מיום  7אשר ישולמו לחברה תוך ₪  300,000בגיה יהא הקבלן חייב בפיצוי מוסכם לחברה בסך של 

  בו גילתה החברה את דבר ההפרה. 

  .זה בוסף תהא רשאית החברה לחלט את הערבות הבקאית על פי הסכם 16.5

גילתה החברה כי הפר הקבלן את הוראות סעיף זה, יפעל הקבלן לאלתר לסילוק ידו של קבלן מהשה  16.6
 לעיל. 15והחברה תהא רשאית לפעול בהתאם להוראות סעיף  מהאתר בו מבוצעת העבודה 

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה 16.7
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה לפי הכלשהי כ

קבל על הקבלן למבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוות הקבלן להעסיק קבלי משה יהא  16.8
 .קבלת הזמת העבודה מיוםבוע תוך שאת אישור החברה לקבלי המשה אותם הוא מתעתד להעסיק, 

המעידות כי  תודותע חברהעביר למתחייב, כתאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלי משה, לההקבלן  16.9
  פירוט אשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשה היו קבלן  קבלן
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לחוק  6סעיף זה היו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  16.10
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1970 –, תשל"א הסכם)החוזים (תרופות בשל הפרת 

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

  ערבויות .17

כולן או חלקן, ימציא הקבלן  גמר עבודות"), ביצוע ושוא הסכם זה (להלן:"  להבטחת מילוי התחייבויותיו 17.1
 .הסלילהתשומות  זה, ערבות בקאית אוטוומית צמודה למדדהסכם לחברה במעמד חתימת 

וסח הערבות מצורף ).  שקלים חדשים אלףמאתים במילים: (ש"ח   200,000 סךעל גובה הערבות יהא 
 ומהווה חלק בלתי פרד הימו.  'חכספח לחוזה זה, מסומן 

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

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.       39למשך תוקף הערבות  17.2

תהא רשאית לעיל,  14.2מובהר בזאת כי במידה ועבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  17.3
חודשים (במילים: שישה) בכל פעם עד גמר  6 -לעיל ב 17.1מפורטת בסעיף להאריך את הערבות ההחברה 

 ביצוע עבודות שוא הסכם זה.  

לעיל, תשמש גם  17.1מבלי לגרוע מן האמור לעייל, מובהר למען הסר כל ספק כי הערבות כאמור בסעיף  17.4
 .כערבות בדק עד גמר ביצוע כלל העבודות על פי הסכם זה

 ימציא הקבלן, ערבות בקאית אוטוומית צמודה למדד  ,על פי הסכם זה דותהעבוכלל עם גמר ביצוע  17.5
 תשומות הסלילה.

וסח הערבות מצורף אלף שקלים חדשים ). חמישים במילים: (ש"ח  50,000 סךעל גובה הערבות יהא 
 ומהווה חלק בלתי פרד הימו. ט' כספח לחוזה זה, מסומן 

      .של העבודה אחרוה על פי הסכם זה דת ההשלמהמיום קבלת תעו  12למשך תוקף הערבות 

 

   להבטחה ולכיסוי של:כפיצוי מוסכם ו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות 17.6

כל זק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תאי כלשהו  )א(

     יו.או על ידי מי מעובד/מתאי 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 האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  )ג(
    שהוא על פי הסכם זה.

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  שב כהפרה יסודית של ההסכם,סעיף זה היו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיח 17.7
 .1970  -  א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם(החוזים 

     הפיקוח  .18

העבודות לפקח על ביצוע מכ"ל החברה האדם שמתמה בכתב מזמן לזמן ע"י המפקח" לצורך הסכם זה  18.1
 .הןאו כל חלק מעל פי הסכם זה כולן 

המפקח, באתר הבייה, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת צו התחלת  הקבלן יציב על חשבוו משרד עבור 18.2
  עבודה וזאת במידה וחברה תדרוש זאת.

העבודות, המוצרים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  18.3
 תוודעבהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שעשית על ידי המסופקים וטיב 

וראות ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשה מבצע כהלכה את האתר העבודה והכל בין ב
 , את הוראות המהל ואת הוראותיו. הסכם זה וספחיו

   רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 18.3סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב 18.4

בהתאם לתכיות או  ואשר לא בוצע עבודותל שתיקון, שיוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ )א(
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו
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. עבודות בהם יש הקבלןיום וכל ההוצאות תהיה על חשבון  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
קרים בהם שקפת סכה לציבור,  ימים. במ 7ליקוי המהווה סכה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקו  הליקויים מיידית.

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

  שפסלו.

פסיק את עבודה בכלל, או חלק ממה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי המפקח יהיה רשאי לה )ג(
 או להוראות המהדס הטכי כתב הכמויות  בהתאם לתכיות, למפרט יתעש העבודה דעתו אין 

 . וכתב הכמויות  הטכי מפרטהתכיות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט באין ו/או 

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

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

ן הודעה מוקדמת למפקח לפי שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו יתהקבלן  )ה(
לבקרה ולקבוע לפי כסויה, את אופן הביצוע הכון של העבודה הדוה. במקרה שלא תתקבל 
הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 

 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןמהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהייה לק אם כתוצאה )ו(
, ואלו לא תקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותדרישות שעיין לוח הזמים לביצוע 

  למהל ואם לא תקבלו על ידי המהל.

 יומן העבודה .19
ירשום ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן  הקבלן, הקבלןיומן העבודה (להלן: "היומן")  יוחזק על ידי  19.1

     יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, ו הקבלןביצוע העבודה ע"י 

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

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

  .העבודותשהושקעו על ידו בביצוע כמויות החומרים  )ג(

  והמוצא ממו.אתר העבודה הציוד המכי המובא ל )ד(

  .העבודותהשימוש בציוד מכי בביצוע  )ה(

  .אתר העבודהתאי מזג האויר השוררים ב )ו(

  במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  )ז(

  .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  )ח(
  המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: 19.2

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

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממו יהקבלן חתם כל יום על ידי יהיומן י 19.3
ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק 19.4

 ירשם ביומן. בלןקהרט ביומן. דבר הסתייגותו של המפו

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  19.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  19.4סעיף כאמור באו בא כוחו המוסמך על הסתייגותו הקבלן לא הודיע  19.6
  אותם כאילו אישרו את כוות הפרטים הרשומים ביומן.

ישמשו כראיה בין  19.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן רישומים ביומן, פרט לאלה ש 19.7
הסכם פי ה הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על

 . הזה

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכס בכל עת להקבלן  19.8
וכן לכל מקום שממו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו עשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכוות וחפצים כלשהם לביצוע ה

 י:   ללכ .20
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

טות מתאי הסכם זה במקרה מסוים, או החה, או דחייה שיתה לצד אחד לא יהוו כמת הצדדים לססה 20.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות התוות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל 20.2
זכויות הצדדים  למוד מהתהגות זו הקלה או ויתור כלשהו עלל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים בייהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 20.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שעשו, אם עשו, בין בכתב ובין בעל

בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא עשה כן, לא שיוי בהסכם זה או בחלק ממו ייעשה בכתב  לכ 20.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מיעות לקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימעוא 20.5
 עשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

20.6  

י לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבל 20.7
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

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

 זה.  תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם כ 20.8

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ 20.9
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשהו על כל שיוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  20.10
 הכתובות החדשות.

  

  לראייה באו הצדדים על החתום : ו

  
  

_______ _________                                                           __________________  

  קבלןה                            חברה ה            

 

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

  

              ___________________  
  חתימה וחותמת.                        
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  'בספח 

   

  

  

  הצהרת הקבלן
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  ספח ב'

  הרת הקבלןצה

  תאריך:______                      בודכל
  לית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה הכלכ

   4רח' המעיין 
  2ליגד סטר 

   71700יעין דומ
  

  רעות- מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר  14/2017 מס'פומבי מכרז  ון: דה
  
  

ים בתיק המכרז ובין שאים כל מסמכי המכרז, בין הכלול ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחתי בחיה זהירה ויסודית אאי
ובדתיים והמשפטיים החוצים העתי ו/או ידועים לי כל התוים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי פרד הימו, ולאחר ש

  לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

קתי, לפי הגשת הצעתי זו, את התוים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתאי מכרז דב .2
ל הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהייה לי כל תביעות אשר יש או עשויה להיות להם השפעה ע זה ואת כל הגורמים

 טעות בעיין זה ואי מוותר בזאת מראש על כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  ואו/או דרישות 

 (א)6.5המפורטים בסעיף  כרזסמכי המלמאשר אים  מצורפים מפרטים הטכיים ההי מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
- ידיעה ו/או אי-לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טעות המבוססות על אי להסכם, הדרושים

 .רהבה ו/או אי אחזקה של המפרטים ה"ל והי מוותר בזה מראש על טעות כאמו

ל עתי זו עוה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והי מקבצ, ההי עומד בכל התאים הדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

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

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

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. מט בי, והכל בהתאם למפורועתי זו היא בלתי חוזרת ואיה יתת לביטול או לשיצה .8

 יי לבייכם.  בי מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ה .9

שקלים  אלף חמישים(במילים: ₪  50,000 להבטחת קיום הצעתי, אי מוסר בזאת ערבות בקאית אוטוומית ע"ס .10
   .סלילהתשומות הצמודה למדד חדשים). 

מציא את הערבות הבקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7תקבל, אי מתחייב כי תוך ה והצעתי תיה .11
 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  17.1כאמור בסעיף 

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

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

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיסית, הידע והמיומות, הכישורים המקצועיים והטכיים, כוח העבודה המי שי .14
 העבודות שוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

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

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

ו/או גד מהל  יגדאו לא פתחה או מתהלת ו/ /או גד מהל ממהלי כתב אישום לבית משפט, הוגש גדי ו/או  אל .16
לחוק (עבירות שוחד)  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו    בגין עבירה שושאה פיסקליחקירה פלילית ממהלי 

לחוק העושין (עבירות גיבה), או לפי סעיפים  383-393(להלן: "חוק העושין"), או לפי סעיפים  1977 - העושין, התשל"ז
לחוק העושין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעיין הרלבטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בפש  438עד  414
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

, חוק מיעת הטרדה מאיימתצו למיעת הטרדה מאיימת על פי ו/או גד מהל ממהליו מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כגדו 
  .2001- התשס"ב

ובות בוריים (אכיפת יהול חשבוות ותשלום חיצ י מהל פקסי חשבוות ורשומות כדרש לפי חוק עיסקאות גופיםה .17
 לחוק ה"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 - מס), תשל"ו 

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

19. ה על ידה יקבל אצל  יאו מסכים שהחברה או מי שימושוא המכרז, וא ו בתחוםו ולגבי יכולתהממליצים מידע לגבי
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת גד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לציגי ה

 אי המכרז ובהתאם לתאי ההסכם וספחיו.  י מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתאים לביצוע - עתי זו הוכה והוגשה עלצי מצהיר ומתחייב כי הה .21
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

ת פיתוח ביצוע עבודו  , שייחתם עמי כגדהמסגרת כל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכםאהיה זכאי לכל תשלום, מ
המפורטים בתאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות ת רעו-מכבים- מודיעיןלהרחבת בית העלמין בעיר 

 פי הסכם ההתקשרות וספחיו. - שיחולו עלי על

  :2017חודש __________ אייה באתי על החתום ביום __________ לרלו

  

       ' 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.לור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים להצעה של כל תאגיד יש לצרף איש
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  1'בספח 

   

  הצהרת יסיון 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  1ב'ספח 
ן ו י ס י  ת  ר ה צ   ה

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

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

הקבלן אי עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצעת   .3
  14/2017 'מסלמכרז 

 :הלן הפרטים הדרשיםללתאים הכלליים  3.2בהתאם לדרש בסעיף הריי להצהיר שיש לי/לו סיון מוכח   .4

    : בית העלמיןשם   .2    : בית העלמיןשם   .1

    מקום הפרויקט:      מקום הפרויקט:  

    :הרכב העבודות      :הרכב העבודות  

    :עלות העבודות      :עלות העבודות  

    השה שהסתיים:      השה שהסתיים:  

    שם גוף המזמין:      שם גוף המזמין:  

    כתובת הגוף המזמין:      כתובת הגוף המזמין:  

    טל' הגוף המזמין:      טל' הגוף המזמין:  

    : בית העלמיןשם   .4    : בית העלמיןשם   .3

    מקום הפרויקט:      מקום הפרויקט:  

    :תהרכב העבודו      :הרכב העבודות  

    :עלות העבודות      :עלות העבודות  

    השה שהסתיים:      השה שהסתיים:  

    שם גוף המזמין:      שם גוף המזמין:  

    כתובת הגוף המזמין:      כתובת הגוף המזמין:  

    טל' הגוף המזמין:      טל' הגוף המזמין:  

    : בית העלמיןשם   .6    : בית העלמיןשם   .5

    קט:מקום הפרוי      מקום הפרויקט:  

    :הרכב העבודות      :הרכב העבודות  

    :עלות העבודות      :עלות העבודות  

    השה שהסתיים:      השה שהסתיים:  

    שם גוף המזמין:      שם גוף המזמין:  

    כתובת הגוף המזמין:      כתובת הגוף המזמין:  

    טל' הגוף המזמין:      טל' הגוף המזמין:  

  

  חתימה: __________________              

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

  כוות ההצהרה ה"ל וחתמ/ה עליה בפי.

  חתימה: __________________              
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  2ב'ספח 

  

  וסח המלצה
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

   2ספח ב'
  וסח המלצה לשימוש המציע

                לכבוד
        מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

            ת המציעבאמצעו
  

  בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הדון: 
  

  ____________________      :המזמיןשם 
  

  ____________________  :המהל מטעם המזמיןשם 
  

  ____________________  טלפון ליצירת קשר (חובה):
  

הו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
  בלבד): 2016עד  2009רו את הפרויקטים הבאים (בשים עבו

  
  פירוט העבודות  שם הפרויקט

  
  מועד סיום ביצוע
  (מסירה סופית)

  היקף כספי
ן סופי - (לפי ח

  מאושר)

  :חוות דעתו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוו 
  המלאה

העבודות בוצעו  – 2
  לשביעות רצוו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוו 

  חלקיתה
  
  
  

        

  
  
  

        

  
  
  

        

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

  שהוא) תלויות ועומדות כלפיו.
  

  או ממליצים על המציע/ה בפיכם. .ג
  

 הערות וספות: .ד
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________  
  פרטי החותם (שם מלא + תפקיד): _____________________

  
  חתימה + חותמת: _________________________

  סר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד (חשוב: למען ה
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  
  

      

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  3ב'ספח 

  

  דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  3ספח ב'

  דוגמה לדף כיסוי 

  ____________מס' ___ שם הפרויקט __

  הגורם המזמין: _________________

  תאריך חתימת חוזה: _____________ 

  תאריך צו התחלת עבודה: __________

  מועד סיום: ____________________

  האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

  תאריך ביצוע הגדלות: _________________

  היקף כספי כולל מקורי: ________________

   פי כולל לאחר הגדלות: __________היקף כס

  גודל המבה: ___________________

  

  פירוט המסמכים המצורפים:

  חוזה חתום. 1

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

  . צו התחלת עבודה.3

  מאושרים. חשבוות חלקייםחשבוות סופיים מאושרים או . 4

  . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ .  

7_____.  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

      

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  1ג'ספח 

  

  מוקדמות
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  1ספח ג'

  פרק המוקדמות

  

 

שוות כגון קירות כוכים, קבורת ת ובשיטרה ביצוע חלקות קבו - כללי של הפרויקטתיאור  00.01

כרז היו מכרז מסגרת. העבודות יבוצעו בהתאם לפרטים מ. הועוד בודדים וזוגייםשדה 

המצורפים למכרז. לפי כל עבודה במסגרת מכרז זה, יוגדרו העבודות וימסרו לקבלן תכיות 

ודה.  עבודה אשר תבוצע לביצוע ו/או כתב כמויות. צו התחלת עבודה יצא בפרד עבור כל עב

באותו אתר עבודה, גם אם תבוצע בשלבים תחושב כעבודה יחידה ובתאי שהיא בוצעה 

 ברצף.

  תכולת עבודה 00.02

עבודות  עפ"י הגדרתה בתחילת העבודות לרבות: כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה

ת חרש, עפר, עבודות בייה, עבודות בטון, איטום, חשמל ותאורה, עבודות אבן, מסגרו

כלוסאות, עבודות פיתוח, ריצופים ,גיון, ריהוט חוץ, קירות תמך, שילוט, גידור, אלמטי 

  קבורה, יקוז, סלילה ותשתיות . 

  עבודות התארגות מיוחדות.  00.03

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

  בגין עבודות אלו .

  ות בזמן הביצועמודד באתר ומדיד 00.04

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

 ביצוע מדידות בזמן הביצוע. רתשולם תוספת עבו

  היתרים ואישורים 00.05

בתחילת כל העבודה הקבלן ידרש לקבל היתרי חפירה/עבודה ( גם במקרים בהם אין  

 וחברות התשתית השוותרעות, –מכבים  - ת מודיעיןעבודות עפר בתכולת העבודה) מעיריי

רים מחח"י, בזק והוט. לא שולצורך ביצוע העבודות. למען הסר ספק הקבלן דרש לקבל אי

כמו כן באחריות הקבלן תיאום , תשולם כל תוספת,  בגין הוצאת אישורים והיתרים

 והתקשרות מול רשות העתיקות , רשות הטבע והגים וקק"ל.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 

  מים וחשמל חיבורי  00.06

לפי תחילת העבודות באתר על הקבלן לרכוש מוה מים מ"מי מודיעין" ולחברו באתר 

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

 אצלם שעון המים.

הקבלן יספק על חשבוו את המים והחשמל הדרושים לביצוע עבודות הבייה לרבות הקמת 

רכת הקווים ופריסת הרשתות החוצים לשם כך, ויעשה על חשבוו את כל הסידורים מע

 הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם.

  4תיק מסירה/ טופס  00.07

לפי  -GISבסיום כל עבודה הקבלן ידרש להכין תיק מסירה הכולל תכיות עדות  ותכיות ל

לקבל את חתימת המתכים על תכיות העדות.  רעות. חובה -מכבים –והל עיריית מודיעין 

לא יתקבלו תכיות שאין חתומות. בעבור הכת תיקי המסירה ו/או תכיות העדות ן/או 

 לא תשולם כל תוספת. 4טופס

  תוספת קבלן ראשי 00.08

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

 לי משה.המחירים הקובים הם של קב

  תוספות למחירון משהב"ש 00.09

 התוספות המוגדרות במחירון מבוטלות. 

  פרטים לדוגמא/ דוגמאות באתר 00.10

 יבוצעו בהתאם להחיות המפקח.

  שמירה על איכות הסביבה בזמן הבייה 00.11

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

  לא תשולם תוספת בגין עבודות אלו.-דה, המגודרמערומים כלשהם מחוץ לאתר העבו

אתר העבודות בצמוד לבית עלמין פעיל. על הקבלן להקפיד על יקיון יומיומי של סביבת 

 העבודה ומיעת הפרעות לתפקודו הרגיל של בית העלמין.

  הגשת חשבוות 00.12

 בהתאם לרשום בהסכם. 

  שימוש במפרטים סטדרטיים 00.13

טים  שיוכו ע"י המתכים . בהיעדר מפרטים מיוחדים כל העבודות יבוצעו בהתאם למפר

 ספר הכחול".ה"מפרט הכללי העבודות יבוצעו בהתאם ל
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  אחזקת גיון 00.14

בעבודות בהן יש עבודות גיון הקבלן יישא בעלויות אחזקת שטחי הגיון, לרבות מים,  

 חודשים מיום מסירת הגיון לעירייה בה יוגדר מועד תחילת האחזקה. 3במשך 

 

00.15  

  זמיים הסדרי תועה 00.16

על הקבלן לתאם עם גורמי העירייה והמשטרה את הסדרי התועה לביצוע העבודות במגרש 

וכן למלא אחר כל דרישותיהם בקשר לקיטת אמצעי זהירות ובטחון להגה על הולכי רגל 

 וכלי רכב העים במרחב הסמוך לאתר העבודה.

לולה בהצעת הקבלן ולא תשולם בגיה הכת תכית הסדרי התועה ואישורה כאמור לעיל כ

  תוספת תשלום.

 מהל פרויקט מטעם הקבלן 00.17

לצרכי תיאום ויהול של כלל מרכיבי התכון , הביצוע והמסירה מהל –הקבלן יעסיק 

 מהדס או הדסאי אזרחי מוסה ורשום (רשום בפקס המהדסים והאדריכלים) - פרויקט
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  
      

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  2'גספח 

  

  מפרט טכי
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  2ספח ג'

  

  

  עבודות עפר – 01פרק 

  

  סוג הקרקע  01.01

המוח "חפירה" הזכר בהצעה/הסכם זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף   

  אם לא מוזכרת "חציבה" במפורש.

  או "אדמה" מתייחסים גם לאבים ו/או לסלעים.המוחים "עפר"   

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה וכן לכל   

צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכאי לפי הוראות 

  המפקח.

  ע הקיימים במקום.על מת לבדוק בעצמו את סוגי הקרק עבודותעל הקבלן לבקר באתר ה  

  

  החיות יועץ הביסוס  01.02

עבודות העפר, חפירה ומילוי באתר ובסביבתו וכן כל עבודות הביסוס יבוצעו עפ"י החיות   

  יעוץ הביסוס של המבה.

מבה , דא שמצאות בידיו החיותיו של יועץ הביסוס לביסוס קירות ועל הקבלן לו  

 ותן ובהקפדה מלאה.א מכרז זה ולבצען בשלמשוופיתוח האתר  

על הקבלן לדאוג בתיאום עם המפקח, לזימון יועץ הביסוס עפ"י הדרש בהחיות יועץ   

  הביסוס ו/או בתכיות ו/או לפי הצורך.

    

  

   חומר עבור מילוי  01.03

ס"מ לתוך  40ביסוס קירות מכל סוג המתואר בתוכיות יבוצע עם חדירה של לפחות              

  ירה, בטרם ביצוע היציקה תאושר ע"י יועץ הקרקע.שכבות הסלע. החפ

אתר תבוצע בהתאם לדוח יועץ הקרקע, התכיות כל שאר עבודות המילוי בשטח ה  

  .והמפרטים

  

  סילוק עודפים  01.04

האדמה שאיה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בין תסולק על ידי הקבלן על חשבוו   

והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין 

  תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.
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  מילוי החפירה  01.05

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הקוב לחפירה עבור יסודות הקירות   

ידי  ו/או יחרוג מגבולות התכית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על

  ו. ש.המודיפייד אש. 98%ס"מ והידוק מכי עד צפיפות של  15 שלהמפקח בשכבות 

  

  גבהים  01.06

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומים בתכיות וכל ערעור על הגבהים   

  ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה.

  שבון.טעות שתובאה לאחר מכן לא תילקחה בח  

הבדיקות והמדידה לפי ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוו. אין להתחיל   

עפר לפי אישור המדידה ע"י המפקח. במידה והשטח יופר ע"י הקבלן לפי בעבודות ה

 אישור המדידה תהיה מדידת המזמין כזו המתארת את המצב לפי תחילת העבודות

   .ולפיה יקבעו הכמויות לתשלום

  

  קרקע בתחום האתר יוגבהו מהסביבה כדי למוע היקוות מים. ההגבהה תבוצע פי ה יקוז   01.07 

  מאושר ע"י המפקח. מחוץ לאתר יעובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ  מקומי מחומר מילוי             

  ג הקבלן ימצאו מי  תהום בבור החפירה, ידאובמידה להרחקה מהירה של מים עיליים.              

  לשאיבת המים וייבוש תחתית החפירה. מחיר היחידה יכלול את הערה הזו.             

דא שמצאות בידיו החיותיו של ובאתר מתוכת מערכת יקוז מרכזית . על הקבלן לו             

  יועץ היקוז של האתר ושא מכרז זה ולבצען בשלמותן ובהקפדה מלאה.

  

  ימוש בחומר פץ אסור בהחלט.הש חומרי פץ:  01.08

  

  הסרת צמחיה ויקוי שטח  01.09

, 00תשומת לב הקבלן מופית לכך כי בהתאם לאמר במסמך ג' (המפרט הכללי) פרק   

ויקוי השטח במחירי הקבלן באופן שאין מודדים עבודות אלה  הצמחייהכלולים הסרת 

  פרד לעבודות אלה. ואין משלמים בעדן בפרד אלא אם מופיע בכתב הכמויות סעיף

  

   המדידהאופי   01.10

תבוצע בהתאם למפרט הכללי: המדידה במ"ק, לפי פח האלמטים היצוקים טו. כל   

תית, החזרת חומר מילוי מאושר אל שעבודות החפירה כוללות במחירן יישור והידוק ה

 והרחקת שארית החומר בבקרה מלאה החפירה לאחר פירוק התביות והידוקו בשכבות

  החפור למקום שפך מאושר.

לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה, דפות אלכסויות, מרווחי עבודה לאיטום   

וכיו"ב. שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי של המבה ולא יילקחו בחשבון 

  שיפועים ומדרוות.
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  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

  

  סוגי הבטון  02.01

לפי המפורט בתכיות. בכל מקרה שלא אמר אחרת יהיה הבטון מסוג    סוגי הבטון יהיו  

ק"ג למ"ק בטון  150. במקרה שדרש בטון רזה תהיה הכמויות המזערית של צמט 30 - ב

  .250מוכן. הצמט יהיה מסוג צ.פ. 

  

  איכות הבטון והיציקות  02.02

  תאי בקרה  .1  

קרה טובים לכל סוגי הבטון תאי הבקרה הדרשים להכת הבטון יהיו תאי ב    

  פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תאי בקרה ביויים.

  

  ציפוף הבטון  .2  

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמטים, וכן על אטימות הבטון בפי     

חדירת מים, וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י 

  המפקח.

  

  גציהמיעת סגר  .3  

יציקת אלמטים גבוהים תעשה בעזרת ציור ארוך או דרך פתחים בטפסות     

שיבטיחו פילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למוע הפרדת מרכיבי 

  הבטון.

  

  בדיקת הבטון  .4  

לבדיקת הבטוים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכת קוביות, שיטות לקיחת     

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים 26היו לפי ת"י המדגמים, כמותם, ובדיקתם י

  .106מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 

  כל הבדיקות תהייה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.    
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  טפסות (תביות)  02.03

  תוכן הטפסות  .1  

ותתוכן כך שתאפשר קבלת כל העומסים  904מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י     

או קריסה, תעה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקה ללא שקיעות 

  לבטון את הצורה והגימורים הדרשים בתכיות.

  

  קובעי מרחק (ספייסרים)  .2  

 בזמן היציקה בצורה שתמע שיויים במרחקים. יש להשתמש בקובעי מרחק    

  ה"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגיו תשלום וסף.

  

וחלט לקשירת הטפסות בחוטי קשירה. יש לקשור את התביות חל איסור מ  .3  

בברגים או אביזרי פלדה מאושרים ע"י המפקח. את הטפסים יש למרוח 

באמולסיה מתאימה שאושרה על ידי המפקח. יש לקטום פיות הבטון ע"י 

הצמדת סרגלים, משולשים, כמפורט בתכיות ומחירם כלול במחירי היחידות 

  השוות.

  

סדר את התביות עבור הבטון בהתאם לתכיות ולסדרי  הפסקות היציקה. יש ל  .4  

  מחירי הבטון כוללים יצירת מישקי הפסקות יציקה בקירות לפי התוכיות.

  

  בטון חשוף  .5  

  ביצוע בטון יהיה לפי הדרישות הבאות:    

ויוכן בתאי  40 - בהיעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב  א.    

  .בקרה טובים

מדיקט או לוחות עץ  904הטפסות תבוצעה בהתאם לדרישות ת"י   ב.    

חדשים, ישרים ובעלי רוחב אורך ועובי אחידים, בהתאם להחיות 

האדריכל. הטפסות יימשחו בוזל למיעת הידבקות בין העץ לבטון, כגון 

או ש"ע. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת  6תוצרת "פז" מס' 

  טוב.עד לקבלת משטח ר

  היציקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפי התייבשות הוזל.      

יש להקפיד על כוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות באורך וברוחב וכו'   ג.    

  בהתאם לדרישות האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.

קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולווים או לולבים מסוג   ד.    

  המפקח.שיאושר ע"י 

בכל אלמט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פיות ע"י משולשי   ה.    

  ס"מ. 1.5X1.5פלסטיק. בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל 

ברזל הזיון יורחק מהטפסות בעזרת קובעי מרחק (ספייסרים) מבטון   ו.    

  טרום.
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 פגמים בבטון שיישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקו רק אם הדבר  ז.    

  יאושר ע"י המפקח.

אין להתחיל בבצוע של תיקוי בטון חשוף לפי קבלת החיות המפקח       

  והאדריכל לשיטת התיקון הדרשת.

הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכן חריץ מתאים, הפסקה בכל   ח.    

  מקום אחר כפופה לאישור האדריכל.

ותים כגון כיסוי שטחי הבטון החשוף יוגו ע"י הקבלן באמצעים א  ט.    

  ביריעות ו/או לוחות למיעת פגיעות ולכלוך עד גמר ביית המבה.

בהמשך לאמור בסעיף ז' במידה ושטחי הבטון החשוף לא יהיו ברמת   י.    

גימור לשביעות רצון האדריכל ו/או המפקח יבצע הקבלן את החיות 

  האדריכל ללא תוספת מחיר.

  

  פלדת הזיון  02.04

ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכיות, על  פלדת הזיון תהיה  

  המוטות להיות קיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.

. 739, או פלדה מצולעת לפי ת"י 893מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולה רגילה לפי ת"י   

  .560רשתות הזיון יהיו לפי ת"י 

ו ישרים בהחלט. הבדיקות של הפלדה יבוצעו על חשבון המוטות שיסופקו מכל סוג יהי  

  הקבלן.

כל הבדיקות אשר לא יתאימו לדרישות יורחקו מהמקום ויוחלפו במוטות אחרים   

  מתאימים.

  המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למוע תזוזה בזמן היציקה.  

יק אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמטים בשטח. מוטות שאורכם איו מספ  

  יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבוו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהדס.

על הקבלן לבדוק התאמת המידות הרשומות בתכיות לגודל האלמטים  היצוקים,   

  ובמקרה של אי התאמה עליו להודיע למהדס וכל זה לפי חיתוך הברזלים.

  למוע היצמדות המוטות לטפסות.יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכיות ו  

את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הדרש   

  וזאת לפי היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה.

  

  פירוק אלמטים  02.05

חלקי בטון שוצקו ותגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכן ו/או המפקח אי אפשר   

  סולקו מהאתר בהתאם להחיות המפקח.לתקם, יפורקו וי

באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח.   

  כל ה"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר ויבוצע על חשבון הקבלן.
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  קביעת פריטים בבטון  02.06
  

לדה, שרוולים, ברגי עיגון, פריטים שיש לקבוע בבטון לפי יציקתו, כגון: קוסטרוקציות פ  

ציורות או אביזרים אחרים, יש להתקים בדיוק מרץ בתוך התביות או בעזרת שבלוים 

ותמיכות מיוחדות לפי יציקת הבטון. יש לוודא שהפריטים ה"ל קבעו במקומות 

ובגבהים בהתאם לתכיות או הוראות המפקח, יחוזקו למקומם באופן שיבטיח את 

היציקה, בעזרת ריתוך לברזלי הזיון או בעזרת חיזוקים וספים וכו',  יציבותם בזמן

  ומחירם כלול במחירי העבודות השוות.

  

  אשפרה  02.07

  למיעת סדיקה פלסטית לפי  וןכוללים אשפרת הבט ןמחירי הבטו  -  

  האלטרטיבות הבאות:                                        

  לפי הוראות יצרן  CURING COMPOUNDשכבת   .1    

  החומר ו/או המהדס.                                                                   

  ימים לפחות. 7השקיה באמצעות המטרה רצופה של   .2    

          הארכת מועד פירוק התביות והסבתן לפי הוראות   .3    

  המהדס.                                                                   

  האלטרטיבה תיבחר ע"י הקבלן אולם אך ורק באישור המפקח ללא כל     

  תוספת מחיר.                                        

  

  רה זאשפרת הקירות תבוצע ע"י כיסוי ביוטה, המטרה או טפטפות שתפו  -  

  ימים. יש להוציא  7רות ותשארה את הקיר רטוב ברציפות לאורך הקי                                        

  ו/או לסתת את כל ברזלי הקשירה לפי האשפרה.                                        

    

  הקבלן יכול להציע שיטות אחרות לאשפרה אך עליו לקבל אישור   -  

  המפקח על כך.                                        

  

  ערובת הבטוןת  02.08

תערובת הבטון תקבע על ידי מעבדה מוסמכת לפי סוגי היציקה השוים וזאת על חשבוו   

  הבלעדי של הקבלן.

  

  הפסקות יציקה  02.09

יבוצעו רק במקומות שדרשו בתכיות הקוסטרוקציה, הפסקות יציקה אחרות לא יורשו   

החיות מפורשות ואישור  באופן כללי ואם הקבלן יזדקק לזאת מסיבות כלשהן עליו לקבל

ווצרו יהיה בהתאם להוראות מהדס ישל הקוסטרוקטור והמפקח. הטיפול במישקים שי

  הבטון.הקוסטרוקציה, וכלל במחירי 

  ואים מדדים בפרד. וןכל ה"ל כלול במחירי הבט  
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  חורים, חריצים, קטומים  02.10

ן (אופקיים הכת חורים, פתחים, מעברים, חריצים, במידות כלשה  א.  

ואכיים), שקעים, כבלי חשמל ותקשורת ושקעים אחרים לפי התכיות ו/או לפי 

הוראות המפקח, קיטומי פיות, אפי מים וכו', כלול במחיר הבטוים השוים 

בהתאם למסומן בתכיות ופרטיהן, ולא ישולם עבורם בפרד, אלא אם הוצגו 

  סעיפים פרדים בכתב הכמויות.

  בתוכיות באחריות כת חורים (פתחים) למערכות כמתואר האחריות לה  ב.  

  הקבלן.                                         

  לא כל חור ו/או מעבר באלמטי קוסטרוקציה חייב להיות מסומן        ג.  

               מיד בתכיות הקוסטרוקציה. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי                                        

  לתיאום ובדיקה של תכיות על המערכות.                                      

  

  אופי המדידה והמחירים  02.12

בוסף לאופי המדידה והמחירים שתוארו בסעיפים לעיל מובאות להלן השלמות וספות   

  לושא המדידה והמחירים:

  

וחד לעיל ההערות המוצגות מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי והמי  א.  

בתכיות הקוסטרוקציה מחייבות את הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור 

  במפרטים.

במחירי היחידה השוים אלא אם הוצגו עבורן  כלולותבהערות אלה  כל הדרישות  

  (כפול יוצא מהן) סעיפים פרדים בכתב הכמויות.

  

ת בכל גובה שהוא לא תשולם תוספת עבור יציקות בטון והכת טפסו  ב.  

בביין, יציקות בשיפוע, עבוד בליטות מקומיות, שקעים וכד', כדרש אלא אם 

  הוצגו עבור ה"ל סעיפים מיוחדים בכתב הכמויות.

  

  עבודות בידוד ואיטום - 05פרק 

  

  אחריות  05.01

  הקבלן אחראי לעבודות האיטום המתוארות במפרט זה לתקופה של עשר שים.  

ם, יהיה עליו לתקן אותם ואת כל הקלקולים והזקים שייגרמו עקב אם יתגלו ליקויי  

חדירת הרטיבות, על חשבוו לפי הוראות המפקח, כולל פרוק וביה מחדש של עבודות 

לרבות בטוים, טיח, רצוף, צפוי קירות, צבע וכו' וכולל כל החומרים והעבודה הדרושים 

  לתיקון הליקויים.
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  כללי  05.02

או כל חלק רלווטי אחר  05יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי פרק  עבודות האיטום  

  .חומר האיטוםיצרן הוראות והוראות מפרט זה ו

  

  טיב האיטום  05.03

  טיב האיטום יבטיח אטימות מוחלטת בפי רטיבות ויקבל אישור .1

  הכוכים הבחר.גמר עבודה מיצרן             

  

, כתבי הכמויות, התכיות, עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרטים  .2  

  ן במפרטים והוראות היצרים.יהתקים הישראליים ותקים אחרים כמצו

כמו כן, יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקות   

בי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח עליהם או על כל חלק מהם 

  הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

ל סתירה בין ההוראות במסמכים ה"ל, תקבע ההוראה המחמירה או במקרה ש  

  קביעת המפקח.

  

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר, יש לראות כאילו   .3  

  רשום לידו "או שווה ערך".

  

עבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה באמצעות קבלי   .4  

ע מעולים החייבים באישורו המוקדם של איטום מומחים על ידי בעלי מקצו

  המפקח.

לפי תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח תיאור   .5  

  שיטות ביצוע האיטום הדוגמאות של חומרי האיטום שברצוו להשתמש.

  

  הכת השטחים  05.04

יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, קיים, חלקים   .1  

  ללא שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכים.וישרים, 

-בליטות יש לסתת ו/או להשחיז. שקעים יש לקות ולסתום בחומר מסוג "תיו  

  " או שווה ערך.2010אטים 

  

ס"מ מפי השטח והחורים יסתמו במלט  1-2ברזלים יקוצצו לעומק   .2  

בטון, יש לבצע יקיון אפוקסי. מיד לפי התחלת יישום חומרי האיטום על פי ה

  סופי, על מת להבטיח יקיון מלא.

  

איטום תפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכן של התפר ועל גבי   .3  

  בטוים יציבים, קיים ויבשים.
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  אין להתחיל בביצוע האיטום לפי אישור המפקח לכך בכתב.  .4  

  

פקח תיאור לפי תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המ  .5  

  שיטת ביצוע האיטום הדוגמאות של חומרי האיטום שברצוו להשתמש.

  

   עבודות אבן 14 -פרק  

  
  . אבן לקירות 1

ביצוע חיפוי  ללא פגמים סדקים או שברים. חאמי לפי  בחירת האדריכל.  אבן סוג האבן, 
  . 1חלק  2378ותקן  378האבן על פי מפמ"כ 

ים הים מעובדות מכל הכיווראים לעין, כולל צדי האבן.האב  
עיבוד פי אבן ס"מ.  6יהיה באבן ראש שלמה בעובי אחיד של  :חיפוי ראש הקיר (קופיג)

  הראש יהיה עיבוד יהי ע"פ תכיות ופרטים. 
ס"מ מפי האבן  1ס"מ, המישקים יהיו שקועים  1המישקים (הפוגות) יהיו ברוחב של 

ירי בטון. הטיט למישקים יהיה עם פיגמט (בשוליה) מעובדים במברשת וקיים מכל שי
  בהיר בגוון האבן.

  האבן לקיר על פי התקן כמפורט לעיל. ציפוי הקיר באבן כולל עיגון 
יש לבצע  יש לקבל את אישור האדריכל לדוגמת אבן מעובדת לפי ביצוע עבודות הציפוי.

לאישור האדריכל.  מ'  לדוגמא 2מ' וקטע קיר ישיבה באורך של  3 -קטע קיר באורך של כ 
הקבלן ימשיך בעבודות חיפוי האבן רק לאחר אישור בכתב של קטע הקיר ו/או קיר 

  הישיבה לדוגמא.
  האבים תאושרה אחת לאחת ע"י המפקח לפי החתן.

  מדידה לתשלום:
  ימדדו במ"ר שטח גלוי -אבן חיפוי לקירות בטון 

  כתב הכמויות.תמדד במ"א בהתאם לסוג הקופיג הדרש ב -אבן קופיג 
  

   פיתוח האתר     40.0

  
  עבודות עפר  40.2

  
  –אדמת גן   .1

אדמת הגן מסוג אדמה מקומית, תהיה קיה מכל פסולת עשביה ומזיקים.  האדמה   
מ' לכל היותר.  יש לקבל  1.0תילקח ממקומות מאושרים ומשכבות עליוות ועד לעומק 
יב האדמה בהתאם להוראות אישור מוקדם מהמפקח למקור וטיב האדמה.  בדיקת ט

תיעשה ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר.  במידה  - 41.2המפקח ולמפורט בפר'ק טיעה 
 –ויידרש טיוב קרקע ייעשה הטיוב בהתאם לתוצאות בדיקת טיב האדמה ע"ח הקבלן 

  ). 41.2ראה במפרט הטיעה, פרק  –ללא כל תוספת מחיר. (פירוט וסף 
  המחיר:  מ"ק אדמה טו  

  
  ריצופים ומדרגות  6.40 

  
  –כללי   .1

הגימור העליון בשבילים המרוצפים ובאבי השפה יהיה בהתאם לתון בכתב הכמויות   
  ובכל מקרה ללא פגמים.  

באם לא יותר שימוש בגליוטיה.  השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י יסור מרצפות.   
בכל  באתר בדוגמת הקיים. ס"מ יש להשלים ע"י יציקה 2-פחות מ      רוחב ההשלמה 

במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים וההשלמות   סעיפי העבודות שיש בהם שימוש
בגבולות שטחי הריצוף בקווי שיוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם 

  אלמט כגון מדרגות, קיר וכו'
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הריצוף הקיים.  גובה ת הריצוף לבמידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להתאים א  
במקומות החיבור יש להחליף מרצפות שבורות בהתאם לצורך ולקבל משטח חלק, ישר 

  ואחיד.
על הקבלן להביא לשטח דוגמאות לריצופים ואבי השפה, להכין דוגמאות בהתאם  

  לפרטים ולקבל אישור המתכת לדוגמאות לפי תחילת העבודה .
  
  –אבי שפה וגן  .2

כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה  /דגםמסוגואבי צד וע זווית כלשהי באבי שפה לביצ
(יחידה אחת) מייצור של יצרן אבי של אבי השפה ומאותה סדרת ייצור, או יבצע כל 

מעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם ומוסרים בדייקות ומעוגים  90-45זווית של 
  מ"מ.  5ן לא יעלה על בין אבן לאב המרביבאופן שהמרווח 

 מדויקביסור  –חובה על הקבלן להכין -לביצוע אבי שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו
בין אבי שפה  מרבירוחב מישק (פוגה)  אבים באורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.

  מ"מ. 8לא יעלה על 
  . 20-אבי שפה יש להיח ע"ג יסוד ותושבת ליסוד מבטון ב

  כדרש בתוכיות ובפרטים. –שימוש באבי פיה בזויות וברדיוס המחיר כולל   
  המדידה: מ"א אבן שפה/גן טו  

  
  
 .           אבן שפה  למדרכות 3

ס"מ   עפ"י  המפרט הכללי  מיחידות בטון   17\20\25אבן שפה תהיה במידות 
  טרומיות.

  אבי השפה תוחה בהתאם לתוכית .
  מדידה ותשלום

ד במ"א בהתאם לאורך שיבוצע. המחיר כולל אספקה ,הובלה, אבן השפה תימד 
, הכל לפי התוכיות והמפרט הכללי ולשביעות רצוו של  20- החה, תושבת בטון ב

  המפקח. 
  

  .            מדרגות טרומיות4
  .30-מדרגות טרומיות יוחו ע"ג יסוד מבטון מזויין ב               

  המדידה: מ"א מדרגה טו 
ולל: המדרגה, עבודות העפר, המצעים, יציקת היסוד והמשולשים, הברזל וכל המחיר כ

  הדרש בפרטים.
  

  
  שוות  8.40
  
  –מוצרי מסגרות   .1

כל המוצרים יתאימו לדרישות התקים הישראלים העדכיים.  בהעדר תקן ישראלי   
יעמדו החומרים והמוצרים בתקים הבריטיים המתאימים או בתקי ארץ המקור של 

" חדשה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה וחלודה.  37ומר או המוצר.  הפלדה "פלדה הח
החיבורים יהיו ע"י ריתוך וחיבור בצורה קיה וכל הזויות מדויקות המתאימות לתכית.  
בפרטים העשוים פרופילים חלולים, הפיות יחוזקו באמצעות מילויים.  החיתוך יהיה 

מבחית המראה החיצוי יהיה החיתוך שווה וקי   חשמלי אך ורק ע"י רתכים מומחים.
  ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים.

מגולווים.  כל החיבורים ע"י ברגים מגולווים ובמידה ודרש  -כל מוצרי המסגרות   
"אויסול"  יש לשייף ולצבוע הריתוך בצבע אבץ.  צביעת מתכות מגולווות בתור -ריתוך 

  "י המתכת.בגוון שיבחר ע
  
   –עיגון וביסוס מסגרות   .2

כל מחירי האלמטים כוללים עיגון וביסוס ביסודות או קירות.  במקרה של קירות בטון 
יש להכין עוגים ופלטקה ממתכת בזמן יציקת הבטוים במרחקים בהתאם למופיע 

גודל ב 30-בפרטים.  במקרה של ביסוס מחיר היחידה כולל חפירה ויציקת יסוד מבטון ב
  בהתאם למופיע בפרטים או בהוראות היצרן.

  
  אופי מדידה למוצרי מסגרות   .3
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אלמטים מורכבים כגון גדרות, ספסלים וכו', ימדדו כיחידה קומפלט או לפי יחידת 
מדידה כמצויין בכתב הכמויות ויכללו את כל המלאכות הדרשות לצורך הספקה והתקת 

  יעה.המוצר בשטח, כולל עיגון, ביסוס וצב
    

  –ריהוט גן (ספסלים, אשפתוים וכו')   .4
המחיר כולל הספקה והצבת אלמטים בשטח, עיגון לפי הוראות היצרן, ביסוס ביסוד   

  מבטון ותיקון הריצוף סביב האלמט בגמר העבודה.  
  המדידה:  יח' קומפלט בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  

  
  –ציור "שרוול" להשקייה   .5

 ן אפשרות לחפור או לחצוב לעומק ה"ל ובמעברי צרת תחת ריצופים,במקומות בהם אי
עמיד לקורוזיה  קירות ומתקים,יש להגן על הצרת בשרוול. השרוול יהיה מחומר קשיח,

) ס"מ מתחת -(10החת השרוולים בעומק  ובקוטר כפול מקוטר הציור המושחל דרכו.
השרוול  פי הריצוף/ משטח.) ס"מ מתחת -(40תחתית מצע הרצוף/משטח או בעומק 

ויסומן בשטח ע"י יתדות ברזל. כיסוי  ס"מ משולי המעבר מתחתיו הוא מוח, 20יבלוט 
באזורי סלעים ואבים יש לעטוף השרוול  השרוול בחומר מילוי מהודק בשכבות.

הקבלן אחראי להכת השרוולים  ס"מ מכל צד. 10חומר רך דוגמת חול בעובי  ב"טבעת"
יש להעביר את הציור טרם כיסוי  י צרת השקיה לכל אזורי הגיון.ולהבטחת מעבר

  השרוול.
ע"י קבלן  –באחריות קבלן הפיתוח השמשת שרוולי ההשקיה בזמן ביצוע רשת ההשקיה 

  הגיון.
  המדידה: מ"א (אורך) ציור טו.  

  
  .            אלמטי קבורה6

בורה כפולה כולל כל העבודות אספקה והצבת אלמטי הקרובה הן לקבורת יחיד והן לק
  והחומרים 

  הדרשים בתכיות, בפרטים ובכתב הכמויות לרבות תכיות הקוסטרוקציה.
  
  
  
  
  
  

  עבודות גיון והשקיה - 41פרק 
  

  מפרט טכי לביצוע מערכת השקיה.:  41.2פרק  
  

  .41פרק  כל עבודות ביצוע צרת השקיה כמפורט במפרט הבימשרדי
תואר בכתב הכמויות, בתוכיות ובהוראות יצרי אביזרי השקיה. במקרה של חומר וסף משלים מ

תן עדיפות לתכיות ולכתב הכמויות. להלן מספר השלמות יסתירות בין המסמכים השוים, ת
  ותיקוים.

  
  כללי 12.41.
אלא אם כן צוין  אטמוספרות לפחות בכיסה לראש המערכת, 4התכית מבוססת על לחץ של  א.

  כית ההשקיה.אחרת בת
 יש לקבל אישור מחודש מהמתכן. באם חלפה שה או יותר מגמר התכון עד לתחילת הביצוע, ב.

  כל תכית שיצאה במסגרת מכרז חייבת לקבל אישור המפקח לביצועה.
תקיים ועומדים בתקן  הציורות והחומרים יהיו חדשים, כל האביזרים, טיב החומרים: ג.

  (המכון הישראלי לאביזרי מים). ומיא"מהאחרון של מכון התקים 
  השימוש באביזרים/חומרים שאין לגביהם תקן כפוף לאישור בכתב של המפקח. ד.
  

  מדידה,סימון חפירה  22.41.
המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכת הקרקע,כולל גבהים. התחלת הסימון  א.

  מקודת קבע בשטח.
  קווי המים יסומו ע"י אבקת סיד. גופים יסומו ע"י יתד.ברזים ומ קודות המטרה, ב.
  על כל סטיה בשטח מהתכית יש לקבל אישור המתכן. ג.
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כולל מיקום מידות וסוגי צרת,  -  as madeבגמר העבודה על הקבלן לספק תכית "עדות" ד.
  אביזרים ושרוולים לצרת.

קוטר ומיקום מקור המים,  המערכת,לפי תחילת הביצוע יש למדוד את הלחץ בכיסה לראש  ה.
  תחילת הביצוע תהיה רק לאחר אישור המתכן. ועל כל סטיה מן המתוכן יש לדווח למתכן.

 חפירת התעלות בשטח להצעת הצרת תיעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים, ביוב, ו.
  טלפון או חשמל בתוואי חפירת הצרת.

  ים כדלהלן:הציורות יוטמו בקרקע בעומק ז.
  

  קוטר ציור  עומק חפירה מיימלי
  מ"מ  40-50   ס"מ                        40  
  מ"מ ומטה       32            ס"מ               30  
  

יתן להעביר באותה תעלה, אך אין להיחם  ציורות המסומים בתכית כמוחים זה ליד זה, ח.
  זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת. יש לסמן בפרד ציורות זה ע"ג זה.

קירות  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק ה"ל ובמעברי צרת תחת ריצופים,
עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול  ומתקים,יש להגן על הצרת בשרוול. השרוול יהיה מחומר קשיח,

מ מתחת תחתית מצע ) ס"-(10החת השרוולים בעומק  מקוטר הציור המושחל דרכו.
ס"מ משולי  20השרוול יבלוט  ) ס"מ מתחת פי הריצוף/ משטח.-(40הרצוף/משטח או בעומק 

ויסומן בשטח ע"י יתדות ברזל. כיסוי השרוול בחומר מילוי מהודק  המעבר מתחתיו הוא מוח,
ס"מ  10חומר רך דוגמת חול בעובי  באזורי סלעים ואבים יש לעטוף השרוול ב"טבעת" בשכבות.
יש  הקבלן אחראי להכת השרוולים ולהבטחת מעברי צרת השקיה לכל אזורי הגיון. מכל צד.

  להעביר את הציור טרם כיסוי השרוול.
  

  צרת ומחברים 32.41.
  החת הצרת תיעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת. א.
ילוי התעלה בחומר מ יש לוודא שהציור יוח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים. ב.

  מקומי אלא אם כן צוין אחרת בתכית.
  ציורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. ג.
אלא אם כן  במקומות בהם עובר הציור דרך קיר יש להעבירו בשרוול מתחת לקיר או דרכו, ד.

  צוין אחרת בתכית.
כל התברוגות הפלסטיות יעוטפו  בפשתן או בטפלון. כל חיבורי הצרת והתברוגות יעוטפו ה.

 לאחר שהציור עבר את טבעת האטימה, את אביזרי החיבור הפלסטיים יש לסגור ביד, בטפלון.
  אם קיימת.

כיסוי  אין לכסות את הציורות בתעלות ואת המחברים טרם בדקו וטרם שטפו כל הציורות. ו.
  ידת הצרת תיעשה לפי סגירת התעלות.מד התעלות יהיה רק לאחר אישור המפקח.

  ואי החפירה תוך הידוק מתמיד עד לקבלת פי שטח ישרים.וכיסוי סופי של ת ז.
  מ' מאביזר יציאה. 2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב  ח.
 מחברי שן, אין להשתמש ברוכבים, כל המחברים יהיו מצמדים תוצרת פלסאון או ש"ע. ט.

הרוכבים  מ"מ ומטה. 20שן יורשו לשימוש במחברים לטיפטוף מקוטר  אביזרי תחיליות חבק וכד'.
  מ"מ ומעלה. 25שימוש ברוכבים יורשה מקוטר  יהיו עם ברגים מגולבים וטבעות אטימה.

עם שארית ציור מקופל עבור  - Tקצות קווי השקיה העוברים צמוד לשטחי פיתוח יש לסיים ב י.
  המשך הקו בעתיד.

  
  מערכת בקרה  42.41.
הפעלה  ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים, א.

  ופירוק בצורה וחה.
  מיקום מדויק של ראש בקרה יקבע בשטח בתאום עם המזמין והמתכן. ב.
לכל ראש בקרה  עם פקק. 90ע"י אביזר הסתעפות  יש להשאיר מקום לחיבורי מים וספים, ג.

  לציור גומי. 300עם חיבור מהיר  4/3" יורכב ברז חי בקוטר
 סקלות ודרגות סיון. האביזרים יורכבו עפ"י הפרט שבתכית תוך הקפדה מירבית על קטרים, ד.

  סדר הרכבתם עפ"י הפרט שבתכית.
ובכל מקום בו עלול  רקורדים יותקו במספר מקומות בראש הבקרה גם אם לא צויו בתכית, ה.
  ברזים וכד'. ,מד מים גמת מסן,דו דרש פירוק בעתיד,ילה

  .או פוליאתילן p.v.c.הברזים יורכבו כלפי מטה עם זויות קשיחות מו
  כל האביזרים לאחר המסן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח או מברוזה. .ז
 מוצאם בראש הבקרה, קווי ברזי הגן יהיו "חיים", .6כל ברזי הגן בתכית יורכבו על צרת דרג  .ח

  .המים מדלפי 
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כולל מכסה ומעול, בגודל שיכלול סדרת 'בלומגארד'  "אורלייט"ראש הבקרה יוגן ע"י, ארגז  .ט
בהתאם  מידות הארגז תילקחה לאחר בית ראש המערכת בשטח, את כל פרטי ראש המערכת.

הארגז יבה במקביל לאבן השפה או הקיר שעל ידם קבע מקום  למידותיו ובתוספת מרחב עבודה.
  הבקרה. הרכבת ראש 

  
  טיפטוף 5.2.41

  הטפטוף. ם לביצוע צרת והמטרה לגן כוים גם לגבי מערכתיכל המפרטים הטכי א.
ין אחרת בתכיות. הקווים וכל קווי הטפטוף הושאים טפטפות יהיו עיליים, אלא אם כן צ ב.

  ים.יקרקע-המובילים יהיו תת
מ"מ מכופפים בצורות 'ח'  8ן בעובי ייצוב הקווים העיליים לקרקע ע"י יתדות ברזל מגולוו ג.

מ', בהסתעפויות, פיות, בתחילת כל קו  1.5-2.0ס"מ. הצבת היתדות כל  40ומוחדרים לעומק 
  ובסופו.

סוג וספיקת הטפטפות, מרחקים בייהן ואורך שלוחה מכסימלי בהתאם לתכית ההשקיה  ד.
  ולהוראות היצרן.

ית ירך השורות, טפטפת לשיח. קווי הטפטוף להשקת שיחים יוחו לאויקווי הטיפטוף להשקי ה.
 או כמצוין ע"ג התכית, טפטפות עץ, 8ן את הגזע ועליה ותת המקיפוטבע 2עצים יהיו בצורת 

  ס"מ. 30, טמוות בעומק ווים לייצוב 3כולל 
ור מקז בקוטר ישלוחות יש לחבר את קצות השלוחות לצ 5-בחלקות מטופטפות בעלות יותר מ ו.

  המחלק שיסתיים בברז שטיפה בתוך בריכה לפי פרט. הציור
  

  מחשב 41.2.10     
המחיר כולל אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הילווים להפעלה תקיה, כגון:     

חיבור לחשמל על ידי חשמלאי מוסמך. הרכבה על ידי היצרן ואחריותו לשה. (אלא  סולוואידים,
  אם צויין במפורש אחרת).

שב יורכב בארגז הגה אטום למים תוצרת "אורלייט" על יציקת בטון מחוץ לארגז ראש המח    
  המערכת.

למי פיקוד, הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר (גוף פליז )  3/4בכיסה לראש המערכת יציאה בקוטר "    
  מ"ש. 150ומסן 

  
  תשתית לאוטומציה 41.2.11    
  תבוצע על פי התכיות. תשתית לאוטומציה (הידראולי או חשמלי )    
  אין לבצע חיבורי אוטומציה מתחת לפי הקרקע.    
  הזה מעמוד  תאורה + מטען,מצבר וכמפורט בתכית. ACהזה עבור המחשב היא מרשת חשמל     
ס"מ מוגן בשרוול פוליאתילן בקוטר מיימום  50עומק חפירה להעברת כבל פיקוד יהיה מיימום     

  המ"מ + חוט משיכ 40
  יש לבצע בדיקת רציפות הכבל לפי כיסוי השרוול.     
  אין לחתוך כבל פיקוד בכל שוחה,אלא להשאיר כבל עודף באורך כמטר ולהמשיך הלאה.    
  חיבור של חיתוך יבוצע בהדבקת אפוקסי למיעת רטיבות וקצרים.    
  ס"מ. 80ס"מ ובעומק  60שוחת בקורת תהיה בקוטר מיימום     
במעברים/מדרכות. בכבישים ום טון מיימ - 8ון וליג טון באיזורי 5 -בשוחה יהי מחוזק למכסה     

  טון. 25 -יהיה מכסה מחוזק ל
  התקת שוחה תהיה במקרים הבאים:     
  מטר. 90.  בקו ישר כל 1     
  .  משי צידי מעבר כביש ואם קיים אי תועה באמצע.2     
  .  בכל עיקול חד.3     
  בכיסה למבה (צמוד אליו). . 4     

  
  אופי מדידה   152.41.
כולל כל האביזרים המחברים וההסתעפויות , קווים עיליים ותת קרקעיים ימדדו לפי מ"א א.

  הדרשים להתקת הקו.
ברזי גן וכו" ימדדו וישולמו בהתאם לגודל וסוג רק אם צויו בסעיף  אביזרים כמו ממטירים,. ב

  מיוחד בכתב הכמויות.
ימדד וישולם לפי  לרבות כל אביזרי הראש וארגז ההגה לראש כמתואר בתכית, ראש בקרה, ג.

התשלום לראש המערכת כולל גם חיבור לרשת  יחידות מותקות בשטח עפ"י גודלו ותכולתו.
  .האלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות או בתכית ההשקי (לא כולל שעון מים), המים הקיימת

העבודה כוללת גם עבודות עפר לפי ואחרי  דדו וישולמו בהתאם לאורכם וקוטרם.שרוולים ימ .ד
  החה והידוק ו/או תיקון מצעים ומרצפים. תיקון, החת השרוול,
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  מפרט עבודות הכשרת קרקע וגיון.   :41.3פרק 

  
וכן הגדרת סטדרטים  41פרק  כל עבודות הכשרת הקרקע והשתילה כמפורט במפרט הבימשרדי

  ילי גות ווף בהוצאת משרד החקלאות.לשת
  להלן מספר השלמות ותיקוים.

  
  כללי 13.41.

על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכי זה, לבין מספור א. 
סעיפי המפרטים האחרים. סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכי מיוחד 

  זה.
חדש),  -  1(סוג  3הל העבודה בשטח, יהיה גן בעל אישור תקף לגן מספר הגן המבצע או מ ב.

ובעל יסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו. חוקים, תקות, תקים ופרסומים של 
משרדי החקלאות והפים, בהתאם למצוין במפרט הכללי לעבודות גיון והשקיה. הקבלן 

ת בעירייה. לפי תחילת העבודה יתאם עם יוודא שעשה ע"י הפיקוח תאום מערכות תשתי
  הגורמים המתאימים ויקבל אישור בכתב לעבודה.

מיד עם קבלת צו עבודה ידאג הקבלן להזמין  .עצים ושתילים הזמותג. לתשומת לב: 
ממשתלות מאושרות את העצים והשתילים ע"פ המפורט בתוכית הצמחייה וכתב הכמויות. 

  כתב מאת המשתלות ה"ל על ביצוע והזמה.על הקבלן להציג למפקח אישור ב
באם חלפו שתיים מיום התכון למועד הביצוע יש להודיע למתכן ולקבל אישורו לכוות  .ד

  התכון.
ברורים בושא סוג הצמחים,כלי קיבול ומרחקי טיעה יש לקיים עם המתכן לפי מועד הביצוע  .ה

אישור למקור השתילים ולשתילים עצמם.יחד עם  וכל שיוי יאושר על ידו בכתב. על הקבלן לקבל
זאת רשאי המפקח לפסול שתילים שלא מתאימים או כאלו שאים ראים לו. לגבי כל סוג עצים 
בוגרים מאדמה,יש לקבל אישור המפקח או המתכן לכל עץ בפרד עוד במקום גידולו וטרם 

  הוצאתו מהאדמה והובלתו לשטח.
תחילת הטיעה והאישור לתחילתה יתן ע"י המפקח.בכל מקרה אין על הקבלן להודיע את מועד  .ו

לשתול עצים מעל קווי תשתית תת קרקעיים(ביוב ,יקוז וכו,) ו/או מתחת לקווי תקשורת וחשמל 
  עיליים,אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.

ין חודשים מיום קבלת הגן,אלא אם כן צו 3טיפול ואחריות לקליטת השתילים היא למשך  .ז
חודשים  12אחרת בכתב הכמויות.אחריות על קליטת כל העצים הבוגרים מאדמה היא למשך 

חודשים.לגבי דשאים היא עד כיסוי  6מיום קבלת הגן.אחריות קליטה לגבי עצים מחביות היא 
  יום מיום קבלת הגן. -60מלא וכיסוח ראשון,אך לא פחות מ

מח שקמל ו/או לא קלט קליטה במסגרת אחריות הקליטה על הקבלן להחליף כל צ .ח
מלאה.במידה ואין אפשרות לשתילה חוזרת של עצים בוגרים,יוסכם בין המזמין והקבלן על פיצוי 

  אות.
העבודה כוללת: טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ, הסרת  - ר צמחייה קיימת ט. שימו

טבע אחרים. הגיזום יעשה  עפים וזיזים יבשים, דילול והגה מפי רוחות, כוויות שמש ופגעי
בכלים מכיים וידיים מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים בהם 

ס"מ,  3דרשת מריחה במשחת עצים שתאושר ע"י המפקח, ימרחו החתכים שקוטרם עולה על 
  יום לאחר הגיזום.

  
  הכשרת קרקע ,זיבול ,ודישון 23.41.
  

  הכשרת הקרקעא. 
בודות הכשרת הקרקע לטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשבייה, יישור ע  - כללי  .1

גי, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. החת צרת השקיה תעשה במועד 
שיקבע המפקח. מחיר הכשרת קרקע בכתב הכמויות, כולל את כל העבודות 

  .המפורטות בסעיפים הבאים
ים המיועדים למדשאות בהם הקבלן ותיחוחה. בשטח  העבודה כוללת הפיכת קרקע .2

יוסיף אדמה גית, הקבלן יתחח את שכבת הקרקע העליוה המקומית ואחר יפזר 
לפי פיזור האדמה יאשר . את הקרקע. אין לפזר אדמה גית על קרקע מהודקת

 המפקח בכתב את פעולות עיבודי הקרקע.
רמות שהובאו, על הבדיקות תבוצעה במקור האדמה וכן באתר מע - בדיקות קרקע   .3

הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק. מספר הדגימות הדרש 
מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע הקיים בשטח  400לכל מה של  3היו 

ואחת מהערמות שהובאו לאתר. הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, לפי 
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עבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הפח הדרש ע"י המעבדה. פיצול הדגימה במ
שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית  תהדרש. הבדיקות תבוצעה במעבד

אחרת. תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות 
ברור וקריא לחלוטין. הפרמטרים לבדיקות הקרקע: ראה טבלה מפורטת. אדמה 

לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבוו,  שלא תעה על הדרישות כאמור
הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שדרש ללא תוספת מחיר. עלות 
הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל 

 תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.
  
  
  

  הדרישה  הפרמטר  

ב הכמויות ו/או במפרט הטכי כמפורט בכת  הגדרה של סוג קרקע  1
  המיוחד בפרק "כתב הכמויות".

 % - חלוקת (שיעור) המקטעים ב  2
  חול, סילט, חרסית)- (הרכב מכי

   35%א. שיור החרסית לא יעלה על 
  ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על  

   50%  
שיעור האביות (% האבים לפי פח ;   3

 4מ"מ פה  4מחלקיקים מגודל 
  ומעלה) 

        5א. הקרקע לא תכיל אבים מעל גודל 
  ס"מ   

  10%ב. שיעור האבים לא יעלה על 
4  ph (חומציות הקרקע)   '7.9מקס=ph   

גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל   5
תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי 

  ) 10%בבדיקה עולה על 

  25%א. גיר כללי 
  8%ב. גיר פעיל 

 ;e.cמוליכות חשמלית (  6
  במילימוס/ס"מ או דציסימיס/מטר)

  מילימוס/ס"מ 2.0מוליכות חשמלית מירבית 

(במ"ג/ק"ג; במיצוי  3noתכולת חקן   7
  בתמיסה רוויה)

  מ"ג/ק"ג 30מקס' 

  מ"ג/ק"ג 15מקס'   תכולת זרחן (במ"ג/ק"ג)   8

תכולת אשלגן (מיצוי בסידן כלורי;   9
  מיליאק/ליטר)

  מיליאק/ליטר 10מקס' 

  גר'/ק"ג 0.3מקס'   כלורידים (גר'/ק"ג)תכולת   10

  sar=7.9מקסימום   ; ביחידות)sarבדיקת תרן חליף (  11

; mg+caתכולת סידן+מגזיום (  12
  במיליאק/ליטר)

  מיליאק/ליטר. 5מקסימום 

  
משכבת הקרקע העליוה או  הקרקע המקומיתמובאת, תהיה מסוג  - אדמת גן  .4

קע תהיה מפוררת וקייה מזרעים, בהתאם להחיות שיתו ע"י המפקח. הקר
פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שתית ורב שתית. ובלתי גועה במחלות 

ס"מ ושעור האבן לא יעלה  5שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבים שגודלם מעל 

. אדמה שלא תעה על הדרישות ה"ל ph 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%על 
ל חשבוו למקום אחר מאושר. הקבלן יחויב להביא תורחק מהשטח ע"י הקבלן וע

  אדמה בהתאם לטיב הדרש, ללא תוספת מחיר.
ס"מ (לאחר חיתה). כאשר מוסיפים קרקע עד  30יהיה לפחות  - עובי שכבת הקרקע  .5

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית.  30לעומק של 
"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה ס 30כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל 

בהרכבה, זהה או קלה מהקרקע הקיימת למיעת בעיות של השקיה, הזה וגידול 
 צמחים.
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טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא  - בסוללות ומדרוות כלי פיזור  - פיזור הקרקע   .6
ס"מ כל שכבה, כיוון הפיזור יהיה מקביל  20-30בשכבות של  - אופן הפיזור  שייים.
יצב למדרון. קיים איסור מוחלט לשפיכת הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי לכביש 

 סיעת המשאית ביצב לכביש. כל תועה תעשה במקביל לציר הכביש.
לפי היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה,  - יישור גי ראשוי  .7

מעט לחה. בהתאם למפורט בהמשך. כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או 
יישור גי של השטח יתבצע במהלך העבודה לאחר תוספת קרקע. על הקבלן לעבד 
את השטח לפי השיפועים בתכית, כך שיובטח יקוז טוב. העבודה תתבצע בכלים 

ס"מ. יש לקבל אישור בכתב לסעיף זה,  - +/ 5מכיים וידיים. הדיוק הדרש הוא 
יים המיועדים למדשאה יש לסקל בשטחים אב לפי המעבר להמשך ביצוע הגן.

ס"מ לפי היישור העדין. יש להקפיד על יישור לצדי  2אבים שקוטרן עולה על 
  קירות מבים ועצים.

 
             הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שתית והרב  -   .   הדברת עשביה8

  שתית.
ו ש"ע, וע"י חומרים מועי הצצה. הדברת עשבי בר ע"י קוטל עשבים מסוג ראוד אפ א

בשימוש בקוטלי מגע יש לרסס לאחר הבטת השטח. יש לחזור על התהליך עד להדברת כל 
אין להתחיל בשתילה אלא לאחר תקופת המתה  עשבי הבר ו/או עפ"י הוראת המפקח.

  שבועות מתום ריסוס אחרון. 3מיימלית של 
  יחידה השוים ולא ימדדו בפרד.כל העבודות המפורטות לעיל כלולים במחירי ה

 30ם בהפרש של שבועיים בכמות של יהשקיית הקרקע להבטת עשביה, תבוצע פעמי 
קוב לדום לכל השקיה. יום לפי הריסוס יושקה שוב השטח. לאחר הופעת העשבים מ/

ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח. הריסוס יהיה על עשבייה רעה ומפותחת. 
בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמחייה רטובה. הקבלן ימע מזקים לצמחיית  אין לרסס

תרבות, במידה ויהיו זקים יתקן את הזקים על חשבוו. לאחר תמותת העשבייה אין 
תכשירי הדברה יעמדו  .לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה

בחומרים כימיים יבוצעו  בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצרן. כל העבודות
תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלי חיים באזור. מועד 
הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרים 

 .בהם מבוצעת ההדברה. הריסוס יעשה במרסס מכי או ידי
ודישון). החלפת קרקע, תוספת מירלים, תעשה ע"פ שיפור קרקע (זיבול  - זיבול ודישון .      9

החיות המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע העלו כי יש צורך בשיפור 
הקרקע, יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד. כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע 

ספת תיתן תושעשתה או על סמך הוראות לעבודה מסוימת. אם לא אמר אחרת, 
ייתו תוספות ע"פ הכמות קוב לדום ובוסף,  10- קומפוסט לשטח בכמות שלא תפחת מ

 . יש להשתמש רק בקומפוסט ודשן שהמפקח אישר את הסוג והמקום.בהמשךש פירוטב
במקרה של טיעת עצים או שיחים בודדים, תהיה כמות הזיבול והדישון לכל סוג וסוג 

 ס"מ,טול ריח 2 -ללא גושים הגדולים מ בשל, כמצוין במפרט. הקבלן יספק קומפוסט
,יחס חקן: פחמן  30%-40%בעל תכולת רטיבות  ,קי מזרעים, ממחלות ומזיקיםלחלוטין,

מילימוס/ס"מ. בוסף,בזמן עיבוד הקרקע,יפוזר  ויוצע בקילטור  4,מוליכות חשמלית  5:15
  4-2-3ג"ר למ"ר לפי יחס  100חודשים בכמות של  6 -ס"מ,דשן בשיחרור מבוקר ל 10לעומק 

  .(N:P:K+ מיקרואלמטים   )
  תכוות הקומפוסט בהתאם למפרט הכללי לעבודות גיון והשקיה.

דשן אשלגי ודשן זרחי בשכבה שווה ואחידה על  - לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד  
. ס"מ 20 - את החומרים באופן אחיד בשכבת הקרקע לעומק של כ כל השטח, יש להציע 

שעות ממועד הפיזור ע"י כלים מכיים או כלי עיבוד ידיים. זבל  24ההצעה תעשה תוך 
שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבוו  48 - שיישאר בשטח יותר מ

(וסילוק הזבל הקודם). הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות (ולא בבור). יש לפזר, 
מ' בין  1.5יישר. בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על כל לערבב, להפוך אדמה ול

   השיחים, פיזור הזבל והדשן יהיה רק בבורות.
  בוסף לזיבול כל  שיחים יסופק הזבל בבורות הטיעהובשטחי עצים  

  השטח ולא תשולם עבורו כל תוספת למחיר.
  יות כדלקמן.והזבל ה"ל יסופק בכמ

  )ס"מ. 20חר קליטת העץ, כולל הצעה ועידור לעומק יסופק רק לא ליטר( 60 –עץ בוגר  -
  .ליטר 40 –ליטר ומעלה (חבית)  60עץ ממיכל -
  .ליטר 25 -ליטר 10-25עץ/שיח ממיכל -
  ליטר. 20 –ליטר  5שיח ממיכל -
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  .ליטר 10ליטר ומטה  3שיח ממיכל -
גן הכת התערובת לבורות הטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתכית, כוללת אספקת אדמת  

ס"מ)  30וערבובה עם הזבל. האדמה תהיה משכבה עליוה ופוריה (מקסימום לעומק 
וחופשייה מאבים, פסולת ועשבי בר רב שתיים האדמה לא תהיה חרסיתית. על הקבלן 

  לקבל אישור למקור האדמה וטיבה.
  

יעשה  לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, ,לקראת הטיעה - יישור סופי .     10
יישור סופי במגרפות או ע"י ארגז מיישר. עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד 

ימים לפיה. במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד  5הטיעה ולא מוקדם מאשר 
במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של מדשאה הגובלת בשביל, יש להקפיד על כך שגובה 

ס"מ מתחת לשביל, כדי שגובה הדשא הסופי  3-4 - פי הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ
  יהיה בגובה השביל, אלא אם צוין אחרת באחד ממסמכי המכרז.

  
  טיעה ושתילה 33.41.
  

המפקח רשאי לדרוש  צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מיימום. מידות מיכלים, א.
לים בשל אי כ"כ רשאי לא לאשר שימוש בשתי מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח.

  מחלות ומזיקים. גיל, איכות צמח, התאמה בין גודל שתיל ומיכל,
ליטר לפחות.  60עצים שגודלו במצע מותק מסוג פרלייט או ש"ע במיכל  -עצים ממיכלי חבית  ב.

מטר לפחות בן כשתיים. גודל הבור  3. העץ בגובה 2העצים מעוצבים על גזע אחד. קוטר גזע "
מילוי בור השתילה בתערובת אדמה גית + קומפוסט מטיב מאושר בכמות  מ'. 0.75:*0.75*0.75

 2.5אדמה גית. יש לתמוך בעזרת סמוכה מחוטאת עגולה באורך  70קומפוסט ו %  30של % 
  מטר.

מ'. מילוי בור השתילה בתערובת אדמה  0.4*0.4*0.4הבור  -ליטר  3שיחים וצמחי כיסוי ממיכלי  ג.
  אדמה גית. 70קומפוסט ו %  30מאושר בכמות של %  גית + קומפוסט מטיב

  
  תמיכה וקשירת עצים 4.3.41

  אלא אם אמר אחרת.היא כלולה במחירי היחידה תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, 
  

  סמוכות לעצים
מ' גבוה מגובה  0.5מ' לפחות או  2.5הסמוכות תהייה בגובה סמוכות.  2לכל עץ יש להציב לפחות 

, מקולפים ומחוטאים, יטמו 2ץ השתל, עשויות מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר "הע
 –ס"מ משי צידי העץ ועליו מושחלות ציוריות שקופות  15-מ', ובמרחק כ 0.5בקרקע בעומק 

  אלסטיות (שטיכמוס).
  

  סדר השקיה. 41.3.5
  פעלה.א. המדשאות יושקו בכמויות מים קטות מספר הפעלות על פי טבלת ה

  ב. השיחים, העצים והפרחים העותיים יושקו על פי טבלת הפעלה.
  

  הטמת גאופיטים 41.2.6
השבת גאופיטים לשטח (אספקת הגיאופיטים ע"י המזמין), כולל הטמה בשטח. צפיפות, דגם 
החלוקה ושטחי השתילה ייקבעו בשטח ע"י אדריכלית הוף. צמחים רדומים ייטמו כאשר 

ס"מ אדמה. הטמת הגיאופיטים תתבצע החודשים  5-כלפי מעלה, מכוסים בקודקוד הצמיחה 
  ספטמבר, אוקטובר וובמבר בלבד.

  
  אופי מדידה 6.3.41

יכללו בשתילה, לא ימדדו ולא ישולמו בפרד,  41.2.2א. כל עבודות הכשרת קרקע, כמתואר בפרק 
  אלה אם כן צויו בסעיף מיוחד בכתב הכמויות.

עבור עבודות שתילת עצים, שיחים וצמחי כיסוי יעשה ע"י ספירה לאחר קליטה ב. מדידה ותשלום 
לפי יחידות וגודל מיכלים. שטחי דשא ימדדו במ"ר. העבודה כוללת את כל עבודות הכשרה 
הכלליות ועבודות ההכה לשתילה ועבודות השתילה והתחזוקה, אלא אם כן צוין אחרת בתוכית 

  ואו בכתב הכמויות.
תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבוו עד  - ור מיםתשלום עבג.

לשלב המסירה הראשוה. בשת האחזקה הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על כמות 
המים, בהתאם לטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכן ההשקיה (אחריות הקבלן לקבל תכית 

אם מוה המים שיותקן לא ישמש את  הפעלה וכמויות מים להשקיה ממתכן ההשקיה).
  הגיון בלבד, יתקין הקבלן על חשבוו מוה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  
  סטדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים החפר מאדמה

  
  קוטר הגזע בגובה קוטר / עומק גובה השתיל

 -ס"מ החל מ 20
  כיוי

 הגודל (ה"סטדרט")
 גודל בגוש    רגיל )1"-כמ"מ ( 25 ס"מ 35 ס"מ 170
  גדול )1.5"-מ"מ (כ 38 ס"מ 40 ס"מ 250
 בגוש 8גודל  רגיל )2"-מ"מ (כ 50 ס"מ 40 ס"מ 300
 בגוש 9גודל  רגיל )3"-מ"מ (כ 75 ס"מ 50 ס"מ 350
 בגוש  10גודל  רגיל )4"-מ"מ (כ 100 ס"מ 60 ס"מ 400
 בגוש 11גודל  רגיל )5"-מ"מ כ 125 ס"מ 70 ס"מ 450

  
  סטדרטים לשתילי גות ווי

  
  כיוי -פח הכלי החל מ כלי גידול אופייים

הגודל 
 (ה"סטדרט")

 1גודל   סמ"ק 100 תביות תאים גדולים, כוסיות סטדרטיות
  2גודל   סמ"ק 250  , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ 

  3גודל   ליטר 1  , שקית13-17ס"מ ומעלה, עציץ  11מיכל 
  4גודל   ליטר 3  ס"מ, שקית 18דרטי, מיכל ליטר סט 3מיכל 
  5גודל   ליטר 6  ליטר סטדרטי, דלי קטן, שקית 6מיכל 

  6גודל   ליטר 10  דלי סטדרטי, שקית
  7גודל   ליטר 25  ליטר ומעלה, שקית 25מיכל 

  , חבית8גודל   ליטר 60  מיכלים גדולים, שקית, חבית
  
  
  
  
  

  הערות:
  על צוואר השורש.ס"מ מ 20מדידת קוטר הגזע   - עצים  .א
 מ'. 1.80 - מ'  2.20גובה גזע עד התפצלות ראשוה  - עצים  .ב
 מ' ומעלה. 3גובה כללי  - עצים  .ג
 מגודל הכלי או הגוש.  1.5גודל בור טיעה פי   - כללי  .ד
תוספת קומפוסט, אשלגן כלורי וסופר פוספט עפ"י תוצאות בדיקות  - כללי  .ה

 קרקע.
  בלבד.במקום קומפוסט ודשים, כבול  - ערערים  .ו

  
  מפרט תחזוקת הגן

  
יום) מיום מסירתו הסופית ועד להעברת  90חודשים ( 3הקבלן יחזיק ויטפל בגן לתקופה של 

  האחריות למועצה. 
  תחזוקה זו כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בפרד.

  בתקופה זו יבוצעו עבודות התחזוקה כלהלן:
  

  תחזוקת מערכת השקיה .1 .8
  ום מסודר של לוח הפעלת השקיה, כולל כמויות מצטברות של מים.א. על הקבלן להל ריש

ב. הקבלן יתאם עם המזמין את שעות הפעלת מערכת ההשקיה. הרשות בידי המזמין לדרוש 
  הפעלת לילה.

י הקבלן ’ג. הקבלן אחראי לתפעול ולשלמות כל מערכת ההשקיה. כל תקלה ו או זילה יתוקו ע
  מיידית ועל חשבוו.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  צמחייה החזקת. 2 .9
  י תכית הגיון המקורית.אין לשות את סוגי הצמחים,אלא באישור  "א. החזקת הצמחייה עפ

  מראש של המזמין או האדריכל.
ב. העבודה כוללת עידור ועישוב אחת לחודש, יקוי השטח מפסולת ולכלוך. עשבי בר חד או רב 

הכל לפי סוג הצמחיה והוראות שתיים יודברו בריסוס או בעידור, ריסוס גד מזיקים ומחלות. 
  המפקח או המתכן.

ג. צמחים מתים, חולים או שהתפתחותם איטית יוחלפו ע"י הקבלן בצמחים דומים מאותו סוג 
וגודל מיכל כמצוין בתכית הגיון, החלפת ושתילת מילואים תרשם ביומן תחזוקה הגן ותשולם 

תילה חוזרת של עצים בכירים לקבלן בפרד, אלא אם עשתה במסגרת תקופת האחריות. ש
  מחביות ואו אדמה תעשה רק לאחר תיאום וסיכום עם המזמין.

 3או ש"ע לפחות  20/20/20ד. הקבלן ידשן ויזבל את כל שטחי הגיון האיטסיבי המושקה בדשן 
  פעמים בשה. בכמות בהתאם להוראות היצרן ומזמין.
ל עיצוב עפים ראשיים. גיזום עפים יבשים ה. הקבלן אחראי לגיזום כון של עצים ושיחים. כול

חלשים ושבורים. קטימת פרחים שקמלו. הרמת צמרת עצים. הכל עפ"י הוראות המזמין ואו 
  המתכן.

  
3 . קיוןי   

קיון כולל איסוף פסולת בכל שטחי הפיתוח.יא. ה  
יה בכמיות שא ’ב. הוצאת האשפה מחוץ לשטח הגן בתאום עם אגף הגיון. פיוי פסולת גזם וכו

  מקובלות ודורשת פיוי והובלה מיוחדים תעשה ע"ח הקבלן ובאחריותו.
המסוכים לבי אדם ואו בעלי חיים מותר רק  ’ג. שימוש ברעלים, חומרי חיטוי והדברה וכו

לאישור המזמין. על הקבלן לקוט בכל אמצעי הזהירות הדרשים. הקבלן אחראי לתוצאות 
  וש בחומרים אלו.העלולות לקרות כתוצאה משימ

  
  .  אחריות לקליטת עצים4

חודשים  4הקבלן אחראי לקליטתם של כל העצים שיטעו על ידו בגן. אחריות זו חלה לתקופה של 
מיום מסירתו הסופית של הגן. בתום תקופה זו יבדקו כל העצים שיטעו ע"י הקבלן בגן וכל עץ 

בלן מיידית ועל חשבוו במסגרת תקופת שלא קלט או קליטתו היה חלקית בלבד, יוחלף ע"י הק
  האחריות שלו.

חודשי הביקורת ולא בתום שת האחריות. עצים שלא יוחלפו  4החלפת העצים תתבצע בתום 
במועד זה ע"י הקבלן יוחלפו ע"י המזמין במועד זה ותמורתם תוכה מהערבות המוחזקת ע"י 

  העיריה לתקופת אחריות.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  
      

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   מביפומכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  ד'ספח 

  

  כתב כמויות



- 82 - 

  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  ספח ד'

  כתב כמויות
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  
      

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  ה'ספח 

  

  רשימת תכיות
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  פח ה'ס

  

 רשימת התוכיות  
  
  

 1.  

  
    

  
  

 קנ"מ שם תכנית: מס' גיליון

247-10-c 1:250 4א 3א- פתוח שטח 

247-20-c  ה פרטים –פתוח שטחמשת 

247-50-c 1:100 4א 3פריסת קירות א 

247-111-c 1:100 4שלב א פתוח שטח 

 1:100 פרטים עקורניים קיר קבורה בכוכים

 1:50 תכית מפלס ביסוס 1

 1:50 תכית מפלס עליון 2

 1:50 פריסת גדרות+ פרטים     3

  
  
  

  וכן תכיות ותרשימי עזר שידרשו במהלך העבודה והמפקח יורה על הוספתם.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  'וספח 

  

   תצהיר עובדים זרים 

  

  

  

  

  



- 86 - 

  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  'וספח 

  תצהיר

 )בעין עובדים זרים(

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אי הח

  :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעושים הקבועים בחוק,

 אכיפת יהול חשבוות,(ים ציבוריים ב בחוק עסקאות גופ2אלי כמשמעות המוח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אי או  .1

דין -לא הורשעו בפסק ),החוק –להלן  1976(-ו"התשל )שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ( 1991 - א"התש) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים(חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  ה לתאריך תצהיר זה.בשה שקדמ )עובדים זרים

שים  3לא הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אי, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

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

   .")חוק שכר מיימום (להלן: " 1987 - ז"התשמ ימום,לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מי א.

   הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מיימום לפי יותר משה אחת לפי תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שים ממועד ההרשעה  הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיימום, ג.
 האחרוה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /רזאי ותן תצהיר זה לצורך מכ .4

             

            ________________    

   חתימה                            

   י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר חתם ע

 מס' ז "ושא ת ___________________הופיע בפי מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אי

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________

  האמת וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את כוות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפי.

                _____________________  
  ימהחת                  

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "יתן התצהיר ע *
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר  לביצוע עבודות
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  '1ו'ספח 

  

   תצהיר העדר הרשעות 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  '1ו'ספח 
  תצהיר העדר הרשעות ואי קיום חקירות פליליות

  ממיות המציע)  50% - חתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מיות המחזיק יותר מ(ספח זה יי 

  רעות-מכבים-מודיעיןוח להרחבת בית העלמין בעיר עבודות פיתלביצוע  14/2017' מס  פומבי מכרז

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

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

השים האחרוות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתהלים  10במהלך  )ב(
גדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתו לא מתהלת כגדו חקירה בקשר עם 

 עבירה פלילית.

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

לחוק העושין (עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414לחוק העושין (עבירות גיבה), או לפי סעיפים 
בגין פגיעה בפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כגדו  ועושק) ו/או בעיין הרלבטי לביצוע העבודות ו/או

 ,2001- , התשס"בחוק מיעת הטרדה מאיימתצו למיעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או גד מהל ממהליו 
כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, 
עבירה פלילית מסוג ברירת קס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעיין אי קבלת 

  ו הסכמה). אישור, רישיון א

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

 אחרות.

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

  בבקשת הועדה.

  צרופות .2

 לספח זה תצורף רשימה של כל ושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. )א(

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

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

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

  הריי מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע  של המציע/חבר במציע
  הים מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עיין    
  הקשור ו/או הוגע למכרז.    

  הריי מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על    ;
  יו  צפויים לעושים הקבועיםידי להצהיר את האמת  וכי  יה    
  בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו    
  בפי על ספח זה.      

  אם ממלא הספח היו אדם פרטי ולא תאגיד:

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

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

  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפי על ספח זה.
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

יר לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בע
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  

  2ו'ספח 

  

  תצהיר זכויות עובדים  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 
   2'וספח 

  תצהיר בדבר קיום חובות בעיין שמירת זכויות עובדים

  ידי מורשה חתימה במציע) -אי הח"מ __________, ת.ז. _______________ (ייחתם על .1

עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבו .2

  בזה כדלקמן:

הי ותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח  .3

מודיעין  לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 14/2017מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 . (להלן: "המציע")מכבים רעות 

יכויים ותשלומים כדין אי מצהיר כי או מקיימים את כל חובותיו בעיין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .4

עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

  על פי דיי העבודה, החלים על המציע כמעסיק. קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

           ________________             

  חתימה                         

ושא  ___________________הופיע בפי מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אי

וכי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

  יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את כוות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפי.

                _____________________  

  חתימה                  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

   'זספח 

  

  ה ערבות הגש

לווית  ערבות בקאית אוטוומיתוסח 
  להצעה להבטחת מילוי תאי המכרז
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

 'זספח             

 לווית להצעה למכרז ערבות בקאית אוטוומית

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

   4רח' המעיין 
  2ליגד סטר 

   71700יעין דומ

 

או ערבים בזה ") המציע" :להלן(  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________ת על פי בקש .1

אשר  ,")הסכום הבסיסי" :להלן(₪) (במילים: _________  ₪ ל ___________ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

עם השתתפותו במכרז  שתדרשו מאת המציע בקשר להלן,  2בהתאם לתאי ההצמדה המפורטים בסעיף  יהיה צמוד,
ולהבטחת מילוי תאי  רעות- מכבים-מודיעיןעיר לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין ב  14/2017מס' מספר 

   המכרז.

   

המתפרסם על ידי הלשכה  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2

המדד " :להלן) ('ק__ דהייו,( 2017 אוקטובר 15  יסי הוא המדד שפורסם בכאשר המדד הבס המרכזית לסטטיסטיקה,
  .")הבסיסי

יהיה גבוה מן המדד  ")המדד החדש" :להלן(על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפי יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 

סכום " :להלן(י והמדד החדש שלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיס הבסיסי,
  ").הערבות

  

 בכתב, מייד לאחר שתגיע אליו דרישתכם הראשוה או מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תאי כלשהו,

   יכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.מאת המציע ומבלי לטעון כלפ

   

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   לתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.ערבות זו היה ב .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 אותו.הקוב בסעיף זה לעיל ; מטה עד ליום 

 

 .ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה .7

  

 בכבוד רב         

  _____________בק          
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

   'חספח 

  

  ערבות ביצוע 

להבטחת  ערבות בקאית אוטוומיתוסח 
  על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 ח'ספח                     

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

   4רח' המעיין 
  2ליגד סטר 

   71700יעין דומ
 

 לקיום ההסכם ערבות בקאית אוטוומית:הדון

ם או ערבים בזה כלפיכם לתשלו ")הקבלןת.ז./ח.פ. ______________(להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1

בהתאם לתאי  יהיה צמוד, ) אשר"הבסיסי הסכום:להלן₪) (  _______במילים: ₪ ( _________כל סכום עד לסך של  
שבייכם לביו בקשר מיום _______המסגרת  שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם להלן,  ההצמדה המפורטים בסעיף 

ותקופות הבדק של (להלן: "ההסכם")  רעות-מכבים- מודיעיןת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר ביצוע עבודו עם
  העבודות שבוצעו במסגרת לפי תום תקופת ההסכם 

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   הסלילה והגישורתשומות יהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2

המדד ) (להלן:"'ק ______ דהייו, 2017 אוקטובר 15  כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,
 "). הבסיסי

   

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

  

לאחר שתגיע אליו דרישתכם הראשוה ימים  3תוך  מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, או .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תאי כלשהו, בכתב,

  קבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד ל קבלןתחילה מאת ה

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  .ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת 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 אותו. ;ימים לפי מועד פקיעת הערבות 3 -מטה לא יאוחר מ

  

 ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה. .7

 

 רב,בכבוד         

 

    ___________________בק 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
  רעות- מכבים- מודיעין

  

   'טספח 

  

להבטחת  ערבות בקאית אוטוומיתוסח 
  זוכה בתקופת הבדק התחייבויותיו של ה
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 'טספח                     

  ______תאריך:                      בודכל
  החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

   4רח' המעיין 
  2ליגד סטר 

   71700יעין דומ
 

  בתקופת הבדק קבלן התחייבויותיו של הלקיום  ערבות בקאית אוטוומית:הדון

 
או ערבים בזה כלפיכם  ת.ז./ח.פ. ______________(להלן:" הקבלן")  __________________פי בקשתעל  .1

יהיה  ) אשר"הבסיסי הסכום:להלן₪) ((במילים: _______  ₪  _________לתשלום כל סכום עד לסך של  
לתקופת הבדק שתדרשו מאת הקבלן בקשר  להלן,  בהתאם לתאי ההצמדה המפורטים בסעיף  צמוד,

להרחבת  ביצוע עבודות פיתוח שבייכם לביו בקשר עםהמסגרת מיום _______ הסכםלעבודות שבוצעו על פי 
  רעות (להלן: "ההסכם") . - מכבים-מודיעיןבית העלמין בעיר 

 

המתפרסם על ידי  תשומות הסלילה והגישור יהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2
 דהייו, 2017 אוקטובר 15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 דד הבסיסי"). ) (להלן:"המ'ק ______
   

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

  .")סכום הערבות:"להלן(החדש 
  

לאחר שתגיע אליו דרישתכם ימים  3תוך  ם את סכום הערבות האמור לעיל,או מתחייבים בזה לשלם לכ .3
מבלי שתהיו חייבים  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תאי כלשהו, הראשוה בכתב,

ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר  קבלןלדרוש את התשלום תחילה מאת ה
  כלפיכם. לחיוב כלשהו

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול. .5
   

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________תוקפה עד ליום ערבות זו תעמוד ב .6

כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפי מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ
  תחייב אותו.

  

 ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה. .7
 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בק 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

  'יספח 

   

  עבודות קבליות – אישור קיום ביטוחים
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
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  'יספח 

  אישור על קיום ביטוחים 
  __________תאריך :                   

  לכבוד
  ר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עי

  ")חברה(להלן: "הרעות ו/או חברות בות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
  , 2, בית ליגד 4רח' המעיין 

  .מודיעין

,..א.ג  

   אישור על קיום ביטוחיםהדון : 

  2017/14  :  על פי חוזה/מכרז מס'

רעות   -ם מכבי –עיר מודיעין ב העלמין בית להרחבת פיתוח עבודות ביצוע  :  לביצוע עבודות
  (להלן : "העבודות" ו/או "החוזה"), עבור החברה.

  _______________________________________ (להלן: "הקבלן").  :  שם המבוטח

או __________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכו על שם 
וח כדלקמן וזאת לתקופה מיום ______________________ (להלן : "הקבלן") ,  את פוליסות הביט

"). בתאים תקופת הביטוח__________ ועד ליום _____________, (שי התאריכים כללים), (ולהלן : "
  אשר לא יפחתו מתאי "ביט" הרלווטיים למועד תחילת העבודות:

 

  __________________ פוליסה מס'  ביטוח עבודות קבליות  .1

  ש"ח________________  שווי העבודות:   

הקבלן ו/או קבלים וקבלי משה ו/או החברה ו/או מהל ו/או מפקח   שם המבוטח:  
העבודות מטעמה של החברה (למעט אחריותם המקצועית של מהל ו/או 

  מפקח העבודות, כאמור).

ה מוסכם בזה כי היקף הכיסוי איו ופל מהכיסוי היתן על פי וסח הפוליס  תאי הכיסוי הביטוחי:  
  ."__________"ביט מהדורה  –הידוע כ 

 חוזהבטוח כל הסיכוים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה  :פרק א' העבודות  
כולל בין שבדון לרבות מתקים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, 

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או  יםזק היתר
מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין הבאים 

לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך 
  .כל תקופת הביטוח

  את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק   

  .אובדן או זק בגין סיכוי פריצה, גיבה ושוד, בתוקף .1  

ציוד עזר וכדומה אשר אים חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע  מתקים, ציוד קל, .2  
  .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  200,000העבודות עד לסך 

  .הגבוה מבייהם ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו  .3  

 ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות  .4  
  . הגבוה מבייהם

  הגבוה מבייהם. ש"ח 150,000או  מהזק 10%הוצאות פיוי הריסות בגבול אחריות של  .5  

משווי העבודות או  10%של הוצאות מהדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות  .6  
  הגבוה מבייהם. ש"ח 150,000
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  7. ובע מתכזק ישיר ה משווי העבודות  10%ון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של
  הגבוה מבייהם. ש"ח 150,000או 

  .זק עקיף הובע מתכון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים .8  

  .סיכוי רעידת אדמה, זקי טבע .9  

  .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של  .10  

  .ש"ח 300,000צאות בגין עבודות ותיקוים זמיים לאחר זק בגבול אחריות של הו .11  

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות   
  לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מהליה  פרק זה כולל תאי מפורש, לפיו מוותר המבטח  
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או עובדיה 

  מי שגרם לזק בזדון.  לטובתיחול 

ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן   :פרק ב' צד שלישי  
קבלים וקבלי משה אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

או ו/המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבדון, בשל מעשה 
מחדל רשלי בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או זק לגופו ו/או 

רוע מכלליות האמור לרבות פגיעה לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לג
  ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. או זק לחברה

 לתובע, לאירוע) חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים( ח"ש 10,000,000  גבולות האחריות :  
  .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש,  -דבר חבות הקשורה או הובעת מפרק זה איו כפוף לכל הגבלה ב  תאים מיוחדים :  
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעיה של כלי רכב, חבות 
הקבלן בגין וכלפי קבלים וקבלי משה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום 

, מתקים סיטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה מקרי ובלתי צפוי תאותי
זקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות  והשבתה (למעט

תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים 
  שהקבלן חייב לשלם בגים דמי ביטוח לאומי). 

  כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק   

שהיו כלי רכב מועי כהגדרתו או ציוד מכי הדסי חבות לזקי גוף הובעת משימוש ברכב ו/  .1  
ש"ח למקרה  1,000,000בגבול אחריות בסך , ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

  .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית חבות בגין זק רכוש שגרם על ידי רכב  .2  
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, (מעבר לגבולות האחריות  600,000מוגבל עד לסך 

  .המקובלים בפוליסת רכב סטדרטית)

  .זק ישיר למתקים ו/או כבלים תת קרקעיים  .3  

ש"ח למקרה  250,000זק תוצאתי למתקים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של   .4  
  .ובמצטבר לתקופת הביטוח

  .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000שען בגבול אחריות של רעידות והחלשות מ  .5  

למעט רכוש המבוטח או  החברה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש   הרחבה מיוחדת:  
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן ו היתן לבטחו בפרק א' לעיל

טוח זה המצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך בי
  .כרכוש צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן     
  ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.

חברה ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל הורחב לשפות את ה ביטוח זה  תאי מיוחד:  
בגין אחריות שעלולה (להלן: "יחידי המבוטח")  עמהו/או מפקח העבודות מט

ו/או מי מטעמו לרבות למעשי ו/או מחדלי הקבלן על מי מהם להיות מוטלת 
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וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ערך הביטוח קבלים וקבלי משה 
  .בפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

הקבלן על פי פקודת הזיקין (וסח  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין   :פרק ג' חבות מעבידים  
, כלפי כל 1980חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות 
, בגין ם (במידה והקבלן ייקבע כמעבידם)עובדיה/או קבלים, קבלי משה ו

ק גופי כתוצאה מתאוה ו/או מחלה מקצועית (להלן : מקרה מוות ו/או ז
תוך כדי ו/או עקב  הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו ") מקרה ביטוח"

  .ביצוע עבודתם

 ובמצטבר לאירועלתובע, ) ש"ח מיליון עשרים :במילים(ש"ח  20,000,000  גבולות האחריות :  
  .הביטוח לתקופת

כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ביטוח זה איו   הרחבה מיוחדת :  
הקבלן היה ו(ומוחה, חבות הקבלן כלפי קבלים, קבלי משה ועובדיהם 

, פיתיוות ורעלים וכן בדבר העסקת בי וער המועסקים על )כמעבידם ייקבע
  .פי החוק

ובדיה ו/או מהל ו/או מהליה ו/או עאת החברה  לכסותביטוח זה הורחב   תאי מיוחד:  
, וכלשה מקרה ביטוח, לעיין קרות וקבעהיה  ו/או מפקח העבודות מטעמה

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על כי מי מהם 
  מועסקים על ידו. עובדים הידי הקבלן ו/או לעיין חבות הקבלן כלפי מי מה

  ________ .____________ פוליסה מס'  אחריות מקצועית :  .2

  (שי התאריכים כללים)  __________  ועד ליום  __________  החל מיום  

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את   הכיסוי הביטוחי:  
שהוגשה במשך  בגין רשלות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתדרישה 

פגיעה גופית ו/או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מהליו במעשה או מחדל רשלי שמקורם אדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע מכלליות ובגין העבודות בקשר עם ההסכם שבדון, ו/או עובדיו 
  יה.לעובד/או ו יהמהללו/או  לחברההאמור לרבות פגיעה או זק 

  .הביטוח תקופתל ובמצטבר לאירוע) ש"ח מיליוןשי : במילים(ש"ח  2,000,000  :גבולות האחריות  

 בגיןהחברה ו/או מהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את   2.1  תאים מיוחדים:  
או מחדל ו/אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

לי לגרוע מביטוח וזאת מב וו/או עובדי ורשלי מצד הקבלן ו/או מהלי
   החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה.חבות הקבלן כלפי 

אובדן שימוש, מביטוח זה איו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הובעת   2.2    
, כמו כן מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

חבות ו אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
  הקבלן. עובדימי מות, רשלות או אי יושר של הובעת מטע

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה   2.3    
  . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן   2.4    
לופי המעיק תקופת הביטוח, בתאי כי לא ערך על ידי הקבלן ביטוח ח

   שועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו. כיסוי מקביל

  . פוליסה מס' ____________________  חבות המוצר :  .3

  (שי התאריכים כללים)  ____________  ועד ליום  ___________  החל מיום  

ת למוצרים הקבלן על פי חוק האחריו אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את   הכיסוי הביטוחי:  
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980פגומים, התש"ם 

על ידי פגם בעבודות המבוצעות בגין כל פגיעה גופית ו/או זק אשר גרמו עקב 
, לכל אדם ו/או גוף ")המוצרהחוזה (להלן: "הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם 

ו/או מהליה ו/או עובדיה  חברהכלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות ל
  ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.
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 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע) ש"ח מיליוןשי : במילים( ש"ח 2,000,000  גבולות האחריות :  
  .הביטוח

בגין ו/או מהליה ו/או עובדיה חברה הביטוח זה הורחב לשפות את   3.1  תאים מיוחדים:  
וזאת מבלי  המוצרלהיות מוטלת על מי מהם עקב אחריות אשר עלולה 

  .ו/או מהליה ו/או עובדיה חברה הלגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי 

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, ממועד   3.2    
  .מסירת העבודות או חלקן לחברה 

תחולה  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.3    
   . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן   3.4    
תקופת הביטוח, בתאי כי לא ערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעיק 

  .שועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זוכיסוי מקביל 

ת האחריות הדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות הו מאשרים כי גבולו  תאי מיוחד :  .4
  .המוצר הים ספציפיים לכל פוליסה בפרד ואים גבולות אחריות משותפים

הו מאשרים כי הביטוחים ה"ל כוללים תאי מפורש על פיו הים   5.1  כללי :  .5
ידי החברה וכי או  -קודמים לכל בטוח אשר ערך עלראשויים ו

בדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה כל טעה ו/או דרישה מוותרים על 
לחוק חוזה  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/החברה, לרבות כל טעה 

 "ביטוח כפל" כלפי החברה תלרבות כל טעו 1981 –ביטוח התשמ"א ה
  וכלפי מבטחיה.

    5.2.  ו מאשרים בזאת כי הביטוחים הל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, ה
, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישוו לרעה בהיקפםיצומצמו 

הודעה כתובה ולקבלן עם החוזה שבדון אלא אם תישלח לחברה 
ו/או  ליום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטו(שישים)  60בדואר רשום 

ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה 
הודעה והקבלן לחה לידי החברה אם לא ש מפקח העבודות מטעמה

 משלוחהימים ממועד (שישים)  60ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב 
  ההודעה.

הביטוח  דמיהו מאשרים כי ידוע לו שהאחריות לתשלום   .5.3    
 וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה

מהל ו/או מפקח ו/או על מי מטעמה לרבות מהליה ו/או עובדיה ו/או 
  . העבודות מטעמה

אי קיום בתום לב של הפרה בתום לב ו/או הו מאשרים בזאת כי   .5.4    
על ידי הקבלן ו/או  לעיל ותהמפורטתאי מתאי איזו מהפוליסות 

ו/או מהליה ו/או בזכותם של החברה  יפגעו, לא מהליו ו/או עובדיו
לקבלת שיפוי ו/או  עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

  פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שוו וסייגי לתאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הים 
  .במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשיוי האמור כדי לגרוע מתאי הפוליסות המקוריות

  בכבוד רב,

 

 (תפקיד החותם)  תם)(שם החו  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח)
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  "1ספח "ט'  

  הצהרה על מתן פטור מאחריות
  __________תאריך :                   

  לכבוד
  החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  ")חברה(להלן: "הרעות ו/או חברות בות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
  , 2, בית ליגד 4רח' המעיין 

 .מודיעין

  מתן פטור מאחריות הדון:  הצהרה על 

 רעות-מכבים-מודיעין בעיר העלמין בית להרחבת פיתוח עבודות ביצוע 2017/14על פי חוזה מס' 
  (להלן : "העבודות" ו/או "החוזה"), עבור החברה.

הו מצהירים בזאת כי הו משתמשים בעבודותיו שבדון בציוד מכי ו/או הדסי ו/או חפירה 
ו/או באחריותו ו/או בשימושו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או  ו/או ציוד חשמלי בבעלותו

 מתקים ו/או רכוש אחר המשמשים אותו בביצוע העבודות שבדון (להלן: "הציוד").

 על אף האמור בהצהרה זאת, הו מתחייבים בזאת כדלקמן: .א

הו פוטרים את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח  .1
ת מטעמה מכל חבות בגין אובדן או זק לציוד האמור לעיל אשר מובא העבודו

לאתר העבודה על ידו ו/או מי מטעמו ו/או עבורו לשם פעילותו בקשר עם 
 העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.

הו פוטרים את החברה ו/או מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח  .2
ל אחריות לגבי זקי פריצה ו/או גיבה של הציוד האמור העבודות מטעמה מכ

לעיל ומוותרים על זכותו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו/או מהליה ו/או 
במקרה שכזה כל זאת למעט  עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 ולמעט כגד חברות שמירה. כלפי מי שגרם לזק בזדון

מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח הו פוטרים את החברה ו/או  .3
מכל חבות בגין זק לגוף ולרכוש שלו ו/או מי מטעמו ו/או  העבודות מטעמה

קבלי משה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא 
לאתר על ידו ו/או מי מטעמו או עבורו לשם פעילותו באתר העבודות כל זאת 

 מי שגרם לזק בזדון. למעט כלפי

היה ותעלה טעה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדו ו/או קבלי משה המועסקים  .4
על ידו, ביגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הו מתחייבים לשפות את 
החברה ו/או מי מטעמה לרבות מהליה ו/או עובדיה ו/או מהל ו/או מפקח 

הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות העבודות מטעמה בכל תשלום ו/או 
 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד ערוך ובזה כי  מצהירים ומתחייבים הו .5
בביצוע העבודות, כאמור  ורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או מכאי הדסי ו/או 

בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שחתם 
 .יום __________ לביצוע העבודות שבדוןבייו ב

הריו מצהירים בזה כי ערוך וחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .6
לחוזה), במשך כל  ספח ט' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (

התקופה בה קיימת לו אחריות על פי החוזה שחתם בייו ביום __________ 
 ועל פי כל דין.לביצוע הפרויקט 

  ולראיה באו על החתום

  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  )המצהיר(חתימת  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  "2ספח "ט'  

  הצהרת עבודות בחום
  __________תאריך :                   

  לכבוד
  החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  ")חברה(להלן: "הרעות ו/או חברות בות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
  , 2, בית ליגד 4רח' המעיין 

 .מודיעין

,..א.ג  

   תאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידו ו/או כל הפועל מטעמו, מותה בקיום  ,הו מאשרים בזאת
  הוהל שלהלן:

לחמה קשה רכה, המוח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, ה  .1
עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

  או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי") שמתפקידו לוודא כי  - מה אחראי מטעמו (להלן ,ככל שבצע "עבודות בחום"  .2
  שלא בהתאם לוהל זה.לא תבוצעה עבודות בחום, 

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ  .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא יתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
  או מעטה ברזט רטוב. שמיכת אסבסט

"צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן  .4
  מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או יצוצות   .5
  תחים לכלל שריפה.אים מתפ

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
  שהוא מוודא כי לא ותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תאי בטיחות וספים להם הו מחויב על פי כל  תכי והל זה מהווה התיה מיימאלי ,מובהר
  שערכו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.דין ועל פי פוליסת ביטוח 

  הו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלים ו/או קבלי משה מטעמו יקפידו על ביצוע והל זה.

  

  ולראיה באו על החתום

  

 (תפקיד החותם)  (שם החותם)  )המצהיר(חתימת  
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

 
  

  

  

  

  

  14/2017מס'   פומבימכרז 

העלמין בעיר ת בית לביצוע עבודות פיתוח להרחב
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

   'יאספח 

   

  ספח בטיחות 
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  החברה הכלכלית לפיתוח    חתימת המציע ________________
  מודיעין עיר העתיד בע"מ    
    _________________ 

 

  ' יאספח 

.  
  בטיחות - ספח  

  הגדרות:

o הל עבודה אחראיצוות/ מ. 

  עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בושא בטיחות בביה.

o יםר העבודה.ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאת -מפגעים מסוכ 

o מפגעים חמורים . 

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

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

 פסים,תסקיר בטיחות, מראות, -ציוד מכי הדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הדרשים כגון:
  זמזמי סיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

  ציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק כללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקות הביה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקים, 
בטיחות של יצרי ציוד ותקות, חוק התכון והביה,ופקודת הבטיחות בעבודה "ביה הדסית" , דרישות 

  מכוות, תקות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

  ציוד המיועד להגה על העובדים ומתאים לדרישות התקות, התקים והוראות יצרן.

התקות והצווים שתו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש) תש"ל  .1
קי המדיה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של פיה, וכן מוכרים לו חו

הרשויות המקומיות הוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תאי העבודה המפורטים 
ברישיוות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הוספות שמופיעות בהמשך הספח (להלן ביחד 

 הבטיחות")."הוראות 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
העבודה, אם ישן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הושא לפי שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 משה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכיו, קבלי .3

  את הוראות הבטיחות הסיכוים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן ויהגו על פיהן.            

הקבלן ימה מהל עבודה או אחראי צוות מטעמו (להלן "האחראי") אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא יוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מיוי  ימלא את מקומו. שמו של

מהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י ספח זה 
  אוטומטית על האחראי.

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

 

 

  ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכוות, הכלים (ובכלל זה מופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב)  .5
את הוראות שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתאי שיהיו למפעיל  .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכוות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומים בהפעלתם, בעלי רישיוות  .7
  ם תקפים כדרש עפ"י הוראות הבטיחות.והיתרי

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

  

 דית ע"י הקבלן. ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכיים למכוות פגום או בלוי יוחלף מיי .9

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

 ראשוה במקרה של תאוה.

  מהלך העבודה

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

הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמן בשלטים ברורים ומתאימים,  .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות וספח זה.

עבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו ב .15
 רעות- מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מציג מוסמך של עיריית מודיעין

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה וקיטת כל אמצעי הזהירות למיעת התפשטות אש.

  בודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי    במקרה ויתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפי התחלת הע          

  צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

דות חיבור הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לקו .16
שאושרו על ידי ציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאיו תקין או ציוד האסור או שאיו 

 בתקן הדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והיקיון באתר העבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל  .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 
והתקות הקיימות בדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחו רכב שלא במגרשי 

לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י ציג של עיריית מודיעין ובתאי שהרכב הפורק יחה  החייה המיועדים
 בחיון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

בכתב מציג מוסמך של עיריית הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולקודת הציוד לכיבוי אש.

בעת סיור של מפקח עבודה או ציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכים"  .21
ע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שקב

 המפקח או ציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע יתן בכתב.
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במקרה של תאות עבודה יקוט הקבלן או ציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
  הסיבות, ובכלל זה: 

  ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך.יגיש עזרה ראשוה לפגע  .א

יודיע ללא דיחוי לציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב
 בהוראות הבטיחות.

במקרה של תאוה קטלית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידיית למשטרה, ישאיר את המכוות   .ג
 הג עפ"י הוראותיה והחיותיה.והכלים במקומם עד בוא המשטרה וי

ציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  .23
הערות הסתייגות בושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות וקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 

 תיקון הליקויים.במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי ל

ציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .24
אם שוכע שתאי הבטיחות, או כי הציוד, המכוות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אין 

בלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י תקיים או כי ישה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהק
 שיטות המסכות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה וספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
כלית לפיתוח  מודיעין בגין כל תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכל

  זק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

ציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם  .25
זה, או ההסדר המקובל מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות ספח 

 בעיריית מודיעין.

על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל  .26
 תאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

 לפי תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם ציג של .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

  כיסה למתקי העירייה. .א

  הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  .ב

  חפירת בורות ותעלות. .ג

 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד

 סגירת קווי מים. .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו

 ריסה.עבודות ה .ז

 פרוק צרת. .ח

 עבודה במקום מוקף (סגור) שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכת(פיצה). .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקיות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שוות

ומן בהתאם    הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למיעת כיסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסי .29
 לדרישות ציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות והל זה יובאו לידיעת העובדים, .30
 כמפורט בוהל.
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  14/2017מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
  רעות- מכבים- מודיעין

  

  

  

  

   'ביספח 

   

  טבלת קסות
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  'ביספח 

  טבלת פיצוי מוסכם (קסות) לעבודות פיתוח

בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי 
ת הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה א

  בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן. חברהה

  בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

  הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

חייבו בכל דרך העומדת תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או ל החברה
  לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבקאית.

  אירוע  מס.
הפיצוי 

  ₪.המוסכם 
  הערות

1.

של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 
באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות 

  ה.החבר
  פרט לתלוה במשטרה  10,000

2.
ית, של שפיכת פסולת, מוצקה או וזל כל מקרהבגין 

  שלא באתר שפיכה מורשה.
10,000  

פרט לתלוה למשרד להגת 
  הסביבה.

3.

שבין המועד שקבע לתחילת  כל יום או חלק ממובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

  מועד תחילת ביצועה בפועל.
1,000  

סעיף זה עומד בפי עצמו או בצרוף 
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

  בד.בל החברה

4.

שבין המועד שקבע לסיום  כל יום או חלק ממובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

  מועד סיומה ביצועה בפועל.
1,000  

סעיף זה עומד בפי עצמו או בצרוף 
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

  בלבד. החברה

5.

 תחילתשבין המועד שקבע ל כל יום או חלק ממובגין 
העבודה / פעולה   תחילתפעולה  לבין מועד  עבודה /
  .למעשה

1,000  

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שקבע 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
  .החברהשסוכם עם 

6.

שבין המועד הסופי שקבע  כל יום או חלק ממו בגין
לסיום עבודה / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 .הלמעש

  

5,000  
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 
עבודה / פעולה  במועד שקבע 

  .בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

  החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 
  4ו/או  3+ סעיפים   10,000

8.

פי של ביצוע עבודה / פעולה  באופן של כל מקרהבגין 
לשלום הציבור ו/או דעת המפקח מהווה סכה 

  .העובדים
 4ו/או  3+ סעיפים   10,000

9.

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 
לשלום ו/או שלמות רכוש דעת המפקח מהווה סכה 

  .ציבורי ו/או פרטי
 4ו/או  3+ סעיפים   5,000
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  אירוע  מס.
הפיצוי 

  ₪.המוסכם 
  הערות

10.

לפי כל של ביצוע עבודה / פעולה באופן ש כל מקרהבגין 
פגיעה באיכות הסביבה דין ו/או לדעת המפקח מהווה 

  .ו/או יוצר מפגע סביבתי
 4ו/או  3+ סעיפים   5,000

11.

של אי סילוק פסולת מאתר העבודה,  כל מקרהבגין 
במהלכה או לאחר סיומה כדרש במסמכי ההתקשרות 

  ו/או הוראות המפקח.
 4ו/או  3+ סעיפים   5,000

12.

וח מיידי על מפגע או זק של אי דיו כל מקרהבגין 
שוצר / גרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי 

  ו/או פרטי.
 4ו/או  3+ סעיפים   5,000

13.

של אי תיקון מפגע או זק שוצר / גרם  כל מקרהבגין 
במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי, 

  בהתאם להוראות החוזה / המפקח.
 4 ו/או 3+ סעיפים   10,000

14.

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בתאום  כל מקרהבגין 
עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או 

  מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח.
 4ו/או  3+ סעיפים   5,000

15.

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  כל מקרהבגין 
העבודה המאושרות או ביגוד להוראות חוק מחוקי 

  רעות- מכבים-ריית מודיעיןשל עי העזר
  4+  3+ סעיף   5,000

16.

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פיויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 

  סכה לשלום הציבור.
 4+  3+ סעיף   10,000

17.

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
פקח מהווה עבודה או לאחר פיויו באופן שלפי דעת המ

  סכה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי.
 4+  3+ סעיף   5,000

18.
בכל מקרה של התארגות בשטח שלא יועד לכך בחוזה / 

  הוראות המפקח / אישור המפקח מראש.
 4+  3+ סעיף   5,000

19.

בכל מקרה של התארגות בשטח המיועד לכך בחוזה / 
א לפי הוראות המפקח / אישור המפקח מראש של

  הוראות החוזה / מפקח.
 4+  3+ סעיף   5,000

  

  

 

 

 


