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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 
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 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 

 עמוד שם המסמך

 ותנאי המכרזנאים כללים להשתתפות במכרז ת  
  

  פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגהלתכנון וביצוע  –הסכם  
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה  – 2נספח ב  
  

 'צוות איש או/ו הפרויקט מנהל העסקת על אישור – 3נספח ב 

 'המציע מטעם הפרויקט מנהל ניסיון תצהיר - 4נספח ב 

 'המציע מטעם התוכן יועץ ניסיון תצהיר - 5נספח ב 

 'המציע מטעם המלל איש ניסיון תצהיר - 6נספח ב 

 

  

 'תכולת החוויה - 1נספח ג  
  

 'תכולה אוצרותית – 2נספח ג  
  

  'המקצועית הצעה –נספח ד – 
 (הקבלן ידי על המכרז במסגרת תוגש - מצורפת לא)

 

  

  'טבלת תכניות ותוכניות מצורפותתשריט, נספח ה  
  

  'נלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה   –נספח ו
 מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  'התחייבויות להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   –נספח ז
 הזוכה על פי הסכם

 

  

   'זרים תצהיר עובדים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח  
  

 'תצהיר זכויות עובדים  – 2נספח ח  
  

  'אישור ביטוחי הקבלן. -נספח ט  

 הצהרת מתן פטור מאחריות. – 1ט' נספח 

 'תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום. – 2נספח ט 

 

  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
  

  'לוח תשלומים –נספח יב  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 
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 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

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

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

 

   
 

  
 

  המעודכןבנוסחן  1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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  _________________ 
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 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 
 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 

 מידע כללי .1

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה אותך בזה להגיש הצעתך .1.1
-בעיר מודיעין תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת  18/2017למכרז פומבי  מס'  

 המכרז"( ":להלן)רעות -מכבים

תכנון והקמה של תצוגת פנים במבנה מוזיאלי, לרבות פיתוח תכני ופיתוח  העבודות על פי מכרז זה יכללו .1.2
ציוד ואבזור התצוגה במערכות  פיזי, לרבות עבודות בינוי, מחיצות פנימיות והתקנת אודיטוריום ייעודי;

הנדרשות )כולל מולטימדיה(; פיתוח, הפקה, בימוי, צילום, עריכת התוכן, הצגה ויישומי מידע שיוצגו בפני 
   . המבקרים במוזיאון; אינטגרציה בין המערכות והציוד לבין התוכן כאמור והכל כמפורט במסמכי המכרז

כוללות, בין היתר, תכנון, עיצוב הפקה וביצוע לרבות מובהר למען הסר ספק כי העבודות המבוקשות 
העסקת היועצים בהתאם לצורך, שכר עובדים, תכנון, עיצוב, תרגום, רכישת חומרים, יצירות וציוד כולל 
ציוד מולטימדיה, טיפול בהצבת המוצגים, יצור, הרכבה, התקנה, שילוט וכתוביות הסבר בשלוש שפות 

ת סרט/ וידאו ארט/ מיצג, פסי קול, מוצרי מולטימדיה, תרגום לאנגלית )עברית, ערבית ואנגלית(, הפק
וערבית, אינטגרציה עם מערכות ההקרנה, התאורה והסאונד, הרצה עד למסירת הפרויקט, מתן אחריות 

 חודשים לפחות ממועד מסירת הפרויקט.  12ותחזוקה לתקופה בת 

נפרד שאינו כלול בעבודה זו. העבודה כוללת  המבנה עצמו מתוכנן ברמת מעטפת מלאה ע"י צוות יועצים .1.3
תיאום בכל הקשור לחומרי גמר, תשתיות חשמל וכדומה. לאורך כל התהליך של התכנון והביצוע, על 
 המציע לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות היועצים של הפרויקט, הקונסטרוקטור ויועצי הבטיחות והנגישות

 .ניית מבנה המוזיאוןואף במידת הצורך עם הקבלן המבצע את שלב ב

מודגש ומובהר כי על המציע לקחת בחשבון כי כל הדרישות לשינויי פנים המבוקשות על ידו אסור שיביאו 
 , וכל שינוי בתכנון יבוצע רק לאחר אישור מראש ובכתב של החברה.4 לשינוי בטופס 

 דיווח את להגיש קבלןמה נדרש העבודה את לייעל בכדי. הפרויקט לניהול רמדור בתוכנת עובדת החברה .1.4
/ חשבון. החברה של רמדור במערכת האיכות בקרת את ולנהל ממוחשבים עבודה יומני להגיש, החשבונות

, כך לצורך. לקבלן ויוחזרו החברה ידי על יכובדו לא, אחר בפורמט שיוגשו איכות בקרת דוח/  עבודה יומן
 :הבאים במודולים( ( NAMED שימוש רישיון לרכוש עליך

  החשבונות הגשת מודול            •

  איכות בקרת מודול            •

 עבודה יומני מודול            •
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסביבה והמבנה  .1.5

ק"מ  2 -שדרה באורך של כ –המוזיאון המדובר הנו חלק ממרכז העסקים החדש של מודיעין  (א)
המשלבת מסחר מגורים תעסוקה ומבני ציבור. המבנה המיועד למוזיאון מתוכנן בנפרד ממכרז 

 קומות )להלן "מבנה המוזיאון"( 2 -מ"ר ברוטו ב 665 -זה, ומתפרש על פני כ

 קומת הכניסה )קומת קרקע( מכילה את הפונקציות הבאות:  (ב)

 מ"ר.  20 -מבואת כניסה מקורה: כ

 מ"ר.  15 -מודיעין וקליטה: כ

 מ"ר.  115 -שואו ותצוגה מתחלפת חלקית(: כ-שטח כינוס תצוגה ומעברים )לרבות פרה

 מ"ר.  15 -חנות המוזיאון: כ

 מ"ר.  20 -מרחב מוגן/מחסן: כ

 מ"ר.  190 -חלל תצוגת קבע: כ

 מ"ר.  10 -מלתחה: כ

 מ"ר.  30 -נשים: כ -שרותי קהל

 מ"ר.  415 -סה"כ קומת הכניסה )קרקע(: כ

 קומה עליונה )גלריה( מכילה את הפונקציות הבאות:  (ג)

 מ"ר.  90 -שטח תצוגה מתחלפת חלקית לרבות מעברים: כ

 מ"ר.  100 -חלל אודיטוריום: כ

 מ"ר.  20 -חדר מנהל/צוות: כ

 מ"ר.  10 -מלתחה/מטבחון: כ

 מ"ר.  30 -גברים: כ-שרותי קהל

 מ"ר.  250 -סה"כ קומה עליונה )גלריה(: כ

 מ"ר ברוטו.  665 -סה"כ שטח המבנה: כ (ד)

שואו, חלל תצוגת קבע עיקרי, חלל אודיטוריום, וחלל -תכנית הביקור החוויתי כוללת חלל פרה (ה)
 תצוגות מתחלפות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

  חווית הביקור במוזיאון צריכה להיות מעוגנת בתוכנית רעיונית אוצרותית ותכלול בין היתר
אודיטוריום ייעודי שיוכן, בהתאם לסינופסיס שפותח, תסריט, אמצעי הקרנה, סאונד, 
רקעים, ואפקטים מיוחדים נוספים )עשן, רוח, תאורת מופע ממוקדת ומפוקדת, מכניקה 

 (. בתנועה, פעולה פיזית וכו'

 מ"ר. אודיטוריום: כ 190-מ"ר. תצוגת קבע:כ 30 -סך  שטחי התצוגה: חלל פרה שואו: כ-
  מ"ר )בשני תאי שטח נפרדים(.  100-מ"ר תצוגה מתחלפת: כ 100

 מעגלים עיקריים: 3והביצוע  מחלק את העבודות לפי פרקים, וכולל   התכנון  (ו)

  .בינוי משלים  ככל שנדרש בין המבנים לבין   התצוגה 

 .תצוגה ורקעים, מחיצות וחלוקות, הנמכות ופרטי ריהוט מיוחד 

 .הפקת דרמה והמחשות: אפקטים מיוחדים 

צירת חוויה סוחפת המסופרת לאורכה של  ו משולבים זה בזה בכל הפרקים, ליהמעגלים הלל
 בתוך המוזיאון.

 סט התכניות למכרז (ז)

ות של צוות היועצים המלווים, סט התכניות למכרז מורכב מתכניות אדריכליות ותכניות משלימ
והכל כרקע מחייב וכמידע משלים  הכולל הין היתר ריצופים, הנמכותובכלל זה חתכים ופרטים  

 להצעות. 

ה, ואליהם נוספים גיליונות אדריכלות לפי סדר מובנ 10 -במסגרת מסמכי המכרז נכללים כ

 .נספחי היועצים

 הבהרות והנחיות כלליות למשתתפים (ח)

אור תכולת יספח "תהגיש הצעתם בהתבסס על התוכניות והמתואר בנלמציעים נדרשים ה
למסמכי המכרז והסכם  2ותכולה אוצרותית המסומן כנספח ג' 1ג'המסומן כנספח   החוויה"

והכל על פי הקריטריונים הנדרשים להכרה במבנה ותכולתו כמוזיאון של משרד   ההתקשרות
 התרבות והספורט.

את אבני הדרך המצורפים, וכן לעבור על התוכניות ועל  תם על מציעים ללמוד לשם הגשת הצע
 החללים המוקצים לתצוגה.    

חללי התצוגות השונים מבוססים על חללים פיזיים קיימים ואילוצים שונים נוספים  (1)
 .בשטח, ולא ישתנו אלא אם יידרשו כך ע"י רשות מוסמכת

 .של סט התכניות ותאום עם היועצים השונים המפרטים מהווים המשך ישיר וכפועל יוצא  (2)

חללי התצוגה המתוארים  4להציע תכנון בינוי ופיתוח של המציעים מתבקשים  (א)
 ולנקוב בתמורה המבוקשת עבור כל אחד מהפרקים בנפרד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 החללים 4המזמינה תהיה זכאית לפסול הצעה שלא תכלול התייחסות לאיזה מבין  (ב)

כני המנחה ועל נספח התכולה והסינופסיס התההצעות תתבססנה כאמור על  (ג)
 ועל סט התוכניות ויכללו הצעה כוללת הקושרת את כל מרכיבי התצוגה תהאוצרותי

 ריום.וההצעה תכלול תסריט רעיוני וניתוח הפקת המדיה והעריכה עבור חלל האודיט (ד)

לפתח את ההפקה ולהמחיש את האופן בו היא תותאם למודל ההצעה  יםעל המציע (ה)
 שלהם. הכוללת

 הצעה לשינוי  (3)

למשתתפים שמורה האפשרות להציע שימושים כלליים שונים בחללים המתוארים על  (א)
 .מנת להעצים את החוויה

בחר משתתף להציע שימוש שונה כאמור, יהא עליו להמחיש זאת ולהביא את ההצעה  (ב)
לידי ביטוי באופן חזותי, מפרטי וכלכלי, ולהסביר את מהות השינוי/שינויים 

 . ויתרונותיו/הם, והכל תוך שמירה על הרעיון הכללי והמסרים המשרתים אותו

מובהר כי עבודות הבינוי, החלוקות וההצטיידות הקשורות לתכולת מסמכי המכרז, הינם  (4)
באחריות המציע והמציע הזוכה יוכל לבצען באמצעות קבלני משנה מורשים ומוסמכים, 

)בשלב המכרזי אין צורך לנקוב בשמות  לכליתהחברה הכבתנאי שיאושרו מראש ובכתב ע"י 
  החברה הכלכלית.קבלנ/י המשנה(. אישור כאמור יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של 

מודגש כי האחריות הכוללת ביחס לכל העבודות, ללא יוצא מן הכלל, תחול על המציע  (5)
קבלן הזוכה במכרז, גם אם יועסקו באתר קבלני משנה מטעמו. הזוכה במכרז ייחשב כ

התצוגה הראשי, ויישא באחריות המלאה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותם של 

 .קבלני המשנה הרלוונטיים

אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  .1.6

ר ההצעה  על ידי ועדת תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישו
 המכרזים של החברה. 

 מהות המכרז  .2

המכרז הינו על התמורה הכוללת )התשלום הפאושלי( אותה תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
 העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו. 

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

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

 מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:   .2.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים  (א)

 ויועצים מכל שסוג שהוא. 

, כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר (ב)
הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ הסכם 

 ההתקשרות ונספחיו. 

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלוויזיה בכבלים  (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

 לפעילות הקיימת באתר. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות (ד)

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

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

 העבודה ומהם.   

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

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

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

 ם.  מעוגלי

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

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

 רים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.חיבו

 ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.  (יב)

 דמי בדיקות  (יג)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יד)

 והיטלים מכל סוג שהוא.

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

 הוצאות הכרוכות במסירת המבנה.    (טז)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי  (יח)
 ההתקשרות ונספחיהם.

הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים כל ההוצאות ו (יט)
 בתקופת הבדק.

 רווחי הקבלן. (כ)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא צורפו(   (כא)
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

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

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

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

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.

החל ועד מועד פרסום המכרז,  2007 )כולל( הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
מוזיאון אחד ומרכז מבקרים אחד, לפחות או מוזיאונים  2תכנון תוכן וביצוע הקמה של  בביצוע והשלים, 

הכוללים הפקות, סרטים, תפאורה, מדיה ומולטימדיה, ואשר ההיקף הכספי הכולל של התמורה ששולמה 
שקלים ן מיליו)במילים: שלושה  ₪  3,000,000פחות ללמציע בגין עבודתו בכל אחד מהם הסתכם לסך של 

 ./מוזיאוןמבקרים לכל מרכז (חדשים

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

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

מרכזי להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (1

, גודל המבנים, עלות כוללת מע"מ, להם ביצע תכנון תוכן וביצוע הקמה מבקרים ו/או מוזיאונים
שמו המלא של מזמין העבודה, המפקח/מנהל האתר תיאור העבודות והשירותים שסיפק המציע, 

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

 מגופים,מכל אחד להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2ב' בנוסח המפורט בנספח ההמלצ (2
 להסכם . 1עליהם  הצהיר בנספח ב'

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

אשר בפועל יבצעו את השירותים  ( אנשי הצוות מטעמו3)שלושת הציג באמצעות אסמכתאות את  .3.3
   המבוקשים והעומדים  בתנאי הסף להלן:

  הפרויקט א. מנהל 

 לעמוד בתנאים המצברים הבאים: הפרויקטעל מנהל 

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  12-עובד שכיר/בעלים  של המציע לפחות ב (1)
 למכרז.  

לשם הוכחה, על המציע  לצרף הצהרה מאושרת על ידי רוה"ח של המציע בהתאם לנוסח 
 להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. 3המצורף כנספח ב'

מרכזי מבקרים ו/או  2פרויקט תכנון תוכן וביצוע הקמה של לפחות בעל ניסיון בניהול  (2)
  המכרז.ועד מועד פרסום  2007מוזיאונים בין השנים 

את קורות חייו בתנאי סף זה על המציע לצרף  מנהל הפרויקטדבר עמידת על  הלשם הוכח
בהצהרה המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם המציע ולמלא את הפרטים הנדרשים  

 .'4כנספח ב המסומנת

   יועץ תוכןב. 

 בתנאים המצטברים הבאים: יועץ התוכן לעמודעל 

מרכזי מבקרים ו/או  2בעל ניסיון במתן שירותי תוכן בתכנון והקמה של לפחות  (1)
 ועד מועד פרסום המכרז.  2007מוזיאונים, בין השנים 

לשם הוכחה על דבר עמידת יועץ התוכן בתנאי סף זה על המציע לצרף את קורות חייו 
הרה המקצועיים של יועץ התוכן מטעם המציע ולמלא את הפרטים הנדרשים  בהצ

 '.5המסומנת כנספח ב

  מללג. איש 

 לעמוד בתנאים המצברים הבאים:המלל על איש 

מרכזי מבקרים ו/או  2תכנון והקמה של לפחות ך בעל ניסיון במתן שירותי מלל במהל (1)
 ועד מועד פרסום המכרז.  2007מוזיאונים, בין השנים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לצרף את קורות לשם הוכחה על דבר עמידת מנהל הפרויקט תנאי סף זה על המציע 
חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם המציע ולמלא את הפרטים הנדרשים  

 '.6בהצהרה המסומנת כנספח ב

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
(, שהוצאה על ידי בנק שקלים חדשים אלף  חמישים במילים:) ₪ 50,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 "(.המדד)להלן: "בנייה , כשהיא צמודה למדד תשומות הלבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   22.4.2018על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

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

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

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

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

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
די החברה . לעיל, אלא אם נמסר אחרת על י3.4.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר  (ה)
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  3-חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ

 מבין מועדים אלו.   למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר 

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות  90ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות  (ז)
 ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  -לתקופה שתיקבע על

לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון  (ח)
 וע פיצויים ו/או סעדים נוספים.הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתב

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

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393יפים )להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סע 1977 -התשל"ז

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

לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1'חבנספח א תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט להמצי

 הימנו לפיו.

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

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 תנאים כלליים

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

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

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

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

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

למסמכי המכרז, כי  2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ד)

ם המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתא
להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק, אי 

     , עלולה להביא לפסילת המשתתף.המצאת תצהיר זה

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

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

 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 

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

 .ד, עלולה להביא לפסילת המשתתףהפרויקט המיוע

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

   להביא לפסילת המשתתף.

   :אופן הגשת ההצעה  .4

כי המעוניין  מובהר בזאת,על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.  .4.1
להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים )למעט מעטפת המכרז(  

 .בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

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

אחוז ההנחה )לא תוספת( על התמורה הכוללת )הפאושלית( הנקובה בטופס ההצעה המסומן  (א)
כנספח א' להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות 

 .אותו ייתן המציע 

מובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהנחה ולא תהיה כל 
 לצד המספר. -ות לסימון + או  משמע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התמורה הכוללת )הפאושלית ( כוללת את כל החומרים 
 .ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות

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

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

 הפרטים המפורטים להלן: ומצגת שתוגש על גבי החסן נייד, ובה יופיעהגיש בעת  הצעתו על המציע ל .4.3

שקופיות בלבד. המצגת  40/אחר(, אשר תכלול עד PowerPoint/In-designמצגת ממוחשבת ) (ד)
 תתמקד בנושאים הבאים:

 הצגה קצרה וממוקדת של החברה, אנשי המפתח בה, ופרויקטים בולטים שביצעה.  .א

 כני המוצע למוזיאון ע"פ ההנחיות המתוארות במסמכי המכרז. ותמצית הרעיון הת .ב

 תרשים זרימת הביקור.  .ג

 מאפייני הרעיון החווייתי ואופן יישומם בחללים המבוקשים השונים, בסדר כרונולוגי.  .ד

 מספר דוגמאות מפתח ליישום רעיוני של אזור/אזורי מפתח בתצוגה.   .ה

 טבלת הערכת לוח זמנים כללי לשלבי הפרויקט, ממתן "פקודת עבודה" ועד למסירה מלאה.  .ו

המצגת תכלול הסברים, תרשימים, איורים, יישומי תלת מימד, סרטון הדגמה, טבלאות, ו/או כל 
 יישום אחר להבהרת הרעיון ותכניו. 

 אשר תכיל את המתואר בס"ק )א( לעיל.  A3חוברת נוסף על המציע להגיש גם ב (ה)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.4

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.5

  במסמכי המכרז.

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 

קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 

 שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .4.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

 ביטוחי הקבלן אישור (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (טז)

 . המעטפ (יז)

בשעה   14.12.17 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2

 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   500 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

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

טפסים ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעהלהגיש את הצעתם )להלן: "על המשתתפים במכרז 

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

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

 כדלקמן:

לרבות ההחסן  כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת,אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 

 של ההצעה הרעיונית.   A-3הנייד הכולל את המצגת וחוברת 

 ההצעה הכספית .את  1מודגש כי אין להכניס למעטפה מס' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

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

חברה בניין במשרדי ה 15:00 בשעה 22.1.2018ב'  א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח'  2ליגד 

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

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

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

  .האמור לעיללאחר המועד 

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   .סיור קבלנים מקדיםואחריה יערך  הבהרות עם המציעיםפגישת ערך ת 13:30 שעהב 20.12.17ד'  ביום .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2

     .לא הוגשה כללהנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו 

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

   .רעות -מכבים

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

   .הםהדרושים והנחוצים ל

כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  ,אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5

מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 

 ישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.דר

    הבהרות ושינויים  .8

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .8.1

המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

כרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי חלק בלתי נפרד מתנאי המ

      ידם.-הפרטים שנמסרו על
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .8.2

   לעיל.שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור 

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3

     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

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

    בחינת ההצעה .9

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

 . 2ומס' 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח

 את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. 

 בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

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

 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר  פתיחה פומביתמועד לב

 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .9.2

את איכות ההצעה ותנקד אותה חברה במסגרת תהליך קבלת הצעות ובחירת ההצעה הזוכה תבחן ה

 בהתאם לפרמטרים המפורטים דלהלן : 

 שלב בחינת האיכות  (א)

מדדי איכות של המציע שיבדקו ויחושבו על בסיס הנתונים למהציון יקבע בהתאם  70% (ב)
 המפורטים בהצעת המציע והכל בכפוף ליתר התנאים הנקובים במסמך הזה.

את המענה לדרישות החובה שנקבעו הן עבור המציע והן עבור  חברה תבחן ה –בשלב זה  (1)
"אנשי זה:  יע להציג כבר במועד הגשת ההצעות )בטופסאנשי הצוות אותם נידרש המצי

בכפוף לעמידתם בתנאי הסף המפורט  5ב' – 3ב' יםנספח(, כפי שהן מפורטות בהצוות"
 "(. דרישות החובה)להלן:"  למסמך זה  3.3בסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להבהיר, כי על אף שבמסגרת הסכם ההתקשרות לפיהן חברה בהקשר זה, מבקשת ה
אנשי צוות נוספים, הרי שבמועד  ,ביצוע העבודותהמציע שיזכה להעסיק במסגרת  יידרש

הגשת ההצעה, נדרש המציע להציג אך ורק את אנשי הצוות לגביהם תיבחנה עמידה 
בדרישות החובה ועמידה בדרישות לצורך מתן ציון האיכות.  אנשי צוות נוספים, ככל 

 שיזכה בלבד. על ידי המציע  חברה שידרשו ,יובאו לאישור ה

מציעים אשר עמדו בתנאי הסף, יוזמנו להציג את עצמם ואת הצעתם המקצועית  (2)
נציג את בהתאם למפורט במכרז זה בפניה של וועדה מקצועית שתוקם ואשר תכלול 

אדריכל  ברה הכלכלית,מנכ"לית הח מנהל אגף מורשת במשרד ראש הממשלה,
 . מורשתהמחזיק בתיק  רמועצת העי וחברנציגת רשות העתיקות, הפרויקט, 

לזמן את בעלי התפקידים אותם נקב במסגרת טופס ההצעה המציע אחריות מובהר כי ב
 וכן כל גורם אחר במציע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן חלק מהמציעים  להצגה נוספת את הצעתם 
המקצועית ו/או לדרוש מהמציעים להשלים פרטים בהצעתם המקצועית ולהציגה שוב 

 בפני חברי הוועדה.  

ב בהתאם הציון שיוענק לאיכות ההצעה של המציעים כאמור, יהיה כשהוא מחוש (3)
 יכות, על פי אמות המידה והמשקולות המפורטותבמפ"ל הא למנגנוני שקלול המפורטים

 להלן:  

 

 פרמטר  אמת מידה  ציון איכות בנקודות 

תכנון תוכן וביצוע הקמה של ם למספר פרויקטי שני פרויקטים  ( נקודות 2שתי )
בהיקף של מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים 

לפרויקט, בין השנים  ₪  000,000,3 -למעלה מ
 . ועד מועד פרסום המכרז 2007

  נקודות 10
 

 

 פרויקטים  השלוש ( נקודות 6שש )

פרויקטים  הארבע ( נקודות 10עשר )
 ומעלה 

תכנון תוכן וביצוע הקמה של ם למספר פרויקטי שני פרויקטים ( נקודות 3שלוש )
אותם ניהל , מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים

 מנהל הפרויקט המוצע 
 פרויקטים השלוש ( נקודות4) ארבע נקודות  5

 פרויקטים ומעלה ארבעה  ( נקודות5) חמש

תכנון תוכן וביצוע הקמה של ל םמספר פרויקטי שני פרויקטים ( נקודות3) שלוש
בהם נתן יועץ  מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים

 התוכן המוצע את שירותיו.

 נקודות 5 

 פרויקטים השלוש ( נקודות4) ארבע

 ומעלה  פרויקטיםארבעה  ( נקודות5חמש )

תכנון תוכן וביצוע הקמה של ל םמספר פרויקטי שני פרויקטים ( נקודות3) שלוש
בהם נתן איש  מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים

 המלל המוצע את שירותיו.

 נקודות 5 

 פרויקטים השלוש ( נקודות4) ארבע

 ומעלה  פרויקטיםארבעה  ( נקודות5חמש )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

התרשמות מאנשי  ( נקודות15) חמש עשרה
מידת התאמת הצוות: 

ואנשי  מנהל הפרויקט
הצוות המוצעים לביצוע 

השירותים לאור ניסיונם, 
 מומחיותם 

 ניקוד הוועדה המקצועית:

התרשמות מהמציע ואנשי הצוות, על סמך 
 . חברה שיערך במשרדי ה ןריאיוהמצגת וה

לבדוק בין היתר את  ןהמצגת והריאיומטרת 
מידת התאמת המציע ואנשי הצוות המוצעים 
לביצוע השירותים לאור ניסיונם, מומחיותם 

תוכן ההצעה, ; והתאמתם למתן השירותים
התאמת  ;ההתאמתה לפרויקט, עושרה ומקוריות

הטכנולוגיה המוצעת בהצעה לפרויקט, איכות 
צעים לפרויקט ע"י הטכנולוגיה והציוד המו

 . המציע

  נקודות 45 

התרשמות  מתוכן  ( נקודות20) עשרים
ההצעה והתאמתה  

-לקונספט התכנוני
הנדרש קריאטיבי 

 במסגרת מסמכי המכרז.

התרשמות מהמפרט  ( נקודות10עשר )
הטכני של ההצעה, 

התאמת הטכנולוגיה 
המוצעת בהצעה 
לפרויקט, איכות 

הטכנולוגיה והציוד 
לפרויקט ע"י  המוצעים

 המציע

 סה"כ ניקוד בגין רכיב האיכות: )שבעים( נקודות 70

 נקודות בהתאם למפורט להלן: 30סה"כ  –המרכיב הכספי  .9.3

  הבא:באופן  נוקד באופן יחסי ההנחה שהוצע על ידי כל מציע תקלול אחוז התמורה המתקבלת לאחר ש

קבל את שהוצע על ידו, הינה הנמוכה ביותר, יקלול אחוז ההנחה מציע אשר התמורה המתקבלת, לאחר שה
 .נקודות 30 -מלוא ה

 שתי( נקודות מהניקוד של ההצעה הטובה מהם . )במילים: 2שאר המציעים יקבלו ניקוד הקטן ב 

 להלן דוגמא מספרית:

 :הליך תוצאת ה

 5 4 3 2 1 מציע מס'

קלול התמורה המתקבלת לאחר ש
 אחוז ההנחה שהוצע על ידי כל מציע

100 150 165 166 170 

 נקודות מהניקוד של ההצעה הטובה מהם 2 - מופחת הניקוד ה

 5 4 3 2 1 מציע מס'

התמורה המתקבלת לאחר 
קלול אחוז ההנחה שהוצע על ש

 ידי כל מציע

100 150 165 166 170 

 24-2= 22 26-2= 24 28-2=  26 30-2= 28 30 ניקוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

שסך הניקוד הכולל )איכות + כספי( יהיה הגבוה  המציעכל מציע והחברה תסכם את  סך הניקוד הכולל שקיבל  .9.4

 . להלן 9.5ביותר יהיה זכאי כי הצעתו תוכרז כזוכה בפוף לאמור בסעיף 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .9.5

ו/או מנהל חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה

למציע, על טיב ו/או חברה ו/או מנהל הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין השטרם 

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,

 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

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

מנהל  ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 

 .חברההפרויקט מטעם ה

 הוציאה צו סילוק יד.חברה מטעם ה טו/או מנהל הפרויקחברה ה

ו/או מנהל הפרויקט חברה לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל בביצוע העבודה בהתאם 

 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 

 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 

 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .9.6

ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

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

 ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.7

 על מנת לשפר את הצעתו.ה ה"זוכה", , משא ומתן עם מגיש ההצעהחברה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.8

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 

 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים

 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען

  . שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

    :ההסכם .10

וועדת המכרזים תאשר את הצעתו שתודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה  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 

 6%בסך של   הבנייהתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3

לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( אחוזים ( שישה)במילים: 

ימים  (7) שבעה תוך בהסכם, לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט ז' כנספחמסמכי המכרז המסומן ל

תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה

כל תביעה ו/או טענה ו/או  רהחבעפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

     דרישה מכל סוג שהוא.

 חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה 15למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4

 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .10.5

)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תהאישורים ו/או הרישיונוההיתרים ו/או 

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 

לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל לאחר ועבודות ה

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .10.6

זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

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

 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .10.7

 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בה לקבלם החבר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8

על ידי כדין חתום  כשהוא)בנוסחו המקורי(  ',טכנספח קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

 פטור הצהרת( 1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור על הקבלן להמציא לחברה את נספח ט' )חברת הביטוח .  

 כשהם חתומים כדין על ידי הקבלן. בחום עבודות הצהרת( 2ונספח ט' ) מנזקים

, בין אם )נספח ט'( לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .10.9

תהווה הפרה מהותית , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור נעשו בגוף 

והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע  ויסודית של הוראות ההסכם,

לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או ע"פ מכרז זה העבודות 

   ביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.ת

על כל החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  לעיל, מובהר בזאת כימבלי לגרוע מן האמור  .10.10

ה ולהוציא למציע שיזכה צו התחלת צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או שינוי המ

עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב בצו, וזאת עקב 

 .מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להתחלת עבודה 

  הוצאות המכרז .11

בהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו

     בלבד.

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1

    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

ליועצים המועסקים  מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולתחברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2

על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

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

 

 ובברכה רב בכבוד         

 יתל"מנכ, נבר פרפרימיכל ע         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

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

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

 תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת  והחברה מעוניינת להתקשר עם קבלן לצורך :הואיל
המסומן בתשריט המצורף למסמכי המכרז והסכם מע"ר ב  111במגרש המצוי רעות -מכבים-בעיר מודיעין

 "(. מבנה הוהמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "כנספח ה' והמסומן זה 

  "המכרז"(:)להלן 18/2017ולשם כך פרסמה החברה מכרז פומבי מס'  :והואיל 

 ;והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרזוהקבלן הגיש הצעתו למכרז  :והואיל

ותצוגה , עיצוב של הפעילות, תוכןוהביצוע והחברה החליטה למסור לקבלן את ביצוע עבודות התכנון  :והואיל
 ;ונספחיו "( על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זההעבודות)להלן: " במוזיאון

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

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

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

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 יום חתימת הסכם זה הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה במכרז.      .1.3

 הגדרות ושונות: .1.4

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

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

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

פירושו מנכ"ל החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו ו/או על ידי דירקטוריון  - "המנכ"ל" (ג)
 כ"ל את תפקידו לצורך הסכם ו/או כל חלק ממנוהחברה למלא במקום המנ

לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל מתכנן ו/או קבלן   -"הקבלן"  (ד)

משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע עבודות התכנון ו/או עבודות הבנייה של המבנים  או 
  כל חלק ממנו.

או כל העבודות פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנכ"ל לפקח על ביצוע  -"המפקח"  (ה)
 . הןמחלק 

לצורך תכנון המבנה כמפורט בהסכם  החברהעל ידי ונשכר  פירושו: האדם שמונה  -"האדריכל"  (ו)
  זה.

 לצורך תכנון המבנה . החברהפירושו: משרד התכנון ו/או נציגיו שנתמנו ע"י  -"המהנדס"  (ז)

מהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שהועסק על ידי  -"היועצים"  (ח)
 כן יועצים אשר נשכרו על ידי החברה לשם תכנון בתכנון המבנה  ובפיקוח עליון על ביצועם החברה

  .התוכן והפעילות והתצוגות במוזיאון

הפעילות התוכן והתצוגה לרבות ם תכנון ביצוע כל עבודות התכנון הנדרשות לש  –"עבודות התכנון"  (ט)
תכנון של תצוגת פנים במבנה מוזיאלי, לרבות תכנון  פיתוח תכני ותכנון פיתוח פיזי, תכנון עבודות 
בינוי, מחיצות פנימיות והתקנת אודיטוריום ייעודי; הגדרת ציוד ואבזור תצוגה נדרשות ואופן  

קה, בימוי, צילום, עריכת התוכן, הצגה ויישומי במערכות הנדרשות )כולל מולטימדיה(; פיתוח, הפ
 מידע שיוצגו בפני המבקרים במוזיאון; תכנון אינטגרציה בין המערכות והציוד לבין התוכן כאמור

 2והתכולה האוצרותית המסומן כנספח ג' 1נספח תכולת החוויה המסומן כנספח ג'בהתאם לוהכל 
  .הסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנול

יכללו הקמה של תצוגת פנים במבנה מוזיאלי, לרבות פיתוח פיזי, לרבות   -" הקמה"עבודות ה (י)
עבודות בינוי, מחיצות פנימיות והתקנת אודיטוריום ייעודי; אספקה והתקנת ציוד ואבזור התצוגה 
ושילובם במערכות הנדרשות )כולל מולטימדיה(;  אספקה והתקנה של ציוד מולטימדיה, טיפול 

המוצגים, יצור, הרכבה, התקנה, שילוט וכתוביות הסבר בשלוש שפות )עברית, ערבית בהצבת 
ואנגלית(, הפקת סרט/ וידאו ארט/ מיצג, פסי קול, מוצרי מולטימדיה, תרגום לאנגלית וערבית, 

וזאת  ביצוע אינטגרציה עם מערכות ההקרנה, התאורה והסאונד, והרצה עד למסירת הפרויקט
כפי שהוצעה על ידו במסגרת הצעתו למכרז ואשר בגינה נבחרה הצעתו בהתאם להצעת הקבלן 

והתכולה  1כהצעה הזוכה ובהתאם והכל בהתאם לנספח תכולת החוויה המסומן כנספח ג'
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2האוצרותית המסומן כנספח ג'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לעניין הסכם זה, עבודות התכנון ועבודות ההקמה. -"העבודות"  (יא)

-בעיר מודיעיןבמע"ר  111מגרש  38,32,22חלקי חלקות  5640בגוש  המבנה המוקם  – המוזיאון (יב)
ן , לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ההסכם המסוממכבים רעות

 בתשריט המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

פירושו תנאי הסכם זה לרבות התנאים הכלליים, המפרטים, כתבי הכמויות, והתוכניות,  - "הסכם" (יג)
 וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

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

 ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה. 

שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע עבודות  /ציוד / ומוצריםחומרים –" /ציוד/מוצרים"חומרים (טו)

 הבנייה למטרת ביצוע בניית המבנה  והשלמתו, לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא
מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהמבנה  והעבודות. החומרים יהיו בעלי תו תקן, תו 

 הסמכה או תו השגחה ככל שניתן.

מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמפרסמת  -"המדד/ מדד תשומות הבניה"  (טז)
רבות כל מדד רשמי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, ל

 אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 מונחים שהוגדרו בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (יז)

 מהות ההסכם ונספחים להסכם. .2

 מהות ההסכם  2.1

העבודות מובהר כי על הקבלן לבצע במסגרת הסכם זה את מבלי לגרוע מן המפורט בסעיף ההגדרות לעניין 
 עבודות המפורטות להלן:

והתכולה  1יצירת ציר זמן תקופתי בהתאם למפורט בנספח תכולת החוויה המסומן כנספח ג' (א)
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  2האוצרותית המסומן כנספח ג'

, בהתאם למפורט והקשר בין החללים השוניםתכנון מבנה התצוגה, זרימת הקהל, משך השהות  (ב)
להסכם זה  2והתכולה האוצרותית המסומן כנספח ג' 1בנספח תכולת החוויה המסומן כנספח ג'

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 פיתוח תוכן החוויה, תסריטים, סלוגנים, דרכי המחשה.  (ג)

תמונות, הדפסות, צילומים, מחיצות ומעברים, רקעים,  –אמצעי התצוגה הפיזיים וביצוע תכנון  (ד)

קולאז'ים, רהיטים מיוחדים, פריטי מדף, חיפויים, אמצעי תלייה/ עיגון/ הרחקה, אפקטים מיוחדים 
 וכו'.

 הפקה, בימוי, צילומים, עריכה, תכנות ומחשוב, בקרה ושליטה. (ה)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

וידאו  -תחקיר ואיסוף, תאורת מופע ותכנות, אודיו הפעלת מתכננים יועצים בתחומים הרלוונטיים: (ו)

 ובקרה, בטיחות מתקנים מיוחדים, אקוסטיקה, אפקטים מיוחדים וכו'.

 רפיקה, סמלים, שילוט והכוונה, עיבוד ממוחשב, דגמים דו ותלת מימד, ןכו'.הכנת ג (ז)

 בטיחות, נגישות, אקוסטיקה, קונסטרוקציה, תקנים . -השגת האישורים השונים הדרושים לתצוגה (ח)

  המבנה לבין מערכות התצוגה.אינטגרציה בין מערכות ביצוע  (ט)

תכנון וביצוע תצוגה קבועה ותצוגה מתחלפת ראשונה, אשר תוכנם, כמות המיצגים בהן , סוגי  (י)
המיצגים בהן ומיקומן, יוגדר בהתאם לתכנון המוצע, לרבות הצגת מידע אודות התצוגות ומיצגיהן 

נה תבחר על בסיס התכנון יוצג בתוך המבנה בהתאם לתכנון המוצע. פריסת תכנים ע"ג קירות המב
 המוצע ולאחר קבלת התייחסות  האוצרת.

מובהר למען הסר ספק כי העבודות כוללות, בין היתר, תכנון, עיצוב הפקה וביצוע, לרבות העסקת  (יא)

היועצים בהתאם לצורך, שכר עובדים, תכנון, עיצוב, תרגום רכישת חומרים, יצירות וציוד כולל ציוד 
המוצגים, יצור, הרכבה, התקנה, שילוט וכתוביות הסבר בשלוש שפות  מולטימדיה, טיפול בהצבת

)עברית, ערבית ואנגלית(, הפקת סרט/ וידאו ארט/ מיצג, פסי קול, מוצרי מולטימדיה, תרגום 
חודשים ממועד  12לאנגלית וערבית הרצה עד למסירת הפרויקט, מתן אחריות ותחזוקה לתקופה בת 

 מסירת הפרויקט. 

 נספחים 2.2

 נספח א'  -הצעת הקבלן    (א)

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  (ב)

 1נספח ב' –הצהרת ניסיון  (ג)

 2נספח ב' –נוסח המלצה  (ד)

 3נספח ב' - ו/או איש צוותפרויקט אישור על העסקת מנהל ה (ה)

 4נספח ב' – הצהרת מנהל הפרויקט  (ו)

 5נספח ב' –הצהרת יועץ התוכן   (ז)

 6נספח ב' –הצהרת איש המלל   (ח)

 1נספח ג' – אור תכולת החוויהית (ט)

 2נספח ג' -ה האוצרותית התכול (י)

 נספח ד' - תוגש במסגרת המכרז על ידי הקבלן( -)לא מצורפת  –הצעה המקצועית  (יא)

 נספח ה' –ותשריט  כניותטבלת פירוט ת (יב)

 נספח ו'.    -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז  (יג)
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 נספח ז'.   -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם  (יד)

   1נספח ז' -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק  (טו)

 נספח ח'  -תצהיר עובדים זרים  (טז)

 1נספח ח' –תצהיר העדר הרשעות (יז)

 2נספח ח' –תצהיר זכויות עובדים  (יח)

  ט'. נספח -קבלן  אישור ביטוחי -אישור קיום ביטוחים    (יט)

 1'ט נספח – מנזקים פטור הקבלן הצהרת (כ)

 2'ט נספח – בחום עבודות הקבלן הצהרת (כא)

 נספח י'   -נספח בטיחות   (כב)

 נספח יא' –טבלת קנסות  (כג)

 נספח יב' –לוח תשלומים  (כד)

  הצהרות והתחייבויות הקבלן.  .3

בגודל ,   , בסגנוןהעבודות ביצועהקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם  .3.1
 בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת  .3.2

הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או 
 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 

עיצוב פעילות, תוכן תכנון וביצוע ההתקשרות על פי הסכם זה הינה לשם הקבלן מצהיר ומתחייב כי מהות  .3.3
לקבלת אישור החברה מראש ובכתב לכל תכנון ו/או ביצוע ו/או אספקה ו/או בכפוף  ותצוגה במוזיאון

התקנה של ציוד ו/או ו/או ציוד מולטי מדיה ו/או חומרים ו/או  תשריט פס קול או שלט  טרם הפקה 
 גום לשלושת השפות.וביצוע, כולל התר

שיון ו/או ילהוצאת היתרי בניה ו/או כל היתר ו/או רהקבלן מצהיר ומתחייב כי ככל שישנו צורך על פי דין  .3.4
וכי הסכם זה  , יפעל על חשבונו להוצאת ההיתר או הרישיון או האישור הנדרש אישור הנדרש על פי דין

 או כל תחליף לו.  או היתר או רישיון או אישור הנדרש על פי דין,  אינו מהווה היתר בניה

, הדרושים אשר אינם  מצורפים למסמכי המכרזהמפרטים  הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.5

  לביצוע העבודות.

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.6
 כאמור בהסכם זה.  
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 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן: .3.7

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

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

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

 קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

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

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב הקבלן מצהיר כי  3.6

)עבירות שוחד(  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי
לחוק העונשין )עבירות  383-393ונשין"(, או לפי סעיפים )להלן: "חוק הע 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 

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

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם  ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים,הקבלן מצהיר  3.7
 ע"פ הסכם זה.    העבודותתכנון וביצוע 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על  3.8
 ע"פ הסכם זה. העבודות וע חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצ

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.9

 , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  1952 –

שהוצגה על ידו ואשר אושרה במסגרת המכרז ומתחייב לבצע את התכנון בהתאם לתוכנית הקבלן מצהיר  3.10
והמהווים חלקים בלתי  , ד', ה'2, ג'1ג'המצורפים להסכם זה כנספחים ובתאם לנספח תכולת החוויה 

והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בעניין זה נפרדים הימנו 
  כלפי החברה.

מובהר כי החברה  לא תאפשר כי במערכות השונות בפרויקט יוצגו מסרים מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 
מיניים, מסרים המזיקים לבריאות כגון סיגריות וטבק, סמים, ממריצים וכדומה, שימוש באלכוהול, 

  מסרים פוליטיים למיניהם וכד'.

תעד את מצבו י ,תחילת ביצוע עבודות ההקמה את מבנה המוזיאוןק לפני ובדיהקבלן מצהיר ומתחייב כי  3.11
ק את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה ובדיך סקר, וערי

לאתר העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, ואת כל 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום 

   באמור כדי להשפיע על הצעת הקבלן אין

הקבלן מתחייב כי המחיר, הנקוב בהצעתו המפורטת בנספח א' להסכם זה, הינו כולל )פאושלי( ונקבע על  3.12
בהתאם  ביצוע העבודות ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב תכנון ו

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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חומרים עלויות ציוד, , ה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לתכנון, לרכישת לתנאי הסכם ז
היצור, הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, 

וציוד לרבות העסקת היועצים בהתאם לצורך, שכר עובדים, תכנון, עיצוב, תרגום רכישת חומרים, יצירות 
כולל ציוד מולטימדיה, טיפול בהצבת המוצגים, יצור, הרכבה, התקנה, שילוט וכתוביות הסבר בשלוש 
שפות )עברית, ערבית ואנגלית(, הפקת סרט/ וידאו ארט/ מיצג, פסי קול, מוצרי מולטימדיה, תרגום 

שים ממועד חוד 12לאנגלית וערבית הרצה עד למסירת הפרויקט, מתן אחריות ותחזוקה לתקופה בת 
וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת הוצאות פיקוח, וניהול אשר ישולמו לחברה, מסירת הפרויקט, 

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

קבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם ה 3.13
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

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

   מסירת העבודה: .4

התמורה  תכנון ביצוע מלא.בצע את עבודות בשיטת החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה ל .4.1
 TURNתכלול תכנון ועיצוב, הפקה, ביצוע והתקנה, הרצה ומסירה הפרויקט באופן מושלם סופי ומלא )

KEY PROJECT חודשים למן מועד מסירת הפרויקט לידי  12(, לרבות בגין תקופת אחריות ותחזוקה בת
 החברה. 

ן מתחייב להציג בפני הקבללעיל, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.2
התוכניות יהיו טעונות אישור החברה כתנאי .  ולקבל את אישורה מראש ובכתב כניותתההחברה  את 

 .   רכישה של ציוד או חומרים ו/או ביצוע עבודות ההקמהלקבלת אישור להתחיל 

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.3

ישות התקנים הרלבנטיים ולשביעות רצון החברה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות , תוך עמידה בדר (א)
 בהתאם לשלביםחודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה על ידי החברה  14תוך ו/או המפקח 

    המפורטים להלן:

 פרק זמן תוכן השלב שלב

אישור קונספט לפני תחילת תכנון  א'
מפורט, גמר תכנון סופי ואישורו ע"י 
 הרשות וכנגד המצאת ערבות בנקאית

 אוטונומית לידי הרשות

ממועד חתימה על הסכם  חודש וחציעד 
 ההתקשרות

גמר תכנון מפורט של התצוגה,  ב'
המיצגים, פסי הקול ואישורן ע"י 

 הרשות

ממועד חתימה על הסכם  חודשים 3עד 
 ההתקשרות
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גמר הפקת מוצרי תוכן )סרטים,  ג'

ם, ארט וידאו וכדומה( ואישורן מיצגי
 הרשות יע"

ממועד חתימה על הסכם חודשים  6עד 

 ההתקשרות

ממועד חתימה על הסכם חודשים  7עד  אישור הציוד לשביעות רצון החברה ד'
 ההתקשרות

גמר התקנה וביצוע עבודות של תצוגה  ה'
פיזית, שילוט וציוד מולטימדיה 
ואינטגרציה בין כל המערכות: סאונד, 
וידאו, תאורה, הצגה וכדומה, ואישורן 

 המזמינה.ע"י 

ממועד חתימה על הסכם חודשים  14עד 
 ההתקשרות

תום תקופת הרצה , הפעלה וקבלת  ו'

, כולל מתן הדרכה מלאה תעודת גמר
 ותיק מתקן מלא

 יום 30תקופת הרצה: 

  עד סיום שנת בדק 

  סה"כ 

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט ממוחשב  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את  GANTבשיטת ms project בתכנת 

 אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

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

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

 עליו.  

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

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

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .4.4
 לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע עבודות הבנייה. -ימות עבודות הבנייה, הוראות משל



34 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לעיל, לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי במבנה  ובכל חלק  4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.5
המפורטות בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על  ההקמהממנו, לרבות אי ביצוע כלל עבודות 

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

  AS)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות תיק מתקן הכולל:, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.6
MADE)" כניות על גבי תוכנת ת, לרבותbim, וללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות המבנה הכ

 וכו'.   I.L, רומי קרקע, 

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.

כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן,  .4.7
  כולל הוראות תפעול והחזקה.

הציוד והטכנולוגיה שיסופקו על ידו במסגרת הפרויקט יהיו ברי תחזוקה עצמאית של הקבלן מתחייב כי  .4.8
מפעיל המוזיאון ולא יכבלו לספק אחד, וכן מתחייב הקבלן כי הפרויקט יבוצע באמצעים טכנולוגיים 

 עדכניים, זמינים, חסכוניים מבחינת האנרגיה והחלפים.

יהיו אנטי וונדליים, עמידים בתנאי מזג אויר קיצוניים מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי כל אלמנטי החוץ 
 אשר אינם דוהים, נשרטים, נשברים וכדומה.

על ידי החברה ואשר מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עבודות שיבוצעו שלא על פי התוכניות שאושרו  .4.9
שאושרו על ידי הימנו, ו/או כתבי הכמויות  יםבלתי נפרד יםחלק ים להסכם זה והמהוויצורפו כנספחים 

החברה, יהא על הקבלן לתקן את העבודות על חשבונו ולהתאימן לתוכניות ו/או למפרטים ו/או כתבי 
 הכמויות המאושרות. 

או חלק מהן ו/או להזמין חומר ו/או לכסות  הקמההקבלן מתחייב לא לבצע כל עבודת תכנון ו/או עבודת  .4.10

תחלנה רק  קמהספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הכל עבודה, לפני קבלת אישור המפקח. למען הסר כל 
לאחר שהחברה אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת היתרי 

 בנייה בהתאם לתכוניות אלו.  

, וכל 4מודגש ומובהר כי במידה והתוכניות כוללות דרישות לשינויי פנים, אסור שיביאו לשינוי בטופס  
 י בתכנון יבוצע רק לאחר אישור מראש ובכתב של החברה.שינו

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המפקח יהא רשאי לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי  .4.11
הציוד/חומר לרבות תיאורים טכניים, גראפיים, קטלוגים, תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים 

 הישראלים לציוד/חומר המסופק.   

 תחייב למסור לחברה ו/או למפקח אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת. הקבלן מ .4.12

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.13
 מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ברמה לקויה.   
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 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

סולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לפינוי פ .4.14

התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה , משרד 
 ' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.     יהתחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

מין וסוג, אשר יארע במהלך ביצוע  הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל .4.15
 העבודה.  

הקבלן מתחייב להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח  .4.16
 הזמנים לביצוע העבודות. 

 מובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן. 

או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות )לרבות עבודת התכנון( יחולו על  כל ההוצאות הכרוכות במישרין .4.17
 הקבלן וישולמו על ידו.  

 אופן ביצוע עבודות   .5

 תכנון .5.1

 אופן תהליך אישור התוכניות על ידי החברה יהא כדלקמן:

כל התכניות, המסמכים והדו"חות שעל המתכנן להכין במסגרת הסכם זה, תימסרנה לאישור  (1)
 מוקדם של החברה.

ימים ממועד קבלתם התוכניות הם יוחזרו למתכנן עם אישור החברה או בצירוף הערות  7תוך  (2)
 ותיקונים.

 על המתכנן לתקן את התכניות, המסמכים והדו"חות לפי הערות החברה. (3)

לא יבוצע ע"י המתכנן תכנון של שלב כלשהו ו/או מעבר משלב תכנוני אחד למשנהו ללא קבלת  (4)
 ברה.אישור מראש ובכתב מאת הח

לשם הבהרה נקבע במפורש כי אין באמור לעיל כדי לפגוע במועדי הביצוע שנקבעו כאמור  (5)
 ימים. 7 -לעיל, אלא אם כן יעוכבו התכניות אצל החברה מעבר ל 4.3בסעיף 

אישורי התכנית והמסמכים האחרים על ידי החברה, לא יגרעו ולא ישחררו את המתכנן מטעם  (6)
ם כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי הקבלן מאחריותו המלאה ואין בה

 לרבות לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המתכנן מטעם הקבלן לא יבצע ולא יגיש כל עבודת תכנון,  (7)
לרבות שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות ולרבות עם נדרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות, אלא 

 קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב. אם 

 התארגנות .5.2

לרשות הקבלן למטרת ביצוע עבודות מבנה המוזיאון , החברה תעמיד את הלמבנה 4טופס עם קבלת 
 ת.פי הסכם זה, והקבלן יחל בפעולות התארגנו-עלקמה ה
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הקבלן לחילופין, בהתאם לשיקול דעת החברה, יהיה רשאי הקבלן לבצע עבודות תוך כדי ביצוע עבודת 
 אשר בונה את המבנה, והכל בכפוף לתיאום של המפקח מראש ובכתב.

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (א)

במידה וישנו צורך, על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלני משנה מטעמו ו/או לגורמים אחרים את כל  (1)
 הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות וזאת במקומות שהמסומנים

ידי העירייה בכתב, ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת -בתוכניות שאושרו מראש על
  ביצוע העבודות.

לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים  הסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו (2)
 בשכר במידת הצורך. 

הדרכים שבקרבת האתר ו/או הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה  (3)

המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה 
הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית בהן. 

ן בפנסים, הצבת ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימו
עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 

  האמורות.

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

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (5)
אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק 

ייגרם לכבישים ו/או לרצפות  באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר

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

או בתוך קירות מבנה  לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, (6)

ות מתחייב הקבלן לערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר הימצא המוזיאון ,
פי הצורך ולנקוט בכל -מתקנים כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, לבצע חפירות גישוש על

ידי המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה. -האמצעים שיידרשו על
אחריות לקבלת אישורי חפירה מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות 

 לן ועל חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. אחרת חלה על הקב

אישור כניסה  ימים מיום 7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח תוך  (7)
,  תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול למבנה המוזיאון לתחילת ביצוע עבודות ההקמה

ויציאה ממנו, הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות  סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר
האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים, נקודות הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. 

התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה 
 הבטיחות מטעם הקבלן.  
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 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

  נקודות קבע (ב)

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות השקמה אלא לאחר שאמת את המצב כפי שמשתקף בתכניות.  (1)
לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות טרם כניסתו 

 לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

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

 השונים מרגע קבלת המבנה ועד למסירה הסופית של המבנה. 

כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע העבודות ובמהלכן יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון   (3)
נה ו/או ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר לקבלני מש

 שיועמדו גם לרשות המפקח. 

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   (4)

המבנה אשר נבנו על ידו במסגרת עבודות הקמה מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות 
ר. במידה שאין אפשרות תיקון, ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על כאמו

 פי הנחיות והוראות המפקח.

  חיבור לתשתיות חיצוניות (ג)

במשך תקופת ביצוע עבודות ההקמה יהא רשאי הקבלן לצרוך מים ו/או חשמל לצורך ביצוע  (1)
העבודות מהחיבורים הקיימים במבנה. במידה ואין במבנה חיבורי מים וחשמל זמינים, יהא על 
הקבלן במסגרת העבודות ההתארגנות לבצע על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל 

 ע העבודות ויהיה אחראי לרציפות האספקה. הזמניים הדרושים לביצו

לשם כך הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל 
למקום השימוש בהם בכל מקום באתר ובמפלסיו. בכל אזור עבודה על הקבלן להכין לוח חשמל 

ל חשמל, באופן בטוח פאזי מוגן אשר משם יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקב-תלת
 ובכמות מספיקה.

הקבלן יוודא קיום כוח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים, תאורה מספיקה במקום 
ביצוע העבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטחי המבנה, במיוחד לתאורה מיוחדת במקרה 

 של ביצוע עבודות בלילה.

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

חשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן ישא -כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, יהיו על (2)
 בהוצאות החשמל והמים עד למועד מסירת החזקה לחברה.

 שמירה (ד)

ת השלמה, יהא הקבלן מיום העמדת המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעוד (1)
אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שמירה 
והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע 
עבודות ההקמה  או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים וציוד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

באו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או שהו
הבאים מטעמו למבנה, ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

 להוראות הסכם זה.

יף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק הוראות סע (2)
שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות הסכם זה או 

 הוראות כל דין.

 מהנדס ומנהל עבודה .5.3

מהנדס מנוסה ורשום )רשום בפנקס  -לצרכי תיאום ופיקוח על שיפוץ המבנה  -הקבלן יעסיק  (א)
 המהנדסים והאדריכלים( וכן מנהל עבודה על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.  

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

 תקופת ביצוע עבודות ההקמה.

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

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

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .5.4
 5.3אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

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

 בעקיפין

על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי  .5.5

זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה. היה ועל פי דרישת 
בר דחיית העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת עבודות ההקמה בתקופת העיכוב. האמור לעיל בד

 הקמה נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. ההקמה לא יחול אם הפסקת עבודות המועד השלמת עבודות 

 בטיחות  .5.6

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

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

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

 רצון החברה ו/או המפקח, תיתן החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

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

 הקבלן. 

הקבלן מתחייב לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם ייווצרו ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  .5.7
יהיה הקבלן אחראי על הקמה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני במהלכן של ביצוע עבודות ה

 מים הדרושים עם כל הגורמים הרלוונטיים. התיאו

  ניקוי אתר העבודה .5.8

הקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה  את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  (א)
 בכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של העירייה. 

נו בהתאם להנחיות במידה וקיימים באתר פסולת וגרוטאות, הקבלן מתחייב לפנותם על חשבו (ב)
 המפקח והנחיות או אישור הרשות המקומית. 

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

 למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. 

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

 תיאום  .5.9

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

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 מחלקת תאורה של עיריית מודיעין.   (ב)

 מודיעין. תאגיד המים מי  (ג)

 חברת חשמל.  (ד)

 חברת בזק  (ה)

 הטלוויזיה בכבלים (ו)

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות או בציוד המותקן .5.10

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 ציוד חומרים ומלאכה .5.11

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

 בהתאם להסכם זה ונספחיו.

במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו  (ב)
מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע עבודות השיפוץ, יהיה על הקבלן לספקו ו/או להחליפו על חשבונו, 

ות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי הכל לשביע
ה יהמפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטי

 כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים. 

בודה לפי ין כך שלא יחול כל עיכוב בעיהקבלן מתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומרי הבנ (ג)
 הכל להנחת דעתו של המפקח. -לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות הסכם זה 

 סעיף זה ומבלי לגרוע מן האמור לעניין הגדרת חומרים וציוד ובסעיף ההגדרות לעיל, יהיון ילעני (ד)
מרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום אתר העבודה למטרת ביצוע עבודות ו"חומרים וציוד" : ח

והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ומתקנים העתידים להיות  הקמהה
 חלק מהמבנה.

והשלמתן אין הקבלן  הקמהחומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע עבודות ה (ה)
רשאי להוציאם מאתר העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה על פי הוראות 
הסכם זה רשאי הקבלן להוציא מאתר העבודה  אך ורק את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו 

 ואת עודפי חומרי הבניה.

דרש לביצוע עבודות נוספות יד שימובהר בזאת כי הקבלן יהיה חייב להשיב לאתר העבודה כל ציו (ו)
 כאמור בהסכם זה.

הקבלן יהיה אחראי לבדיקת החומרים וקבלתם באתר העבודה ולשמירתם הבטוחה של הציוד  (ז)
 והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע ההסכם זה.

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובכתב  (ח)
הכמויות שאושרו על ידי החברה, ובכמויות מספיקות. הקבלן מתחייב שהמלאכה שתיעשה תהיה 

 ברמה משובחת.

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

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

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (יא)
 הקבוע בתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  עבודות ההקמההקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע  (יב)

 לתפקידם על ידי המפקח. 

( לעיל, על ידי החברה, אין עובדה חו )סופקו חומרים מסוימים, העומדים בתנאי סעיף קטן )ט( ו/א (יג)
 זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והעבודות.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה  (יד)
דה או וכן את כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבו

 להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.  

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

עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן  או 
עמו ובין אם יבוצעו על ידי החברה  או מטעמה. היה והחברה שילמה בגין הבדיקות תהיה מט

החברה רשאית לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית 
 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 פירוש תוצאות הבדיקות יהיו בסמכות מהנדס החברה וקביעתו תהיה סופית.

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

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

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

   QCבקרת איכות  (טו)

על הקבלן לקיים באתר בקרת איכות, לפי הנוהליים המקובלים אצל הקבלן וכפי שיאושרו ע"י 
האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת  בקרתהמפקח, כולל מינוי ממונה על 
יג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות כולל ההערות הרשומות בהם. האיכות באתר. כמו כן עליו להצ

עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות, על הקבלן יהיה להציג את כל דוחות ההתאמה 
המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה 

 חתומה ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן.

 אישור מוקדם  (טז)

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

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

ו/או מהנדס החברה אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן אישורי המפקח  (יז)
לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות 
המתבצעות תוך שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למהנדס החברה ו/או למפקח לא תהא 

 בקשר עם האמור לעיל, אף אם נתנו אישורם.כל אחריות ו/או חבות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

   כוח אדם  .5.12

עבודות לרבות את ההשגחה עליהם ההקבלן יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם ביצוע  (א)
אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה 

 "(. כח אדם)להלן: "

עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם  הקבלן מתחייב להעסיק (ב)
ביצוע עבודות השיפוץ  תוך המועד הנקוב לכך בהסכם זה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 

שיון או היתר כאמור לפי ירישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר
 ין.  יהענ

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  מצהיר ומתחייבהקבלן  (ג)

מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952
לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש 

או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך  נגדה,
ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה 

 עקב כך.    

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

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

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

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כח האדם יועסק על ידי הקבלן על בסיס קבוע, כשכירים של הקבלן,  (ו)
שא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, יוהקבלן י

 ביטוחים, מיסים וכיו"ב. 

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

יציין ביומני העבודה את   ההקמה הקבלן מתחייב להחזיק יומן עבודה, וכי במהלך ביצוע עבודות (ח)
מספר העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע עבודות 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה עובדת בתוכנת רמדור לניהול הפרויקט. הקבלן באתר. מה הקה
מתחייב להגיש דיווח החשבונות, יומני עבודה ממוחשבים ולנהל את בקרת האיכות במערכת רמדור 

 של החברה. 

 הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה  (ט)
של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה  באתר העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין.   -כאמור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (י)

המסומן נספח י' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה 
תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 

 להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.     מנוע ומושתק מ

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

ח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא הייתה לקבלן ונגרם עיכוב בביצוע עבודות השיפוץ ע"י כ .6.1
יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת  -שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

עבודות. משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של התקופת ביצוע מהקבלן, שינוי במועד השלמת 
 המנכ"ל.

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

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

עבודות ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו האת מועדי הביצוע של  רשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו .6.3
 תהיה אישור לארכה לוח הזמנים לביצוע עבודות השיפוץ עפ"י משך הזמן הנקוב בה. 

)א( לעיל, רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 4.3חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בסעיף  .6.4
העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י החברה החברה לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע 

 והמפקח. 

 קצב ביצוע העבודה .6.5

אם בכל זמן שהוא יהא המפקח בדעה שקצב ביצוע עבודות השיפוץ איטי מדי בכדי להבטיח את  (א)
יודיע המפקח לקבלן בכתב  -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתם  עבודותהשלמת ה

תוך בעבודות הבאמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע  וקבלן ינקוט מיד על חשבונו

 תוך הארכה שנקבעה להשלמתם ויודיע עליהם למפקח בכתב. בזמן או ה

היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק )א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  (ב)
המפקח לקבלן בכתב על  יורה -בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו עבודות השלמת ה

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

ימים אחר התחייבותו לפי ס"ק )ב( רשאית החברה לבצע את השלמת  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)
, כולו או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן ישא קמהעבודות ה

בכל ההוצאות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות 
שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן  5%בתוספת 

דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש  מהתמורה המגיע לקבלן בכל
 בכל המתקנים והחומרים שנמצאים באתר העבודה. 

תוך התקופה הנקובה בהסכם זה, ישלם הקבלן קמה אם לא ישלים הקבלן את ביצוע עבודות ה (ד)
)במילים: חמשת ₪  5000לחברה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה בהסכם זה 

לכל יום איחור. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה ₪( אלפים 
 או עפ"י כל דין. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השלמה, בדק ותיקונים  .7

 לעבודה תעודת השלמה  .7.1

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  -או חלק מהן עבודות הושלמו עבודות ה (א)
יום מיום  14ימים מיום קבלת ההודעה. היועצים ישלימו את הבדיקה תוך  7תוך  על מצגיו המבנה

 –שהחלו בה. מצאו המפקח והיועצים את המבנה עומד בתנאי הסכם זה ונספחיו ומשביע רצונם 
מסר לקבלן רשימת ימים. נמצאו ליקויים על ידי המפקח או היועצים, תי 30תחל תקופת הרצה בת 

 תיקונים הדרושים והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

מצאו המפקח והיועצים את בתום תקופת ההרצה, תבוצע בדיקה נוספת של המפקח והיועצים.  (ב)
לקבלן תעודת השלמה עם תום החברה תן , תה ונספחיו ומשביע רצונםהמבנה עומד בתנאי הסכם ז

לקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעתו והקבלן חייב לבצעם תוך  סרתימהבדיקה ואם לא, 

 התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים 
כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את האמורים 

 התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. 

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

קבלן לענין תקופת הבדק, תחשבנה כמושלמות אם העל פי הסכם זה, למעט התחייבויות  העבודות (ד)
 יתמלאו התנאים הבאים:

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

 ההסכם. 

נים, הפעילויות, והמצגים, עומדים, פועלים ומחוברים לאמצעי המולטי מדיה וישנה תכה (2)

 להפעלה מיידית.  יםה ניתנאיטגרציה מלאה בין כלל המערכות וכל אל

 יוסרו הפיגומים ויוסדרו דרכי גישה בטוחות, תסולק פסולת חומרי הבניין  (3)

 .14.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (4)

 ותיקונים אחריותה תקופת .7.2

 7.1תעודת השלמה כאמור בסעיף תחיל ביום קבלת אחריות תלצורך הסכם זה, מניינה של תקופת ה (א)
 .לעיל

, נזק או קלקול אשר אחריותתוך תקופת המצגים במבנה ו/או בציוד ו/או בחומרים ו/או נתהווה  (ב)
פגומים, או מכל סיבה או ציוד  לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים

אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, בציוד או בחומרים שסיפק, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד 

 .   אחריותשדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום תקופת ה

, ימסור המנכ"ל לקבלן אישור חתום על ידי החברה, המפקח והיועצים חריותאבתום תקופת ה (ג)
בהתאם  מווהושל ובוצעעבודות על פי הסכם זה המפרשת כי ה -)להלן: "תעודת סיום ההסכם"( 

בוצעו אף הן התיקונים במהלך תקופת האחריות )אם היו כאלה( להסכם זה ונספחיו, וכי כל 
 ות רצונה המלא של החברה. בהתאם להסכם זה ונספחיו ולשביע

מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהסכם זה אשר  (ד)
 מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

להלן, כולה או מקצתה, לתיקון  13.1החברה תהיה רשאית לממש את הערבות, כפירוטה בסעיף  (ה)
 שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה .    אחריותפגמים ו/או נזקים בתקופת ה

 התמורה   .8

כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם  ביצוע העבודות  תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם .8.1

בניכוי הנחת הקבלן כפי  כנספח  א' להסכם זה,החברה לקבלן כמפורט בכתב ההצעה של הקבלן המסומן 

בתוספת  שהוצעה על ידו בכתב ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו,

  מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

כל העבודות הינה כוללת את ביצוע  הכוללת )פאושלית( מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה

צוע העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו הדרושות לבי

 לרבות:   

כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים  (א)

 .מכל שסוג שהוא

מרי עזר, ווואי וחכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות ל (ב)

 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ויזיה בכבלים ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטל (ג)

 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (ד)

ש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם אספקה ושימו (ה)

 באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או למרחק  (ו)

תם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריק

 וממנו.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 למסירתם.

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

 לשם כך.

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

הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 

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

 מעוגלים.  

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

 ונספחיו.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או  (יא)

לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

 דמי בדיקות וקבלת אישור מכון התקנים לכל המתקנים  (יג)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יד)

 סוג שהוא. והיטלים מכל

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

 רעות.   -מכבים-הוצאות הכרוכות במסירת המבנה  לעיריית מודיעין (טז)

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

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

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

 רווחי הקבלן. (כ)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  (כא)

ות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה התקורה של הקבלן לרבות הוצאות המימון והערבוי

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

התמורה תשולם לקבלן, בהתאם למפורט בלוח התשלומים המסומן כנספח יב' להסכם זה והמהווה חלק  .8.2

  :בלתי נפרד הימנו,  כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה כדלקמן

  חשבונות ביניים/חלקיים .8.2.1

כמסומן כנספח יב'  את חשבון ביניים/חלקי במועד הקבוע בלוח התשלומיםהקבלן יגיש  (1)

 ף לביצוע העבודות הנדרשות מהקבלן בגין אותו שלב.להסכם זה, בכפו

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

 לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.לעבודות הפיתוח  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות (3)

בהתאם לאופני ואת עבודות הפיתוח פקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,המ (4)

יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה  14המדידה הקבועים בספר הכחול ויקבע בתוך 

 -המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 

 "(, וקביעתו תהיה סופית.החשבון המאושר"

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (5)

 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (6)

דאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הו

התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 

החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות 

 רצונם של המפקח והחברה.

יום מיום אישור המפקח את החשבון  45בלן תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לק (7)

 "(.45)דהיינו: "שוטף +

 חשבון סופי  .8.2.2

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 

 .המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר 

 כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן את המסמכים הבאים: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ( תוכניות עדותAS-MADE תוכניות על גבי תוכנת ,)bim . ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 כנדרש בהסכם זה. אחריותערבויות ל 

  רשות אחרת כפי שיידרש.אישור כל 

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

 שוטף: "דהיינו)  החשבון את המפקח אישור מיום יום 80 תוך לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר החשבון

+80.)" 

 תכוללמורה תהלא תגדילו. למען הסר ספק, חברה ובשום מקרה ה תומוחלט תסופי הינתמורה היובהר, כי  .8.3

קבלן לא תשלם לחברה מובהר, כי ה בביצוע העבודות. עודשהוא הכרוכות  סוגאת כל העלויות מכל מין ו

ו/או בקשר אליו תשלום ו/או  במסגרת הפרויקט ו/או יעבוד או לכל צד ג' מטעמו או ספק או גוף שיפעל

 . קבלןהוצאה כלשהיא נוספת, והאחריות הבלעדית לכך תהיה של ה

 קנסות .8.4

בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן מוסכם 

 לפי חוזה זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  .8.4.1

את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי  לא תיקן הקבלןו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

יצויים קבועים ומוסכמים פהמפקח תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 

מדד תשומות להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 'יאלנספח בהתאם 

גרוע מיתר חיוביו של להבניה, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או 

 הקבלן עפ"י הסכם זה.    

כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת  .8.4.2

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. 

  הקבלן שברשותה. כמו כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

תשלומי הביניים או התשלום הסופי ישולמו לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה. מובהר  .8.5

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

 כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה. מובהר בזאת למען הסר   .8.6

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  .8.7
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

מכל סכום  מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז  .8.8
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך ביצוע עבודות התכנון ואו ביצוע 
עבודות ההקמה או בתקופת האחריות שחובת תשלומו חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז 

ימים  3וש, תוך החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את הדר
 ממתן ההודעה.  

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .8.9
 יצוי.    פתהא חייבת ב

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1

הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוסכם בזאת,מוצהר ו הספק,למען הסר  .9.2

   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3

בתשלומים  יות האמור לעיל,אך מבלי לפגוע בכלל שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,

, 1963-ג"תשכ פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,

תשלומים , 1951-א"תשי ה,י חוק שעות עבודה ומנוח"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ

על פי  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .9.4

  או למועסקיו./לעובדיו ואו /לקבלן ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעוד (א)

עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ו/או למבנה   הל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודהתחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכ

בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה ו/או המבנה  השלמתן תהיינה העבודות 

  והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)

של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי  ו. אחריותותלקויות התקנה עבודידו ו/או מ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות סמוכים לאתר העבודהמכל סוג בתחום השטחים הציבוריים ש

שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר ילעיל, הקבלן לנזקים כאמור 

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. ילאמור וכן 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)

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

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)

לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור 

נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 

 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל י –ביחסים בין הקבלן לחברה 

מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות 

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 

ו/או לכל צד  ההמצוי מחוץ לאתר העבוד ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או כל מבנה העבודבאתר ה

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  

עשה לרבות ו/או כתוצאה מכל מ וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ומחדל של הקבלן ו/או עובדי

בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל  שאי. הקבלן בתקופת האחריות

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

לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין 

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

  אחריות לעובדים .10.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל וא בשירותהנמצ

 שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, יהקבלן 

או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק 

ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

 ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהעבודות. הקבלן 

אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג של החברה ושל כל 

קרקעיים העוברים באתר  -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 .ההעבוד

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

האובדן, החבלות  בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)

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

 דלעיל. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)

ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  הסכםן אחראי להם על פי הוראות הנזקים שהקבל

 דלעיל. 10.4 - 10.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה  (ג)

קשר לנזקים אשר הקבלן אחראי ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם ב

להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 

 הודעת צד ג' באותה תביעה. האו נשלחה אלי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו  (ד)

הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, היה ימאת בית המשפט, 

של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  ווזאת מבלי לגרוע מחובת

הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל 

 דה כתוצאה מצו כנ"ל.עיכוב שיחול בביצוע העבו

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 

שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 

ה או נזק המפורט בחוזה ו/א ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבל

 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות  (ה)

 שאיאחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

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

היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה יכל סכום שהקבלן  (ו)

החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו 

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן כום המגיע ו/או שיגיע למכל ס

 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 י הקבלןביטוח .10.6

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ

לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( רכוש ולקיים, על חשבונו לערוך, להקבלן 

שני המועדים הנ"ל( בין ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ

הלן: זה )ל בחוזה, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן ולמשך כל זמן ביצוען של את הביטוחים

חלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז   ט'לנספח "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן 

שכולם ) בישראללפעול מורשית כדין ה)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח  ממסמכים אלו

 (:"ביטוחי הקבלן" -יחד יקראו להלן

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב (א)

 , ביטוח העבודותפרק א'  .1

הקבלן ו/או באחריות עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .2

 .חוזה זה נשואל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

  חבות מעבידים פרק ג' .3

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

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ו

  יטוח אחריות מקצועיתב (ב)

בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 
 שמקורם שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק הפרת חובה מקצועית

 . חוזה זה נשוא העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו/מעשה ב

חודשים לאחר תום תקופת  6מוסכם 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
תקים מפוליסת הביטוח חברה העל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע .ותהעבוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

  כאמור בסעיף זה.

  מוצרהיטוח חבות ב (ג)

בגין פגיעה גופנית  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
 "(. המוצרו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "

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

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב
ביטוח הפוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע. ותהעבוד

 .כאמור בסעיף זה

 :וציוד הנדסי יטוח כלי רכבב (ד)

השגחתו ו/או ב  /אושבבעלותו ו ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .1
גין פגיעה גופנית עקב בבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 
בענף הביטוח למקרה  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עכלשהו 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביטוח  ,בין היתר ,וללכהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .2
הנדסי ו/או ציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן ל

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים  600,000סך של בבגבול אחריות 
 ניות.אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבל

 בסעיף )כמפורט  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .3
 פטור מתן על ( הצהרה2( לנספח ח' )4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל 2)ד(  11.6

 גינו".ב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, ל .4
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, 

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב (ה)
 למקום , מתקנים וכל רכוש אחר שהובאביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות חומרים, ציוד

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להעבודה 
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןל

זה  10.6כאמור בסעיף  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוחבי (ו)
משנה  קבלנים וקבלני)ביטוחי הקבלן(, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי 

)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי 
בגין כל הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

 "(.יחידי המבוטחמעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ז)
י אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר נעשתה  דיןהל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי בתוקף כעל הקבלן להחזיק 
 על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  10.6סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  (ח)
או מפקח העבודות )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/

 . זדוןב, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מטעמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לסעיף "אחריות  כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן (ט)
 ח.צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוט

 וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  (י)
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת ו/או מנהליה  לשפות את החברה

 (.נספח ט'הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו  הקבלן

שבו פועל הקבלן, החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ (יא)
)א'( לעיל )פרק  10.6אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

רכוש שבו פועל הלמעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהא' העבודות(
 הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.והקבלן 

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

 .נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןהורכוש שבו פועל הקבלן ה

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב (יב)
על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  )נספח ט'(את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה  מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )
 תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

מועד חתימת מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (יג)
צהרה לפטור מאחריות החוזה זה, מכתב  חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

בהתאם לנוסח לנזקים  דיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההחברה ו/או מנהליה ו/או עוב
, )בנוסחה המקורי( 1 כנספח ט' נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "

 כדין על ידי הקבלן. מהא חתויכשה

מועד חתימת מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב (יד)
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 

כשהוא   )בנוסחו המקורי(, 2 כנספח ט'עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 חתום כדין על ידי הקבלן.

ה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוז (טו)
או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 
תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 (.נספח ט'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

את, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או למען הסר ספק מובהר בז (טז)
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם 
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות כמפורט  יביטוח מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הקבלן (יז)
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח  ולעשות כלזה )ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן,  10.6בסעיף 

כדי לממש החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או על ידי 
החברה ו/או מנהליה לתביעה של  והצטרפותאת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות 
, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ (יח)
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי בלן(, )ביטוחי הק 10.6לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, 

 לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד נוסף לאמור לעילב (יט)
בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם מתחייבת לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד

לא  החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהא

 א' פרקעל פי נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב (כ)
ה ת, אלא אם היא הורישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
מנהל העבודה הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה המפקחו ו/א
לידי הקבלן עד לסכום הדרוש ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  החברה

 .לשם קימום האבדן או הנזק

 10.6סעיף בהמפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (כא)
החברה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב ולהלן  לעיל

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהו/או מי מטעמם 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהחברה ו/או מי מטעמה ת יו, וזאת מבלי לגרוע מזכוהקבלן

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ (כב)
ו/או  חברההחובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

החברה ו/או מנהליה זכויות פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או ה (כג)
לחברה , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה,
 וע מלהעלות כל טענה, כאמור.והוא יהא מנ הםלו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות תיקון  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (כד)
ת הנזקים מטעם אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 חברת הביטוח.

אי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחר (כה)
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
 בלני משנה מטעמו.מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קו/או 

החברה ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי (כו)
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, 

 תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו תנאי מפורש על פיו 'נספח טביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) (כז)
ביצוע במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור תב בכהודעה  נשלחהאם לא  ו/או מפקח העבודות מטעמה
 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (כח)
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  )כז( 10.6בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

לפני מועד הצמצום או השינוי  אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש,
 לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  (כט)
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי  העבודות מטעמהעובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 

)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/'נספח ט)

את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בחוזה זה והוא פוטר בזאת 
 מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד

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

גרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא ימוסכם בזה כי  (ל)
פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. 

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע )ל((  10.6)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי
 העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

וסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות מ (לא)
כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 

 של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.  ומאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב ( שבעה) 7 -לא יאוחר מ (לב)
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל )יב'( 10.6בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי תקופת נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.הינו מחויב ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוסחו  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה (לג)
 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,)לב'( 10.6 –)יב'( ו  10.6המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל )יד'( 10.6 -)יג'( ו 10.6בסעיפים 
את תחילת ו/או למנוע מן הקבלן ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה רשאית 

 .וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע המשך 

( ו/או בבדיקתו ו/או אי 'נספח טחי הקבלן )מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטו (לד)
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 ור הבטוח מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישל (לה)
, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יובהתחייבויות

בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו 
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודבודות ו/או הכנסת ממנו ביצוע ע ומנעינשוא החוזה גם אם י

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

בודות( באישור )ביטוח הע 1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה (לו)
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('נספח ט) עריכת ביטוחי הקבלן

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  (לז)
זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על  המתחייבים מן האמור בחוזה

הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה
 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הקבלן הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  (לח)
על מנת להתאימם על ידי החברה ש והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידר כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה ו/או חברה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה (לט)
, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

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

 .ונשוא כל דין המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על  (מ)
 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן אישורים על תשלומי  החברה בכתב,לבקשת 
 ותו על פי החוזה על נספחיו. תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייב

ו/או אי  הפרה בתום לבכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב (מא)
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהלבזכויות  יפגעו
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

, במלואם או בחלקםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  (מב)
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את אך לא חייבתתהא החברה רשאית, 

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

לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב
רה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה בזכויות החברה על פי סעיף זה, החב

ובלבד ששלחה לקבלן לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת 
 .יום מראש 14הודעה בכתב של 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן בנו (מג)
שות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, למלא אחר כל דרי

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת נשוא חוזה זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ושכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פיביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות  משך כל תקופתבו

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ (מד)
וכל הצווים, התקנות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  בעיקר,הנ"ל, ו יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו  א חוזהנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  בכל עת ובמשך כל
 .אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, (מה)
ו/או ו/או המשרד לאיכות הסביבה והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .קים אותם יש לקיים באתר העבודותכל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נז

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב (מו)
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות מטעמה על פי 

עט במקרה בו העדר הרישוי ו/או למ. אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  (מז)
ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש 

 צעי הגנה כנגד נזקי טבע.כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמ

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  (מח)
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  (מט)
ת במקרקעין בהם מתבצעות מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכו

העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי 
 מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים  למען הסר כל ספק (נ)
זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד  10.6על פי סעיף 

המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה 
 ו/או על מי מטעמה. 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  10.6ובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף מ (נא)
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה 

 ו/או על פי הדין.

חברה תהא בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי ה (נב)
דת לזכות מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינוכל סכום לו רשאית לעכב 

)שבעה(  7ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה . ימים מראש

בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם 
 .נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, 

וח(, כולן או חלקן, זה )ביט 10.6מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (נג)
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 10.1-10.6פים סעי .10.7

 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  יסודית של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .11

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  חברהה .11.1

 עשר( יום מראש ובכתב.  ה)במילים: ארבע 14מתן הודעה בכתב לקבלן 

שסופק  על ידו עד מועד העבודות ו/או הציוד הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין  חברהנתנה ה

   סיום ההסכם כאמור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 

 בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור.  חברהבאשר לשיקול דעתה של ה

זה  הסכםתהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא  חברהה .11.2

קיבלה ש חברהז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא ם הקבלן הוכראלקצו 

נהל קבוע או ניתנה לגביה מהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 

יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

לילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך הורשע בפ

 חייבת בהודעה מוקדמת.  חברהביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא ה

עפ"י הסכם זה  חברהלמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .11.3

 לעיל.  11.2ו/או  11.1גין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים ו/או עפ"י כל דין לרבות ב

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4

הסכם, נזקים הו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול  חברהולקבלן לא תהא כלפי ה

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו או המגרשלתפוס את  תרשאי חברההלעיל, תהא  11.2ו/או  11.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .11.5

או באמצעות קבלן  הלפי הענין, בעצמביצוע העבודות ממנו ולהשלים את הקבלן חלקו ולסלק את ידו של 

 .אחר או בכל דרך אחרת

   ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה עברתה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1

 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  .12.2

 רשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.העבודות  הנד

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .12.3

   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלשהי כלפי ה

קבל על הקבלן למבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא  .12.4

סכם תוך שלושה שבועות מיום חתימת האת אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, 

 .זה

המעידות כי  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 

 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.5

ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  8.1תמורה המפורטת בסעיף מהיקף ה %15של 

 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .13

כולן או  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .13.1

תשומות  ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדזה, הסכם חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

מסך הצעת הקבלן לאחר הנחה ובתוספת מע"מ כמפורט בנספח א' להסכם,  6%של סך הבנייה לצרכן על 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ז' כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נ

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      15למשך תוקף הערבות  .13.2

)א( לעיל, מתחייב 4.3מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .13.3

חודשים( בכל פעם  שישהחודשים )במילים:  6 -לעיל ב 13.1הקבלן להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 ,ימציא הקבלן לחברה)א(, 7.1השלמה כאמור בסעיף  עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת .13.4

מסך הצעת הקבלן לאחר  3%של סך על  למדד תשומות הבנייה לצרכןערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה.  12לתקופה של הנחה ובתוספת מע"מ כמפורט בנספח א' להסכם 

"ערבות  )להן: ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נ

  ."(לאחריות

כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם זה  ת יומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבו .13.5

   להבטחה ולכיסוי של:ו/או 

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

     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, 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)

    זה.שהוא על פי הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

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

  יסודית של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .13.7

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    פיקוח ה .14

 עבודותהלפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח" לצורך הסכם זה .14.1

  .הןאו כל חלק מעל פי הסכם זה כולן 

המוצרים המסופקים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיח,עבודות ההמפקח רשאי לבדוק את  .14.2

אתר והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי וטיב 

וראות הסכם זה ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ההעבודה 

 ואת הוראותיו.  מנכ"ל, את הוראות הונספחיו

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

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)

יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

עבודות בהם יש . הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 

ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על מוצר ו/או ציוד ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל  (ב)

  מקום אלו שנפסלו.מתאימים בו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  (ג)

אין ו/או  או להוראות המהנדס יםבהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

הפרוגרמה לתכנון ו/או המפורט במפרט תכניות, מוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בה

 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2רלוונטי במפרט הטכני המסומן כנספח ג'ה

חומרים, המוצרים/ציוד/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  (ד)

. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא ןולאופן ביצוע העבודותלטיב 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל  העבודותזה ולבצוע  הסכםיותו למילוי תנאי מאחר הקבלןיפטרו את 

 על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

תן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו ייהקבלן  (ה)

קבל לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 

 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)

ההכרעה , ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר העבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 .מנכ"לל

 יומן העבודה .15

באתר  מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ןירשום ביומ הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי  עבודה נייומ .15.1

    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, והקבלן ע"י 

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

 .אתר העבודה /מבאים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

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

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהיר השוררים בותנאי מזג האו (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

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

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

ימים מיום ציון  7כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך או לבא  בלןלק .15.4

 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5

  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. העבודותלמען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .15.6

  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

בין  ישמשו כראיה 15.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןרישומים ביומ .15.7

 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והצדדים על העובדות הכלולות ב

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

נו מובאים וכן לכל מקום שממ סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

 זכויות בתוצרים: .16

ה, בכל אופן הסכם זעל פי קבלן לחברה אשר הופק ובוצע על ידי ה עבודותבהר בזה שכל תוצר של המו .16.1

להלן: ) שהוא, לרבות תכניות וכל דוח, שרטוטים, דגמים, חומרים, שמות, אביזרים, שלטים וכדומה

זה זכויות קנין רוחני וכל שם טוב ו/או מוניטין  יהיו בבעלותה הבלעדית של הרשות ובכלל ("התוצרים"

 . חברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעותו/או ה עבודותביחס לביצוע ה

  מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל זכות בקשר אליהם בכפוף לכל דין.הקבלן  .16.2

מודיעין מכבים רעות בכל עת לפי דרישתה, את כל התוצרים  הקבלן מתחייב למסור לחברה ו/או לעיריית .16.3

 על פיקבלן שבוצעו ו/או הוכנו ו/או היו בתהליך הכנה ו/או הנמצאים ו/או היו ברשותו ו/או בשליטתו של ה

 זה.  הסכםו/או בקשר ל

לפרסם, אין לקבלן כל רשות ו/או זכות, במפורש או במרומז, או בדרך של מניעות או באופן אחר כלשהוא,  .16.4

לייצר, להעתיק, להכין עבודות נגזרות, המבוססות על הפרויקט שהוא מפיק ובצע עבור החברה, ו/או 

ובין תוקפו של הסכם זה להפיץ עותקים ו/או להציג בציבור פריטים כלשהם, הכול בין במהלך תקופת 

  .ולאחר סיומ

    י:ללכ .17

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .17.1

 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל .17.2

יתור כלשהו על זכויות הצדדים למוד מהתנהגות זו הקלה או ול ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .17.3

 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

ו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא שינוי בהסכם זה או בחלק ממנ לכ .17.4

 יהיה לו כל תוקף.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .17.5

 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

לי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מב .17.6

הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

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

 במבוא להסכם זה.   תובות הצדדים הן כמפורטכ .17.7

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .17.8

 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .17.9

 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו
 

 _______________                                                       __________________ 
 חברה ה                           הקבלן            

 
 
 

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

 
 

       ___________________ 

  חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 18/2017מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת 

 
 

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

 ר ומתחייב בזה כדלקמן:לצורך הגשת הצעתי זו, מצהי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

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

 שקלים אלףחמישים  מילים:)ב₪  50,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

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

 במכרז. 

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

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

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

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

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

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

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

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

 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ממנהליו 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

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

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

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נבמכרז ההצעתי זו תזכה  םא .20

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

תכנון וביצוע  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי רעות -מכבים-מודיעיןבעיר  פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת 

 הסכם ההתקשרות ונספחיו.  פי-אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על

 

 :2017אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

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

 

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

 

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

 

                מה:יתח

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

 

 

  

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ע ה י צ מ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1
(. "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2

 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.
עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  אני .3

 (.)להלן: "המכרז" 18/2017  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס
  .לתנאים הכלליים 3.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנובהתייחס לעבודות שבוצעו  להלן הפרטים הנדרשים,
 

 אישור

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

 ככל שהמציע ביצע מספר פרויקטים גדול יותר מתכולת מסמך זה, רשאי המציע לצלם מסמך זה ולהגישו 
 .בהתאם למספר הפרויקטים שביצע וזאת על מנת שיוכל לקבל ניקוד על מרכיב האיכותבמסגרת הצעתו 

 
 
 
 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד סיום  עבודות: 

  מועד סיום  עבודות:   עלות הפרויקט: 

 הפרויקט תיאור 
 והעבודות:

  עלות הפרויקט:  

פרוט גודל מבנה ו    
 עבודות:ה

 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

 2'בנספח 

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 עבודות על ידי המציעבדבר ביצוע אישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
 בלבד(: 2016עד  2007עבורנו את הפרויקט הבא )בשנים 

 
 פירוט העבודות שם הפרויקט

 
 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות  – 1

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

העבודות  – 2
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
העבודות  – 3

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

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

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 חשוב: 

  המזמין בלבדלמען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי  .1
  1מסמך זה יש למלא לגבי כל אחד מן הפרויקטים עליהם הצהיר המציע במסגרת נספח ב' .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

  3ב'נספח 

  

 ו/או איש צוותהפרויקט מנהל אישור על העסקת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 3נספח ב'

 מנהל הפרויקט ו/או איש צוותאישור על העסקת 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 מודיעין מכבים רעות

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

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

חברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם המציע לצורך הגשתה ל .3

 (.)להלן: "המכרז"  18/2017מסגרת מכרז מס'  בע"מ 

החודשים שקדמו למועד האחרון  12-העובדים הבאים הינם עובדים שכירים של חברה ב .4
 להגשת הצעות למכרז.  

 שם העובד
 ת.ז.

 תואר
תאריך התחלת  תפקיד

 עבודה

     

     

     

     

 

 חתימה : __________________ חותמת המציע : ___________________

 

 החשבון של החברה:אישור רואה 

 הריני לאשר כי בדקתי את תלושי השכר ומסמכים התומכים את הצהרתו של המציע  

 חתימה וחותמת:___________________ _____תאריך:__________ שם:__________________
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

 4'בנספח 

  

 תצהיר ניסיון מנהל הפרויקט מטעם המציע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 4נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ע ה י צ מ  ה

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

  .לתנאים הכללייםא' 3.3התאם לנדרש בסעיף בהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4

 יעל ידלהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

ביצע מספר פרויקטים גדול יותר מתכולת מסמך זה, רשאי המציע לצלם מסמך זה מנהל הפרויקט ככל ש
 בהתאם למספר הפרויקטים שביצע וזאת על מנת שיוכל לקבל ניקוד על מרכיב האיכות ולהגישו 

 

 

 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :ביצוע העבודותמועד  

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :ביצוע העבודותמועד  

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

 5'בנספח 

  

 תצהיר ניסיון יועץ התוכן מטעם המציע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 5נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ע ה י צ מ  ה

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

  .ב' לתנאים הכלליים3.3התאם לנדרש בסעיף בהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4

 יעל ידלהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

 ביצע מספר פרויקטים גדול יותר מתכולת מסמך זה, רשאי המציע לצלם מסמך זה ולהגישו שיועץ התוכן ככל 
 בהתאם למספר הפרויקטים שביצע וזאת על מנת שיוכל לקבל ניקוד על מרכיב האיכות

 

 

 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :ביצוע העבודותמועד  

  מועד סיום  עבודות:   סיום  עבודות:מועד  

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :העבודותביצוע מועד  

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

 6'בנספח 

  

 תצהיר ניסיון איש המלל מטעם המציע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 4נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ע ה י צ מ  ה

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

  .ג' לתנאים הכלליים3.3התאם לנדרש בסעיף בהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4

 יעל ידלהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

 ביצע מספר פרויקטים גדול יותר מתכולת מסמך זה, רשאי המציע לצלם מסמך זה ולהגישו איש המלל ככל ש
 .בהתאם למספר הפרויקטים שביצע וזאת על מנת שיוכל לקבל ניקוד על מרכיב האיכות

  

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :ביצוע העבודותמועד  

  מועד סיום  עבודות:   סיום  עבודות:מועד  

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  :ביצוע העבודותמועד    :העבודותביצוע מועד  

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  העבודות: תיאור   העבודות: תיאור 

      

      

      

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 



80 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 אור תכולת החוויהית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 1נספח ג'
 

 אור תכולת החוויהית

מסע מרוכז לאורך נתיב ההיסטוריה המרתקת  להציגמוזיאון המורשת במע''ר מודיעין נועד  כללי:

זאת יבוצע על ידי יצירת ציר זמן חדשני שימחיש את העת העתיקה ,  של העיר מודיעין וסביבתה.

 יתה היום. יהעת החדשה, הקמת העיר והוו

: יצירת מתחם אינטראקטיבי , חוויתי , חדשני למשפחות וילדים שיספר את חזון המוזיאון

 סיפורה של העיר מודיעין באופן שיעניין, יסקרן  וימשוך אליו אזרחים מהארץ כולה.

עד  -: ההיסטוריה העשירה של העיר נחלקת לשני חלקים עיקריים: העת העתיקהרקע .א

 ועד ימינו, לרבות מבט של העתיד. 20-מהמאה ה -. העת החדשה20-תחילת המאה ה

 

מארונות קבורה,  -היסטוריים עשיריםארכיאולוגים העת העתיקה:  תכולה: ממצאים  .ב

ועוד מצויים בתיק אוצרות מטעם שרטוטים ותרשימים. כל אלו והמשך בחלקי פסיפס 

 רשות העתיקות.

 

העת החדשה: תכולה: מפות ותרשימים, מכתבים ומסמכים, תצלומים וקטעי תקשורת,  .ג

נתונים מספריים, מקורות ממשלתיים וציבוריים, קטעי ארכיון של אישי ציבור וגופים 

 פרטיים. כל אלו ועוד מצויים בתיק אוצרות מטעם העיריה ואפי מלצר.

 

יון כולל ומטרות: מטרת מוזיאון המורשת במע''ר מודיעין הינה להנחיל את אפ .ד

בדגש  ,ההיסטוריה ואת תולדות האיזור בצורה אטרקטיבית, אינטראקטיבית, חדשנית

החללים המצומצמים העומדים  .בתי ספר וקהלים צעירים מהארץ ומעולם על משפחות

והתרכזות באיכות ובהמסרה  על כמותלרשותנו ינוצלו באופן חכם וחסכוני על ידי ויתור 

ויז'ואלס, שמע, צגי הפעלה  -מדוייקת ויעילה, תוך שימוש מושכל בעזרים מתקדמים

 אינפומטיביים, התנסות עצמית "בתחנות" שונות ועוד.

 

" hostתשמש כ" -"המארח": מודי, דמות קריקטוריסטית אשר פותחה על ידי העירייה .ה

כים: בצמתים הסטוריים )יהיה חלק מהתרחשות( לאורך תחנות התצוגה, במיגוון דר

כמסביר/ מתפעל חוויתי, כדמות חמקמקה שיש לגלות אותה, ילבש ויפשוט דמויות 

מרכזיות וכו'. הרעיון הוא שהדמות תהיה כעין "פורסט גאמפ" מקומי הנמצא בכל מקום 

ובעצם בשום מקום. הדמות תהיה משעשעת, דרמטית, נוגעת, משתפת, היא תתערב, 

 תפריע ותהיה האלמנט המזוהה עם המוזיאון ותכניו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חללי התצוגה הדרושים ואפיונם:  .ו

מ"ר ובגובה משתנה אשר יציג "סרטון פתיחה" ו/או  30-חלל בגודל כ שואו :-חלל פרה . 1ו

איש בלבד והפעילות  30מיצג משולב להכנת המבקרים לתצוגה הכוללת. חלל זה יכיל עד 

 בו תארך מס' דקות בודדות.

מ' נטו ע"פ התכנית.      7-מ' ו3 –מ"ר ובשני גבהים  190-חלל בגודל כחלל תצוגת קבע: . 2ו

ה שלד התצוגה העיקרי ויכולול את מרבית המידע. דגשים: הביקור ינוע על חלל זה יהי

ציר זמן כרונולוגי אשר יודגש על פני הרצפה ו/או הקירות ו/או התקרה. ציר הזמן יתאר 

את המאורעות העיקריים בחיי העיר באמצעות תמונות, צילומים, מפות, תרשימים, 

היה ומומלץ להשתמש במימד הגובה הכפול סרטונים, המחשות תלת מימדיות ועוד. ניתן י

בחלל. ההצעות תכלולנה אלמנטים המשלבים ומעודדים פעילות מבקרים אקטיבית. 

דוגמאות: ארגז "חול" המכיל עתיקות דמות ה"מארח" אשר תולבש במדים שונים 

מתקופות שונות אשר יזוהו ע"י המבקרים. מבוך ממוחשב להברחת מורדים חשמונאים 

ם הנשלט ע"י המבקרים, תוך הסבר על מבנה עיר חומה, מעברי מים, פתחי מידי היווני

מילוט וכו'. אופן זרימת הקהל והתנהלותו לאורך פרקי התצוגה ילווה בשילוט ברור 

(, רצפה )ניתן יהיה לשלוט 2עמודי הצד, עמודי פנים) -ובשימוש מושכל באדריכלות המבנה

ים מהתקרה העליונה, וכו. לחלל זה יהיה בגובהה ו/או לפתח "רצפה צפה"(, תליית עצמ

 לעתיד. -אשר יהיה הכנה להמשך"סיפור" ברור של התחלה, אמצע וסוף 

שיהוה "מסע  -מ"ר אשר יכיל מתקן צפייה אקטיבי 90-חלל בגודל כחלל אודיטוריום: . 3ו

המתקן יכיל כסאות מפוקדים ונשלטים סוג של מנהרת זמן עתידנית .  –מזורז בזמן" 

הידראולית/פניאומטית בסינכרון עם סרט/מופע מרכזי אשר יכיל "מסע מזורז  במערכת

דרמטי/ אנימטורי בחלקו או  -בזמן" הנוגע לעיר וסביבותיה. הסרט יהיה עלילתי/ דוקו

דינאמי, סוחף, משעשע, מרגש,  דקות והוא יהיה 20-10אחר. אורכו של הסרט יהיה בין 

 -נסתר, והכל על מנת להעביר את מסר הרבמשלב בין דמיון למציאות, בין הגלוי ל

שכבתיות המאפיינת את העיר ועברה. החלל יעוצב באופן משלים לסרט ומסריו, ויכיל את 

, כאשר היתרון הוא (סאותכ 40 – כ ) כמות כיסאות עבור כיתת לימודכל הדרוש לשם 

     למס' מקסימאלי ואף גדול יותר.

מ"ר במבואה  50-חלל זה מורכב משני חללי משנה: חלל של כ חלל תצוגה מתחלפת: . 4ו

מ"ר בקומה עליונה, ולפני  50-העיקרית ולפני חלל תצוגת קבע, וחלל מוגבל של כ

האודיטוריום. המתמודדים מתבקשים להציע תצוגה מתחלפת ראשונה המבוססת על 

 שנות העיר. 25-התפתחות העיר ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 זה:סיכום סך חלל התצוגה כחלק ממרכז  .ז

 מ"ר 30-. חלל פרה שואו: כ1ז

 מ"ר  190 -. חלל תצוגת קבע: כ2ז              

 מ"ר 100-. חלל אודיטוריום: כ3ז              

 מ"ר )בשני מפלסים( 100 -. חלל תצוגה מתחלפת כ4ז              

 מ"ר.  420 -סה"כ שטחי תצוגה לטיפול: כ              

 הנדרשת:תכולת התכנון וההקמה  .ח

יצירת ציר זמן תקופתי "ממרים החשמונאית ועד ימינו מודיעין עיר תוססת עיר של . 1ח

  ילדים עיר בתנופת בנייה , ספינת הדגל של השלטון המקומי".

 תכנון מבנה התצוגה, זרימת הקהל, משך השהות והקשר בין החללים השונים.

 שה.. פיתוח תוכן החוויה, תסריטים, סלוגנים, דרכי המח2ח

מחיצות ומעברים, רקעים, תמונות, הדפסות,  –. תכנון אמצעי התצוגה הפיזיים 3ח

צילומים, קולאז'ים, רהיטים מיוחדים, פריטי מדף, חיפויים, אמצעי תלייה/ עיגון/ 

 הרחקה, אפקטים מיוחדים וכו'.

 . הפקה, בימוי, צילומים, עריכה, תכנות ומחשוב, בקרה ושליטה.4ח

תחקיר ואיסוף, תאורת מופע  יועצים בתחומים הרלוונטיים: . הפעלת מתכננים5ח

וידאו ובקרה, בטיחות מתקנים מיוחדים, אקוסטיקה, אפקטים מיוחדים  -ותכנות, אודיו

 וכו'.

 . גרפיקה, סמלים, שילוט והכוונה, עיבוד ממוחשב, דגמים דו ותלת מימד, ןכו'.6ח

בטיחות, נגישות, אקוסטיקה,  -. השגת האישורים השונים הדרושים לתצוגה7ח

 קונסטרוקציה, תקנים וכו'.

 . אינטגרציה בין מערכות המבנה לבין מערכות התצוגה.   8ח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 –בית מורשת מוזיאלי  מימדי ייעודי-מסמך הנחיות לביצוע תיאטרון רב

 מרכז עסקים ראשי מודיעין

 

 

מימדי ייעודי בחלל הגלריה בבית -כללי: מסמך זה הינו מתן הנחיות ואפיון כללי לביצוע תיאטרון רב

 מורשת מוזיאלי, מע"ר מודיעין. 

 

 

 תיאור כללי .1

מימדי אמור להוות את אחד משיאי הביקור בבית המורשת המוזיאלי. הוא נועד -התיאטרון הרב

יזואליה, תנועה, תלת מימדיות, סאונד איכותי חושי: ו-להקרין מיצג משולב של סרט בליווי רב

חושית תהיה חלק מובנה במיצג מראשיתו ועד -היקפי, ריח, רוח, חומר מוחשי )מים(. החוויה הרב

דקות. המיצג יהיה מקורי ויגולל  20דקות ולא יעלה על  10 -סופו. היא תארך פרק זמן שלא יפחת מ

מהתקופה הקדומה ביותר ועד עתידה  -בו אותהאת סיפורה של העיר על פני תקופות הזמן שעיצ

שעדיין לפניה. התסריט יבוסס על התוכן המוצג על ידי אוצרי המוזיאון. הוא יוכל לשלב ריאליזם, 

חושיות ליצירת חוויה -דמיון בדוי, קטעי ארכיון, אנימציה וכו'. התסריט ישתמש באיכויות הרב

 סוחפת ושלמה. 

ון ערוך לקליטת מיצגים/סרטים נוספים והטמעתם באופן עונתי בשלבים הבאים יהיה ציוד התיאטר

 ו/או אחר לבחירת המזמין. 

 

 נתוני יסוד .2

מ"ר נטו(, וגודלו  90-התיאטרון יתפרש על פני השטח המיועד לכך בתכנית בקומת הגלריה )כ .א

 הסופי יהיה בין היתר בהתאם לכמות המושבים. 

 החלל ייתמך מבחינה קונסטרוקטיבית כחלק בלתי נפרד מהמבנה.  .ב

 מ', ויוגבה/יונמך בהתאם לדרישות ספק המערכת.  4 -הגובה הכללי יהיה כ .ג

החלל יימסר כאשר הרצפה תהיה במפלס אחד )מפלס הכניסה בלבד( והספק יהיה האחראי  .ד

הבלעדי להתקנת המושבים ולהגבהתם על גבי במה ייעודית בהתאם לצורך )מספר שורות, 

 דבוקת מושבים, אופי ציוד ההפעלה וכו'(. 

יקה בסיסיות, על ידי הקבלן הראשי )ריצוף בסיסי, הנמכות אקוסט  as-isהחלל עצמו יושאר  .ה

 אספקת חשמל ותקשורת( והספק יידרש לטפל בכל יתר המערכות והגמרים. 

 

 אלמנטים אשר יילקחו בחשבון במפרט התיאטרון והחוויה .3

 מושבים ייעודיים במערך בודד/דו/תלת/רביעייה.  .א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 -מערך הפעלה נסתר של המושבים )בתוך רצפה "צפה" ו/או במה ייעודית( .ב

 /אחר. פניאומטי/הידראולי/משולב

 מעלות לפחות.  180מסך היקפי המעניק חוויה של  .ג

בידוד אקוסטי מוחלט מיתר חללי המבנה ותכניו, לרבות התייחסות לתנועה ול"זעזועים"  .ד

 שמערך הישיבה וההפעלה מייצר. הספק יידרש להציג אישור יועץ אקוסטיקה לבידוד מלא זה. 

ך אבטחה, ארון חשמל, ארון תקשורת לרבות ציוד נדרש: מחשב, נגן, בקרה, מער -תא הקרנה .ה

 ותקשורת מחשבים, וכל הדרוש להפעלת התיאטרון בצורה מיטבית ושלמה. 

 מערך הגברה, סאונד, ספיקרים, וכל הדרוש לאיכות שמע איכותית כחלק מהמופע.  .ו

מקרן/מקרנים להקרנה איכותית של המיצג על פני המסך. המסך יוכל להיגלל לשם קיום  .ז

  אירועים נוספים.

 15-20הספק יפתח מיצג משולב כאמור על פי התכנים המוכתבים על ידי המזמין, באורך של  .ח

אבני דרך: לאחר פיתוח סינופסיס ותסריט ראשוני, לאחר  3-דקות. המיצג יוצג למזמין לפחות ב

 . כל שלב יאושר על ידי המזמין טרם התקדמות לשלב הבא. off lineתסריט סופי, ובהצגת 

מיקומם, כמותם, אפיונם. הגדרות אלו יוכנו  -ההספקים וההזנות הנדרשים לתיאטרוןהגדרת  .ט

מראש על ידי הספק ויבוצעו על ידי הקבלן הראשי כהכנות )כבילה ויציאות(. יובהר כי כל מה 

יבוצע מאוחר יותר על ידי הספק ועל  -שלא יוגדר על ידי הספק ולא יבוצע מראש על ידי הקבלן

 ות תיקונים לאחר פתיחה של איזורי גמר. חשבונו בלבד לרב

הספק יקבל סט תכניות אדריכלות, מערכות וקונסטרוקציה. בכל בעיה/חוסר/אי התאמה  .י

יביא הספק לידיעתו של מנהל הפרויקט טרם כניסתו לביצוע  -לדרישות סף של מערך התיאטרון

 המערכת. 

ים, אישור בטיחות, אישור הספק יציג אישורים מקיפים למערכת וחלקיה: אישור מכון תקנ .יא

 קונסטרוקציה, אישור נגישות. 

 הספק יציג ביטוח מקיף בתנאים וגובה פרמיה לפי דרישות המזמין. .יב

יציג הספק את החברה ונציג מטעמה, ואת   -במקרה בו המערכת מיוצרת על ידי חברה מחו"ל .יג

 האחריות הכוללת הניתנת, לרבות תנאי התחזוקה השוטפת לאחר ההתקנה. 

שנים מיום התקנתה וקבלתה על ידי המזמין, וכן  3ק יעביר ביטוח לתקינות המערכת למשך הספ .יד

 הסכם לתחזוקה שוטפת למשך שנתיים נוספות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ניים לעת העתיקה ולעת החדשה בעירמצ"ב צירי זמן עקרו

 לפתח לכדי מוזיאון: שאותם על הקבלן 

 

 

 

 מודיעים, האמנם? –מודיעין  .1
 

2. TECHHIGH TECH&LOW  
 

 כבשני הסיד
 יין

 שמן
 מחצבות

 מחייה וקיום בעת העתיקה
 פרנסה וכלכלה

 

 ארכיטקטורה של בתים – דיור למשתכן .3

 

 מטבע עובר לסוחר .4
 אלו מטבעות התגלו במודיעין

 האם התגלו מטמונים
 מה משמעות מקום ההטבעה

 מה משמעות ההטבעה
 החומרים בהם השתמשו לצורך המטבעות

 

 

 חשמונאים: .5
 

 וכלכלה בתקופה החשמונאיתמחיה 
 חוות בודדים או מדינה מתוקנת

 קבורה וקברים בתקופה החשמונאית
 קרבות החשמונאים )קרבות, לוחמים, מחילות המסתור(

 הון ושלטון )מטבעות ומטמונים חשמונאים(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 
 

 מי אנחנו –מודיעין שלי  .6
 כלקלותים

 כנענים
 ישראלים

 חשמונאים
 רומאים ביזנטים

 צלבנים
 

 ואמונה דת .7
 אום אל עומדאן

 טוהרה בימי בית שני
 

 קבורה .8
 קברות משפחתיות:

 שיטות הקבורה
 ארונות קבורה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח  

 

 העת החדשה –מודיעין 

 

 ארץ החשמונאים -מודיעין  .1

 

 

 הקמת מכבים ורעות + הקמת העיר .2

 החלטה .א

 מקור השם .ב

 הנחת אבן פינה .ג

 תכנון העיר .ד

 חבלי העיר .ה

 תחילת הבנייה .ו

 העירפינת ראשי  .ז

 

 תערוכה מתחלפת על העיר בימינו .3
 
 
 
 
 
 
 

 )התקופה בין ארץ החשמונאים להקמת העיר )אופציונלי 
 המרחב במלחמת העולם הראשונה .א

 המרחב במלחמת העצמאות: חטיבת פלמ"ח = יפתח, קרב תיתורה .ב

המרחב בין מלחמת העצמאות לבין הקמת העיר: קביעת הגבולות, פעילות צבאית  .ג
 במרחב. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 –הצעה המקצועית 

 תוגש במסגרת המכרז על ידי הקבלן( -)לא מצורפת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

 כניות ותשריטים מצורפיםטבלת ת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 ים מצורפיםתשריטכניות וטבלת ת
 

 רשימת תכניות:
 

 שם: קנ"מ

 תכנית העמדה כוללת 1:250

 קרקע קומת תכנית 1:100

 תכנית קומה א 1:100

 חתכים 1:100

 חזיתות 1:100

 תכנית הנמכות קומה קרקע 1:100

 תכנית הנמכות קומה א 1:100

 הדמיות כלליות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  בנקאית אוטונומיתערבות נוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

 



94 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

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

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
בעיר  תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת  18/2017מס'   במכרז פומבי  עם השתתפותו

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים-מודיעין

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
'( נק__ דהיינו,) 2017 שנת דצמבר לחודש -15 הבסיסי הוא המדד שפורסם בכאשר המדד  לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

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

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

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ו מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

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

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 ערבות ביצוע – 'זנספח 

 

להבטחת  בנקאית אוטונומיתערבות נוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

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

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
-מכבים-בעיר מודיעין במוזיאון מורשת  תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגהללהסכם שביניכם לבינו 

 רעות

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
'( נק__ דהיינו,) 2017 שנת דצמבר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

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

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש  (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

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

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

  (בדקאחריות )ערבות - 1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
בתקופת  על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
 אחריותה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
-מודיעיןבעיר  תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת ל עבודותהבגין  אחריותלתקופת ה

 רעות-מכבים

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,הבניה למדד תשומותיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
'( נק__ דהיינו,) 2017 שנת דצמבר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

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

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

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

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

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

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

  'חנספח 

 

 עובדים זריםתצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

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

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *

 

 

 

 

 

 



- 101 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות  תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

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

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון מורשת  18/2017 מס' מכרז פומבי 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

 _________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(.אנו _________ (א)

כתב נגדו הוגש לא והשנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית,  10במהלך  (ב)
 .בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן אישום 

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

כל סוג שהוא, ו/או )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מ
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .2001
מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 

 סכמה(.אישור, רישיון או ה

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

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

 צרופות .2

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

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

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

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

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

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

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    ת עו"דחתימה וחותמ   תאריך         שם + חתימה

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

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

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

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 

 

 

 

 182017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 
 

 

 

 

 2ח'נספח 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  .2

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה  18/2017מס'   מכרז פומבי  יר העתיד בע"מ על פימודיעין, ע

 )להלן: "המציע"(. רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .3

לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר  עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין,

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                                   

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

 ספחי ביטוחנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ט'
 אישור ביטוחי הקבלן

 __________תאריך :          

 לכבוד
 העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר 

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 18/2017 : על פי חוזה/מכרז מס'

 בעיר לתכנון, הקמה וביצוע פעילות, תוכן ותצוגה במוזיאון מורשת : תיאור העבודות
 )להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(. רעות -רעות מכבים מודיעין

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום  ______אנו 
על   "(  תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________

 שם הקבלן  את פוליסות הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה.  שם המבוטח: 

 –פי נוסח הפוליסה הידוע כ מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הניתן על  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______"ביט מהדורה 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או ו/או באחריות הקבלן ו

משמשים במישרין ו/או בעקיפין 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 נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000ביצוע העבודות עד לסך 

 .ש"ח 1,000,000בסך של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 

 .ש"ח  1,000,000בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

 ש"ח 150,000בסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם.

 500,000 של בסךנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 .ש"ח

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .יםחודש 24של  מורחבתתקופת תחזוקה   .10 

 .ש"ח 200,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

בפוליסה זו ישולמו   ’ביטוח" המכוסה על פי פרק אמוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה  
 ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

החברה ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול מנהליה ו/או עובדיה 

 לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/ן, בשל מעשה בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדו
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 

פגיעה  או  כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.נזק 

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון חמישה: במילים) ח"ש 5,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח

: אש,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי תאונתיבעומק, זיהום 
מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'ביטוחי לפרק הכיסוי ה 

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח  600,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,כהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות על ידי רכבחבות בגין נזק רכוש שנגרם  .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  600,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  250,000בגבול אחריות של  נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .4 
 .ובמצטבר לתקופת הביטוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

אשר שבו פועל הקבלן החברה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
, ייחשב כרכוש צד העבודותלעיל פרק א' ביטוח  1לא בוטח בסעיף 

רכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של  שלישי, לעניין ביטוח זה
 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןו

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל   
 הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות  "יחידי המבוטח"(

וזאת בכפוף ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה הקבלן 
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

חבות  פרק ג' 
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
, 1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע 
ם )במידה והקבלן עובדיה/או העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ייחשב כמעבידם(
"( למי מהם במשך תקופת מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית )להלן : "

 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוח

 לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .נוער המועסקים על פי החוק

היה החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה את  לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
ושא בחובות נ, כי מי מהם וכלשה מקרה ביטוח, לעניין קרות נקבעו

מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין 
 מועסקים על ידו. עובדים החבות הקבלן כלפי מי מה

 __ .__________________ פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגיןתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק  אובדן ו/אושהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
 או במעשה שמקורםלגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 עם בקשר העבודות בגין עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של רשלני מחדל
 נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שבנדון ההסכם
 לעובדיה. או/ו למנהליה או/ו לחברה

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 האחריות:גבולות  
 .הביטוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי
  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.מביטוח חבות הקבלן כלפי 

אובדן מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח( ₪  75,000)מוגבל לסך של  מסמכים

 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו
 הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

 לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדחלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .זו פוליסה

 ____________________ . פוליסה מס' חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

פגם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
החוזה מי מטעמו בקשר עם גין בעל ידי הקבלן ו/או בעבודות המבוצעות 

, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור "(המוצר)להלן: "
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח  לרבות לחברה

 העבודות מטעמה של החברה.

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

 מנהליה ו/או עובדיהו/או ביטוח זה הורחב לשפות את החברה  3.1 תנאים מיוחדים: 
 תוטלבגין אחריות אשר ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  המוצרעל מי מהם עקב 
ו/או מנהל ו/או מפקח  מנהליה ו/או עובדיהו/או כלפי החברה 

 .העבודות מטעמה

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל,  3.2  
 .לחברה ממועד מסירת העבודות או חלקן

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.3  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  תום תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן תשלום פרמיה ו/או מרמה(
שנועד לכסות חבות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

 .המבוטחת לפי פוליסה זו

 מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .3
 ואינם בנפרד פוליסה לכל גבולות אחריות ספציפיים וחבות המוצר הינם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .משותפים אחריות גבולות

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  4.1 כללי : .4
ידי החברה  קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

בדבר  ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
בסעיף   כאמורשיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או זכות 

 תלרבות כל טענו 1981–ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59
 וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל" כלפי החברה

 ל לא יבוטלו וגם"כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 4.2  
, במשך תקופת וגם או לא ישונו לרעה או לא יצומצמו בהיקפם

הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה 
יום מראש וכי לא יהיה  )שישים( 60הודעה כתובה בדואר רשום 

ו/או מנהליה ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה  לתוקף לביטו
כאמור בכתב אם לא נשלחה לידי החברה הודעה ו/או עובדיה 

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף לעיל 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  4.3  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או על מי מטעמה החברה

אי קיום בתום לב הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  4.3  
 יפגעולעיל, לא תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות של 

לקבלת שיפוי ו/או ו/או מנהליה ו/או עובדיה בזכותם של החברה 
 פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באישור זה, 

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 

 (1נספח ט'  )
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד
 העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר 

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 
תכנון, הקמה וביצוע פעילות, תוכן ותצוגה במוזיאון  עבודות - 18/2017בקשר עם מכרז 

 )להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(. רעות -רעות מכבים מודיעין בעיר מורשת

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או  .א
חפירה ו/או הרמה ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו 

בביצוע לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו 
 העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 :על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן .ב

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .1
מטעמה של החברה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא 

מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם לאתר העבודה על ידנו ו/או 
 העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .2
מטעמה של החברה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל 

ו/או  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה יבוב )תחלוף( כלפי ומוותרים על זכותנו לש
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי  מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

 ולמעט כנגד חברות שמירה. שגרם לנזק בזדון

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .3
מטעמה של החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני 
משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי 

 זדון.שגרם לנזק ב

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 
החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות מטעמה של החברה בכל תשלום ו/או הוצאה 
 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .________ לביצוע העבודות שבנדון__

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .6
להסכם, במשך כל התקופה נספח ט' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 
 ל דין.העבודות ועל פי כ

 

 ולראיה באנו על החתום

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 (2נספח ט' )
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .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  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

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 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דל
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

אי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל וכל תנ תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  במוזיאון מורשת 

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

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

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

o מפגעים חמורים . 

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

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

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

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

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

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

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

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

אי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנ
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

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

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

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

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

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

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

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.

 ציוד וכלים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים,  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 יו בתוקף.ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יה

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

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

  

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

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

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

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

רורים ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ב .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 דיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.לביצוע העבודה לאחר ב

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
ית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו שאושרו על ידי נציג מוסמך של עירי

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

עבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר ה .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 
והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 

עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה  החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של
 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 רה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.מודיעין. בכל מק

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןנציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע  המפקח או

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  נציג של החברה .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

וח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפית .24
אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו. שיטות המסכנות

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של ה .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ר יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 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
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 מסוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה  .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  ים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחרא .30
  כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

  'יאנספח 

  

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 בלה שלהלן.החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בט

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 בות חילוט הערבות הבנקאית.לרשותה, לר

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
לאירוע עצמו או בצרוף 

אחר, בהתאם לשיקול 
 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  ממנו כל יום או חלקבגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 

פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  
 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 

 הארכה לסיומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 

המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 
 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 העתיד בע"ממודיעין עיר   

  _________________ 

 

 

 

 

 

 18/2017מס'    פומבימכרז 

תכנון וביצוע פעילות, תוכן, עיצוב  ותצוגה במוזיאון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  מורשת 

 

 

 

 

 

  'יבנספח 

  

 לוח תשלומים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח יב'
 

 לוח תשלומים

 

 כולל מע"מ תשלום אבן דרך

לפני תחילת תכנון  אישור קונספט
, גמר תכנון סופי ואישורו ע"י מפורט

 . חברהה

10%  

של התצוגה, גמר תכנון מפורט 
י ע" ןואישורהמיצגים, פסי הקול 

 הרשות

20% 

תוכן )סרטים, עם גמר הפקת מוצרי 
מיצגים, ארט וידאו וכדומה( ואישורן 

 ע"ג הרשות

25% 

של תצוגה  ביצוע עבודותהתקנה וגמר 
פיזית, שילוט וציוד מולטימדיה 
ואינטגרציה בין כל המערכות: סאונד, 

ואישורן  וידאו, תאורה, הצגה וכדומה,
 .ע"י המזמינה

30% 

 , תקופת הפעלהתום תקופת הרצה
 השלמהוקבלת תעודת 

10%  

 5% עד סיום שנת אחריות 

  100% סה"כ

 


