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 נוסח פרסום

 68/2022מכרז פומבי 

 סעדקיבוץ ב (תלת כיתתי) ממוגן מעון יוםהקמת 

תלת ממוגן ) מעון יוםהקמת מזמינה בזה הצעות מחיר מאת קבלנים לביצוע  שדות נגבמועצה אזורית  .1

 . סעד קיבוץב (כיתתי

, במחלקת הגביה של ואשר לא יוחזרכולל מע"מ  ₪ 2,000תמורת ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  .2

  יש לצרף אישור תשלום בהגשת המכרז.בשעות הקבלה.  שדות נגבהמועצה האזורית 

למפקח  15:00בשעה  25.8.22שאלות הבהרה והסברים למכרז ניתן יהיה להגיש בכתב עד ליום  .3

נא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות    arkrips15@gmail.com – בדוא"ל  ארקדי ריפסהפרויקט, מר 

  0527544393דוא"ל חוזר או בטלפון 

שדות נגב בבחצר בניין המועצה המפגש יהיה  30:13בשעה  .22821.יערך ביום  (סיור קבלנים )חובה .4

דם ה תנאי מוקובסיור הקבלנים הינה חובה ומהו ההשתתפות(. ארקדי ריפס -)איש הקשר

 .להשתתפות במכרז. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון

 המצורף לחוזה." 68/2022"הצעת הקבלן למכרז מס' את ההצעה יש להגיש על טופס  .5

יש להגיש במעטפה אטומה עליה יצוין שם  מסמכי המכרז וצרופותיוכמו גם את את ההצעה,  .6

הפרויקט, ולהפקידה במסירה אישית )ולא בדואר(, בתיבת המכרזים בבניין המועצה לא יאוחר מיום 

מזכירת  מצויה בחדרו שדות נגב)תיבת המכרזים נמצאת במועצה האזורית   13:00עד השעה  7.9.22

 נוסף ומלא של הצעה זו. ירוף העתקבצמובהר כי על המציעים להגיש את הצעתם . (המועצה

 יחזיר את כל חומר המכרז חתום יחד עם ההצעה.והמציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז  .7

מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין  .8

 מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה. 

 על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת מעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה.  .9

מודגש כי בידי המועצה מלוא הסמכות לזמן המציעים או מי מהם להתמחרות לאחר פתיחת  .10

ההצעות, כמו גם ליתן משקל נכבד ומשמעותי במסגרת שיקוליה בדבר בחירת הזוכה לניסיונה 

כזה, הן לחיוב והן לשלילה. כמו גם לכושרו של המציע לבצע את  הקודם עם המציע, ככל שקיים

תק שלו ולניסיונו בעבודות נשוא ולו להתנסותו המקצועית בהקמת מבני ציבור ממוגנים, העבודות,

 , גם אצל מזמינים אחרים.המכרז

לק הרשות בידה לח כמו כן,אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  .11

 את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים. 

 

  תמיר עידאן                                                   

 שדות נגבראש המועצה האזורית 

 

mailto:arkrips15@gmail.com
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 שדות נגבמועצה אזורית 

 22/68 'מס פומבימידע והוראות למשתתפים במכרז 

 סעדקיבוץ בתלת כיתתי -ממוגן יום  מעוןהקמת 

תוח יופ , תשתיותעבודות בניהמזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע  שדות נגבהמועצה האזורית  .1

הכנה ופירוק, עפר עבודות  . העבודות כוללות:סעד קיבוץב תלת כיתתיממוגן  מעון יוםעבור הקמת 

ל פי ע הכל -ועוד  הכנות חשמל ותקשורת, תאורת חוץ, פיתוח סביבתי, גינון, מים וביובוסלילה, 

  )להלן: "העבודות"(. והמפרטים המצורפים , כתבי הכמויותהתנאים, התוכניות

ה לרבות קבלת הקבלן הזוכה יהיה חייב לסיים את ביצוע הפרויקט שבמכרז ז  -לתשומת לב המציעים 

". כמו כן, מובהר למציעים, שמשמעות המונח "ממוגן" מתייחס למיגון מלא: קירות, תקרה, 4טופס "

  חלונות בליסטיים עפ"י מפרט פיקוד העורף.כולל 

כולל מע"מ אשר לא יוחזר, במשרדי מח' הגבייה במועצה ₪  2,000 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת .2

  יש לצרף אישור תשלום בהגשת המכרז.בשעות הקבלה.  שדות נגבאזורית 

אין בהורדת מסמכי המכרז מהאינטרנט כדי . אתר המועצהבהנספחים ומסמכי המכרז ב ניתן לעיין .3

 לעיל.  2להחליף את חובת המציעים לרכוש את מסמכי המכרז כמפורט בסעיף 

על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים  .4

 המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו: 

המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ואזרח ישראל, עוסק מורשה או תאגיד רשום  .א

 כדין בישראל. מובהר כי תנאי סף המתייחסים למציע חייבים להתקיים במציע עצמו. 

בעל ניסיון באספקת  ,)ומעלה( 1- גסיווג  100בענף קבלן רשום ברשם הקבלנים המציע הוא  .ב

 שירותים דומים במהותם לשירותים המבוקשים במכרז זה. 

)לא  ממוגן על המציע להוכיח ביצוע כקבלן ראשי של לפחות פרויקט אחד של בניית מבנה ציבור .ג

 ,"מ()לא כולל מע ₪ 3,000,000 -שלא יפחת מ, בהיקף הדומה לעבודות נשוא מכרז זהשיפוצים( 

 (. 2018-2021)בשנים  האחרונותשנים ה 4מתוך  3-ב

8201-) השנים האחרונות 4מתוך  3-ב )אשר נובע מעיסוקו בתחום הבניה( מי שהיקף הכנסותיו .ד

 כל אחת מהשנים. במע"מ(  לפני)₪  000,0006,הינו לפחות  (2021

המציע רכש את מסמכי המכרז, השתתף בסיור קבלנים שנערך במסגרת המכרז וצירף להצעתו  .ה

 ערבות בנקאית, כמפורט להלן.  –ערבות מכרז 

 :המכרזהמסמכים המצורפים בזה מהווים ביחד את מסמכי  .5

 .)נוכחי( הזמנת הצעה .א

 .נספחיוכל לביצוע העבודה על  חוזה .ב

 הצעת משתתף המכרז.  .ג

 .(מצורף בקובץ נפרד) כתב כמויות .ד

 . ימסרו למציעים שירכשו את מסמכי המכרז –ים טכניים, הגשות מאושרות מפרט, תוכניות .ה

 כללי לעבודות בניין )שאינו מצורף(.המפרט ה .ו
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כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים  .6

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת:

 ייחשב כאילו לא נכתב. .א

 עלול לגרום לפסילת ההצעה. .ב

 ה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי רשימת הכמויות:במקר 

 ייחשב הדבר כאילו הוצאות העבודה כלולות במחיר יתר הסעיפים.א.  

 הדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה.ב.  

 ההחלטה בקשר לאפשרויות דלעיל נתונה לשיקול המזמין בלבד.

במעטפה אטומה עליה יצוין שם  המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ועל התכניות. ההצעה תוגש .7

 הפרויקט. המציע יחזיר את כל חומר המכרז חתום יחד עם ההצעה.

צורף לפקודת המזמין על הקבלן לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המ -ערבות בנקאית .8

 בד.סכום זה ישמש כערבות לקיום הצעת הקבלן בל ₪. 50,000 -בסכום השווה ל

 יום 120מתום הערבויות יוחזרו לקבלנים לאחר חתימת החוזה עם הקבלן שהצעתו התקבלה ולא יאוחר 

 הגשת ההצעה. ממועד 

באם הקבלן שהצעתו התקבלה יסרב לחתום על החוזה או יעכב חתימתו מסיבות כלשהם, תחולט 

 ערבותו לטובת המזמין.

 הקבלן מצהיר כי הוא מסכים מראש לתנאים כדלקמן: .9

 ות שתתגלה בהצעתו תתוקן וכן יתוקן הסכום הכללי בהתאם.כל טע .א

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .ב

 ביטוח .10

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .א

ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז 

 אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל  .ב

חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 לרשותו לדרישות המועצה.הביטוחי העומד 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור  –לב המציע  לתשומת .ג

קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור למזמין העתקי פוליסות או תמצית פוליסות 

 כה.חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזו

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי  .1

הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו 

 בחשבון בהצעתו.
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וח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביט .2

או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות 

שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת 

 מידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי ע

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום  .ה

'(. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח אביטוחים )נספח 

המצאתו חתום כי המכרז ואי האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמ

 . לידי המועצה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע

תקופת ההתארגנות  ,מיום מסירת צו התחלת עבודה לקבלן םייקלנדרחודשים  12 -תקופת הביצוע .11

  .ייםשבוע -לתחילת העבודות 

 .יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90תוקף ההצעה  .12

 :המסמכים שעל הקבלן לצרף להצעתוריכוז  .13

 .והעתק תעודת עוסק מורשה חוק עסקאות עם גופים ציבוריים אישורים בתוקף לפי .א

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור .ב

 .תדפיס עדכני, תעודת התאגדות, לרבות תעודות שינוי שם )לפי העניין(במקרה של תאגיד:  .ג

 .)או יותר, הן ביחס לענף והן ביחס לסיווג( 1-ג 100רישיון בנייה בסיווג  בעלקבלן רשום  .ד

 .9ערבות בנקאית כמתואר בסעיף  .ה

 ההצעה הכספית של המציע.  .ו

כל המפרטים, חוזים, כתבי כמויות וכל התכתבות אחרת שנמסרה לקבלן בקשר למכרז זה, חתומים על  .ז

 ידי הקבלן.

 לעניין היקף הכנסות שנתי.  אישור רו"ח .ח

חשבונות חלקיים או סופיים, מאושרים לתשלום וחתומים על ידי מזמיני המציע יצרף להצעתו העתקי  .ט

הפרויקטים ובהם אזכור/ציון של מהות העבודות הפרויקט וכן ההיקף הכספי שאושר על ידי מזמין 

  העבודה לתשלום לקבלן המציע.

קף לחילופין, מכתב רשמי מאת מזמין העבודה המתאר את הפרויקט ומפרט את תכולת העבודה וההי

 המזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, חתום על ידי מזמין העבודה בצרוף חותמת רשמית. הכספי

לבדוק מסמכים אלו או לבדקם באופן מדגמי או לבדוק אותם בקשר לחלק מהמציעים בלבד. כן מובהר, 

ס כי המזמינה תהא רשאית לפנות למזמיני העבודות שפורטו בקשה לקבלת חוות דעת על המציע ביח

  .לפרויקט שהוצג. המזמינה תהא רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה המוחלט, ללא צורך לנמק

המציעים יהיו רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרם, ניסיונם,  .י

 יכולתם וכיו"ב. 

 . במכרזכל התצהירים הכלולים במכרז כשהם חתומים ומאומתים ע"י עו"ד ומילוי כל הטפסים  .יא

 .אישור השתתפות בסיור קבלנים ואישור רכישת המכרז .יב
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המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת * 

ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר לצורך הערכת הצעתו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולבקש הבהרות 

 .תיהם, וזאת כדי לאפשר למועצה להעריך את הצעותיהםבדבר פרטים שונים בהצעו

 

)תיבת המכרזים נמצאת במועצה  לתיבת המכרזים 13:00בשעה  7.9.22 עד ליוםאת ההצעה יש להגיש  .14

 מני זיהוי.זהים במעטפה סגורה ללא כל סי עותקים 2-תוגש ב. ההצעה (המזכירותחדר ב

ן ביצוע העבודות נשוא והתמורה בגי המכרזשיטת . את ההצעה מגישים על טופס הגשת ההצעה הרצ"ב .15

. המציעים צריכים ליתן הנחה כללית שהינן למדידה , למעט עבודות הפיתוחהינה פאושלית -המכרז

על התעריפים הנקובים  (,  למען הסר ספק, אחוז אחד ואחיד למלוא חלקי הפרויקט)הנחה באחוזים

בכתב הכמויות המהווים את מחירי המקסימום, בתוספת מע"מ כדין. יובהר, כי ההנחה שייתנו 

המציעים חלה על כל פריט ופריט בכתב הכמויות גם אם יחול שינוי ו/או צמצום בהיקפים או בכתב 

אין להגיש הצעה . %25 - יעמוד על סך של אחוז הנחה מירבי במכרז זה הכמויות ו/או בביצוע העבודה. 

הצעה שתנקוב במחיר המשקף חריגה מהאמור בסעיף זה  המשקפת מחיר תמורה מעל למחיר האומדן.

 . תפסל על הסף ולא תובא לדיון

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי היחידות הנקובים  .16

במחירון. לא נקבעו במחירון מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערכם של מחירי 

 ש השינוי,בהוצאה של אותו חודש בו נדרשל דקל",  בניהל"מאגר מחירי  מחירוןהיחידות החסרים לפי 

המופיע  ממחיר היחידה 20%ובהנחה של וזאת ללא תוספת רווח קבלן ראשי, תוספת אזור וכיוצ"ב, 

לא נמצא הסעיף החריג במחירונים המפורטים לעיל, ייקבע ערכו של השינוי היה והמפורט לעיל. ן במחירו

על  6%לפי ניתוח מחיר שיוצג על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל, ובתוספת רווח קבלן שלא יעלה על 

. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפקח הפרויקטפי החלטת 

 ערכו של השינוי ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל.  מחמת אי קביעת

איש , ( במשרדי המועצה תהיה)נקודת המפגש ( חובהיערך סיור קבלנים ) 13:30בשעה  21.8.22ביום  .17

 0527544393, נייד: מר ארקדי ריפס –הקשר 

ל בדוא" 0051:בשעה  .22825.עד לתאריך  ארקדי שאלות ההבהרה יש לשלוח למר .18

arkrips15@gmail.com    ." 2022/68מס'  פומביפניה לקבלת הבהרות למכרז בנושא המייל יש לציין ."

 באחריותם הבלעדית של המציעים לוודא כי שאלות ההבהרה מטעמם התקבלו ע"י המזמין. 

 שונות: 

בידי המועצה מלוא שיקול הדעת לפצל העבודות נשוא מכרז זה כך שחלק מהעבודות יבוצע ע"י ההצעה  .19

, ביחס לעבודות שימסרו לו בטיבה, ובתנאי שבעל ההצעה ישווה את הצעתו להצעה הזוכה השנייה

 . לביצוע

צמה את המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לע .20

 הזכות לנהל מו"מ עם המציעים. 

לפסול מציע על יסוד ניסיון קודם שלילי עמו כמו גם ניסיון שלילי של  בידי המועצה מלוא הסמכות .21

 רשות אחרת עמו. 

mailto:arkrips15@gmail.com
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לניסיון המכרזים שמורה מלוא הסמכות ליתן משקל נכבד ומשמעותי ביותר  לועדתמובהר בזאת כי  .22

במקרים המתאימים,  ,בידי המועצה על בניית מבני ציבור ממוגנים.המקצועי הקודם שיציג המציע בדגש 

 ע.ליתן משקל גם לניסיון חיובי קודם עם המצי

ות והטובות זהינה ת המחיר שלהן תהיומובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצע  .23

. אין באמור בסעיף זה ביותר, תהא רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות לעניין ההצעה הכספית

מצא לנכון, עד כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לערוך התמחרות בין מציעים במכרז זה בכל דרך שתי

 . הראויה ביותר מבין כל ההצעות תהיהלקבלת הצעת מחיר ש

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .24

ים/מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים/נתונים המהווים סודות לסודות מסחרי

מסחריים/מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר 

 בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 

לא תחול אחריות  הועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותמי מטעמה, ו/או על המועצה ו/או  .25

מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור 

למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה 

הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות משפטית . גרת הליך המכרזבמס

כלשהי על המועצה. המועצה לא תישא, לא תשתתף ולא תחזיר בשום מקרה, תמורה כלשהי בגין 

 .ההוצאות או ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם נשא המציע בקשר להצעתו

כל היתר , כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת מובא בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז .26

מימון הנדרש על פי דין ו/או על פי החלטת המועצה )ככל שנדרש( וגם באישור תקציב, כמו גם קבלת 

לא  –וכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור  ו/או משרד החינוך חיצוני ממשרד העבודה והרווחה

, שלבי ביצוע העבודות יהיו בהתאם לתקציב שיעמוד למועצה מעת כמו כן יוזמנו שירותים מאת הזוכה.

ביטול העבודות או חלקן או עיכוב בתחילת עבודה כלשהי, כולה או חלקה, אף לאחר שהוצאה לעת. 

הזמנה לעבודה כלשהיא, בשל אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים לפי דין ו/או לפי החלטת המועצה 

ר מימון, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי של המשתתף במכרז אשר ו/או אי אישור התקציב ו/או העד

 .הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה

מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  .27

לא יעתיק אותם ולא ישתמש למועצה, כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז 

בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם למועצה לא יאוחר מאשר המועד האחרון שנקבע להגשת 

 .ההצעות, בין שהגיש הצעה למועצה ובין אם לאו
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 לו"ז למכרז

 

 

 

 

 

 

 

________________                                                             __________________ 

 חתימת הקבלן                                                                                       תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות תאריכים/מועדים תיאור מס'

  10.8.22 פרסום המכרז 1

חובה במשרדי  מועד מפגש הקבלנים 3
 המועצה

בשעה  21.8.22
13:30  

עד השעה  25.8.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 3
15:00 

 

4 

המועד האחרון למתן תשובות לשאלות 
 הבהרה

עד השעה  30.8.22
15:00 

 

עד השעה  7.9.22 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 5
13:00 

 

בשעה  7.9.22 מועד פתיחת ההצעות 6
16:00 
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 בס"ד 

 שדות נגבמועצה אזורית 

 לביצוע עבודה קבלנית הסכם

 ------------ ביום שדות נגבאשר נערך במועצה אזורית 

 המיוצגת ע"י_____________  שדות נגבמועצה אזורית   בין:

 בשמה )להלן: "המזמין"( הזכאים לחתום ולהתחייב  

 "_________________________________________"  לבין:

 רבותם האישית )להלן: "הקבלן"(ע"י הזכאים לחתום ולהתחייב בשמה ובע

 עפ"י תכניות "סעד קיבוץבתלת כיתתי ממוגן  הקמת מעון יום"והמזמין מעוניין בביצוע  הואיל:

ומסמכים המפורטים או נזכרים להלן בגוף הסכם זה  מפרטים וכתב כמויותלביצוע, 

    ובנספחיו )להלן: "העבודות"(;

הוא קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה ומתחייב כי והקבלן מצהיר  והואיל:

כזה בכל  יישארסיווג ובהיקף המתאימים לביצוע העבודות וכי ב – 1969בנאיות, התשכ"ט 

 תקופת ביצוע העבודות;

 וגם המזמין מוכן ומעוניין למסור העבודה לקבלן; והואיל:

 בכפוף להוראות חוזה זה;והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניהם,  והואיל:

 : לפיכך הוסכם והותנה בין המזמין ובין הקבלן כדלהלן

 פרק א': כללי

 מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  והנספחים לו האמור במבוא דלעיל .1

 חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך פרשנות.  .2

 הגדרות ופרשנות .3

, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלןבחוזה זה     3.1

 אחרת :

 המשמעות               המונחים

 מעון יום ממוגן תלת כיתתילהקמת המכרז שהתפרסם על ידי המועצה                 "המכרז"

 .40/2022, מכרז פומבי מס' סעד קיבוץב

 .ה"(/)להלן גם: "המזמינ שדות נגבמועצה אזורית  "מועצה"            

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו, לאחר                    "הקבלן"

 קבלת אישור המועצה וכל הבאים בשמו ומטעמו.

מלא כל מי שיתמנה על ידי המועצה לביצוע תפקיד זה מעת לעת, לרבות מ       "מנהל הפרויקט"

 מקום.
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 מי שימונה בכתב על ידי המועצה לפקח על העבודות במסגרת חוזה זה.                         "המפקח"

רבות לפירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,                    "חוזה זה"

המפרטים, התוכניות, וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה 

 בעתיד לרבות פרטים נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

פירושה כל העבודות, והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות,            "העבודות"

הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע, בהתאם לחוזה ונספחיו 

אם לאו, , בין אם היא מפורשת ובין סעדבהקמת מעונות היום בקשר עם 

לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן בהתאם לחוזה 

 ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה.

אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן המקרקעין     שטחי העבודה""

הקבלן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות 

 לצורך ביצוע העבודה על פי החוזה.

ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח       "ביצוע העבודה"

 והמועצה.

)חומרי בניה,  החומרים האחרים כל ציוד הדרוש לביצוע העבודה וכל  "החומרים והציוד"

ע הדרושים לביצו מוצרים, חומרי עזר ו/או כל החומרים האחרים(

 העבודה.

הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה,  "הערבות"

 כולן או מקצתן.

כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש  "סכומי הערבויות"   

ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות חוזה זה, 

 . חוזה זההכול בהתאם להוראות 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל  "שכר חוזה זה"

תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל 

 להוראות החוזה. הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם

ידי המועצה, לרבות התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על  "התוכניות"          

ות שאושר בכתב על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל יכל שינוי בתוכנ

תוכנית ומחירון אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לעניין חוזה זה 

ות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן, ויאושרו ימזמן לזמן, וכן תוכנ

 על ידי המפקח.

המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית מדד  "המדד"                      

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 המדד הידוע במועד האחרון בעת חתימת החוזה. "המדד הבסיסי" 

 המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבלן. "המדד הקובע"       
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 לצורך פרשנות רואים את החוזה כחקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.חוק הפרשנות יחול על החוזה.     3.2

חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה, ספק,   3.3

אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות 

 לסעיפים ולסעיפי משנה.לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה 

רפו כולם גם אם לא צו -הצדדים מסכימים שהמסמכים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה  .4

 :, ויקראו יחד עימולגוף החוזה

 .הזמנת הצעה 

 הנחיות בטיחותו , נוסח ערבות ביצוע, נוסח אישור קיום ביטוחיםחוזה. 

  .תכניות 

 והגשות מאושרות המפרט הטכני של המכרז.  

 .כתב כמויות כולל מחירים 

  ההסכם הממשלתי 3210תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן" שבהוצאת ממשלת ישראל, מדף() ,

ם הממשלתי, לא תשלומים להסכ-מובהר כי פרק י"א .בשינויים כפי שיפורטו בהסכם ההתקשרות

 יחול על ההתקשרות נשוא מכרז זה. 

  כל פרק בהוצאתו וועדה הבין משרדית, לעבודות בנין של ה המפרט הכללילרבות  –קובץ מפרטים

 . , לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם ובין שלאהאחרונה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את 

, יחול החוזהר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סד

 הנוסח המטיב עם המועצה. 

 הצהרות הקבלן .5

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

כי הוא קבלן רשום שתחום מומחיותו הינה בנייה של מבנים בבנייה קונבנציונלית כנדרש במסמכי  .א

חוזה זה וכי הוא מסוגל, יכול ומתאים באופן המכרז וכי הנו בעל סיווג מתאים לבצע את העבודות נשוא 

 מלא לבצע עבודות מהסוג ובהיקף המתוארים בהסכם זה.

כי הוא קרא חוזה זה, על כל נספחיו, והבינם והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולבצע את העבודות  .ב

 על פי תנאיו.

, דרכי הגישה, תנאי וגהוס כי הוא ראה ובדק את האתר, התוכניות, המפרט הטכני, תנאי הקרקע .ג

וערך כל הבדיקות  , וכל יתר התנאים המשפיעים על עבודת הקבלן בשטחהעבודות, המפרטים והכמויות

הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם לחוזה נספחיו, וכי אין לו ולא תהיינה לו כל טענת מום ו/או 

המחירים שהציע הקבלן כלולות כל  בכל טעות וכי הוא מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל.

 . ההוצאות הנובעות מהתנאים האמורים לעיל

כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר חוזה זה על פי התוכנית שהוצעה על ידו, לרבות  .ד

התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות שנערך על ידו ואושר על ידי המזמין, מניח את דעתו ומהווה 

 תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו, לפי חוזה זה. 
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יסיון, האמצעים וכוח האדם הדרושים והמתאימים לביצוע כי הוא בעל הידע, היכולת, הכישורים, הנ .ה

התחייבויותיו, על פי חוזה זה ובידו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ חוק לצורך ביצוע העבודות, 

והוא מתחייב לדאוג לכל היתר ו/או רישיון שידרשו לשם ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, על חשבונו 

 ותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור.הוא, וזאת בטרם ביצוע א

 כי הוא מנהל את כל ספריו בהתאם לכל דין ובמיוחד בהתאם לדיני מס הכנסה ומע"מ. .ו

 כי הינו מודע היטב ללוח הזמנים לביצוע עבודה וכי הוא מתחייב לעמוד בו. .ז

 לןהתחייבויות הקב .6

לפי רשימת הכמויות והמחירים  הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות המפורטות בתוספת לחוזה זה .א

 המצוינת בתוספות הנ"ל.

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם, למפרטים, לתיאורי העבודות שימסרו לו מעת לעת ובהתאם  .ב

 . להוראות, שתינתנה לו ע"י המפקח מעת לעת

על הקבלן לתאם תאום מלא את ביצוע העבודות עם כל בעלי המתקנים וכל הגורמים העלולים להיות  .ג

ורים לעבודות ו/או לאתר בו יבוצעו העבודות ו/או למקרקעין עליהם או מתחתם יבוצעו העבודות בין קש

בעלי מגרשים גובלים/ סמוכים,  הגורמים המפורטים להלן: ,אך לא רק ,במישרין בין בעקיפין לרבות

רשות חב' התקשורת, המפקח הצמוד מטעם המזמין, חברת החשמל לישראל בע"מ, חברת בזק, 

חברת מקורות, מע"צ, רשויות הניקוז, משטרה, תיקות, זכייניות הכבלים, רשות מקרקעי ישראל, הע

, משרדי , קרן קיימת לישראלשדות נגבו/או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה  שדות נגבמועצה אזורית 

 . הממשלה

לפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים  .ד

לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן שלשה סטים של תכניות והקבלן 

ות מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצא

וערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת 

ת חומר ותשלום עבור הכרייה, י( לעיל. לרבות כריג)6הינה כמפורט בסעיף  המילה רשויות בסעיף זה

 מעברים בכבישים, התחברות למים, חשמל וכדומה.

במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות ואצל  -510212ו 002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  .ה

חברת "בזק", חברת חשמל,  קרקעיים כגון-הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת

 . מקורות, מחלקת הביוב והמים של הרשות המקומית אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה

-תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים התתחובת הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות לפני  .ו

קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי 

 ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור הטיפול  .ז

קרקעיים -והגורמים ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת עם הרשויות

והעיליים )לרבות חפירה בידיים( וההוצאות עבור כל אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב 

 .הכמויות
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ל לה יפונו עא –יימצאו חומרי פסולת, מכל סוג שהוא  לפני תחילת העבודות, ובמהלך ביצוען,אם וככל ש .ח

יי, ומבלי שתשולם לקבלן כל פיצוי, תמורה או תשלום ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר פסולת / מחזור ייעוד

  בגין עבודה זו. 

דול, על חשבונו, המפרט המגרש, שלט ג-טרם תחילת העבודות, הקבלן מתחייב להציב בשטח המקרקעין .ט

י לא יוגש ולא יאושר חשבון ראשון, ללא ביצוע מלא כ - כי הוא מבצע את הפרויקט. מודגש לגבי השילוט

שם,  –של שילוט הפרויקט שבו יכללו: הדמיית העבודות, שם העבודות, מתכנני העבודות, ופרטי הקבלן 

 טלפון וכתובת. ביצוע השלט מותנה באישור המפקח. 

רי שמירה, תמרו ,גידור -כל על חשבונו הוא ה -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  .י

אזהרה ושאר אמצעי זהירות, הכל על פי ובהתאם להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת. קבלן 

 שיימצא כי עבר על כללי הבטיחות ייקנס בסכום שייקבע על פי שיקול דעת המזמין.

מקורות  המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, יסופקו על ידי הקבלן, על חשבונו, וכן ההתחברות אל .יא

 המים והחשמל והתאמתם למקום העבודה ייעשה על חשבון הקבלן, תוך תאום מוקדם עם המפקח.

מ', לפחות,  2בגובה  )כלול במחירי היחידה( הקבלן מתחייב לגדר את אתר העבודה בגדר איסכורית .יב

 וחגים, שיינעל בסיום כל יום עבודה ובסופי שבוע להציב שער כניסה בעל מנעול בכניסה לאתר העבודה

ולהציב שלט "סכנה כאן בונים", וכן לעמוד בכל דרישה בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, 

הגדר תישמר באופן תקין ובצורה כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת ו/או כל דין אחר.  1988-התשמ"ח

ור בכתב מושלמת לכל תקופת הפרויקט ואף חלק מימנה לא תפורק, אפילו לא באופן זמני, אלא באיש

  .מהמפקח

 עבודות בשעות היום ובימי חול .7

פרט אם נאמר בחוזה זה אחרת במפורש, לא תבוצענה עבודות בשעות הלילה ו/או בימי שבת ובמועדי  .7.1

 ישראל, ללא הסכמת המפקח בכתב.

לעיל לא יחול על אותו חלק העבודות אשר מטבע הדברים צריך להתבצע ללא הפסקה ו/או  .7.1סעיף  .7.2

במשמרות רצופות ו/או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש ו/או רכוש ו/או לביטחון 

העבודות ו/או האתר. ואולם, במקרה של ביצוע עבודות כאמור, חובה על הקבלן להודיע על כך למפקח 

 כשהדבר יתאפשר, ולדאוג לכל ההיתרים הדרושים לביצוע כאמור.מיד ל

 שלבי ביצוע ולוח זמנים .8

ימים מיום מתן צו התחלת העבודות, ע"י המנהל וכי  14הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות, תוך  .8.1

 מיום מתן צו תחילת עבודה. חודשים 12הוא יעבוד בשטח ברציפות, ויסיים ביצוע העבודות בתוך 

חריגה מלוח זמנים זה, בכל שלב שהוגדר בלוח הזמנים, תחייב את הקבלן בקנס פיגורים בסך של  כל  .8.2

של המסמך  45סעיף זה אינו בא לגרוע מתוקפו של סעיף  לכל יום פיגור!בתוספת מע"מ ₪  000,3

 הממשלתי. 

ברורה ה ו/או בכל צורה שתהי MS PROJECTלו"ז יוגש בצורת לוח גאנט בפורמט  -לוח זמנים .8.3

העברת ר חשבון חלקי ללא לא יאוש .לבדיקת המזמין  צו התחלת עבודהלפני  כשבועיים ויוגש –ומפורטת

 לוח זמנים מעודכן של הפרויקט.



 

 

15 
 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

העבודה וכל יתר התחייבויות הקבלן, ייחשבו כגמורים רק לאחר מתן תעודת השלמה לקבלן מאת  .8.4

 ה שבסיומו העובר למועצה טופס מסירה.המזמין ולאחר שהתבצע סיור מסירה על ידי נציגי המועצ

ימים מיום אישורו  7לאחר קבלת תעודת ההשלמה יגיש הקבלן חשבון סופי לאישורו של המזמין. תוך  .8.5

של החשבון הסופי על ידי המזמין, יגיש הקבלן למזמין כתב היעדר תביעות חתום על ידי הקבלן וכן, 

 .ימציא למזמין ערבות בדק כאמור להלן

לקבלן סדר עדיפות נדרש לגבי ביצוע העבודות, לא ישמש סדר העדיפות שנמסר לקבלן,  המפקח מסר .8.6

בסיס לתביעה כלשהי של הקבלן לשינויים במחיר החוזה ו/או לתוספות כספיות כלשהן ו/או לשינויים 

 .בתקופות הביצוע המוגדרות בחוזה

המפקח בלבד. המועצה רשאית  העבודות יבוצעו ברציפות ו/או בהדרגה על פי שיקול דעת המנהל ו/או .8.7

שלא לבצען ברציפות ולחלקן למספר שלבים משניים ו/או לבצען בדירוג המתבקש לביצוע ו/או לבצע. 

 פרק הזמן שבין ביצוע השלבים הנ"ל יקבע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ו/או המפקח .

לעיל, והמנהל העריך כי  8.1מהמועד כאמור בסעיף  מיםי 5לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך  .8.8

האיחור יגרום נזק למזמין, רשאי המזמין לבטל את החוזה ו/או לחלט את הערבויות שהפקיד הקבלן 

וזאת בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין. היה ויפעל המזמין כאמור 

כתב מהמזמין וזאת על מנת לאפשר שעות מקבלת הודעה ב 24בס"ק זה, יפנה הקבלן את האתר בתוך 

 למזמין להכניס אחר במקומו.

 8.7 -ו 8.1אין באמור בס"ק זה כדי להתיר לקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר המועד האמור בסעיף 

לעיל, ואין בכך כדי לפגוע באיזו מבין התרופות הנתונות למזמין בגין איחור בהתחלת ביצוע העבודות, 

 יום. 15לעיל, אשר אינו עולה על  .78 -ו 8.1בסעיף לעומת המועד האמור 

למזמין פיצוי  לעיל, ישלם הקבלן 8.7 -ו 8.1לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות עד התאריך שבסעיף  .8.9

לחוזה זה להלן. המזמין יהא רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם  40קבוע ומוסכם, כאמור בסעיף 

 מכל סכום המגיע לקבלן ממנו.

 עבודות שפוצלה.הלעיל, לגבי כל אחד מחלקי  .78 -ו 8.1במידה שהעבודות תפוצלנה, יחול האמור בסעיף  .8.10

החליט המזמין להגדיל את היקף העבודות ולמסור לקבלן ביצוע שלב נוסף יחולו הוראות חוזה זה  .8.11

מן הנדרש והמחיר בהתאמה גם על העבודות הנוספות, זאת בשים לב להיקף העבודות הנוספות ולפרק הז

להשלמתן. אולם, מוסכם בזאת כי המזמין יהא רשאי להפסיק את עבודת הקבלן לאחר גמר כל שלב 

 שהוא או חלק מאותו שלב ואין הוא מחויב למסור לקבלן את ביצוע העבודות הנוספות.

במשך כל זמן ביצוע העבודות יסלק הקבלן, מעת לעת, מהאתר את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם  .8.12

העבודות ינקה הוא את האתר ויסלק ממנו את כל החומרים, המתקנים, האשפה והמבנים הארעיים  גמר

מכל סוג שהוא, אלא אם קיבל הוראה אחרת מן המפקח. בעת פינוי הפסולת והאשפה כאמור לעיל, ינהג 

ית הקבלן לפי הוראות כל דין, ובכלל זה, קבלת אישורים למקום שפיכה מאושר ע"י נציג רשות המקומ

 בתחומה מסולקים הפסולת והאשפה כאמור.

ים בעוטף עזה או קיבוץמובהר בזה כי טענות בדבר מצב חירום ו/או בדבר הכרזת מצב בטחוני מיוחד ב .8.13

בדבר מחסור בכח אדם, לא תישמענה, ולא תהיינה צידוק לאיחור. לקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות 

 במצב הביטחוני. ו/או תביעות להארכת זמן ביצוע עקב שינוי
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עומד בהתאם ללוחות הזמנים לסיום  יהא  וראה המפקח כי קצב התקדמות הפרויקט איטי מדי ואינ .8.14

המפקח רשאי להודיע על כך לקבלן, וכן יהא רשאי להודיע לקבלן מה הם האמצעים הדרושים, כולל 

להשלמתו בלוח  תוספת של עובדים וציוד, והכל כדי להבטיח את השלמת הפרויקט, תוך הזמן שנקבע

 הזמנים.

אם לא יתוקן המעוות במועד אותו יקבע המפקח, או במקרה והמפקח יקבע כי אין בידי הקבלן לעמוד  .8.15

בלוח הזמנים, יהווה הדבר הפרה של הוראות הסכם זה ע"י הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לנקוט צעדים 

 .הקבועים בהסכם זה למקרה של הפרה של ההסכם ע"י הקבלן

 ( ימחק.2)44)ב( להסכם הממשלתי כמו גם בסעיף 30עיף האמור בס .8.16

( זה: "בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי 5)42( להסכם הממשלתי יבוא סעיף 8) –( 5)42במקום סעיפים  .8.17

לתוספת בגין התארכות תקופת העבודה, והתוספת בגין התארכות העבודה, גלומה בתשלום הנוסף ככל 

 שיהיה בגין העבודות הנוספות.

 את ביצוע התחייבויותיו, אלא מפאת כח עליון. לעכב ו/או לדחותהקבלן לא יהיה רשאי  .8.18

( להסכם הממשלתי במקום המילה "מלחמה" יבוא "כח עליון" ובסוף הסעיף יתווסף "למען 1)65בסעיף  .8.19

שביתות והשבתות, מחסור גיוס מילואים, גר, מגיפת הקורונה, פעילות איבה, אינתיפאדה, ס –הסר ספק 

 ינם בבחינת כח עליון".א –רי בנין או בפועלים וכל כיו"ב מובח

 אבני דרך לתשלום – התמורה .9

בהתאם  (למעט עבודות הפיתוח שהינה למדידה)בגין ביצוע העבודות הינה תמורה פאושלית התמורה  .9.1

 בהתאם לחשבונות מאושרים ובהתאם לתנאי התשלום כדלקמן:הנחה שנתן הקבלן במסגרת המכרז, ל

 תשלוםשלב 
 

 הערות אחוז לתשלום

עבודות פירוקים והכנת השטח, 
 גמר כלונסאות, קורות וריצפה.

 .בלבדמהמחיר הפאושלי למבנה  25%

גמר עבודות שלד לרבות כול 
 הכנות הנדרשות לפי התכניות.

 בלבד.מהמחיר הפאושלי למבנה  25%

גמר טיח ריצוף חלונות 
 .ודלתות

 .בלבדמהמחיר הפאושלי למבנה  20%
לרבות אלומיניום, דלתות עץ, מטבח ולוחות 

 חשמל.
גמר עבודות בינוי כולל עבודות 

 .פיתוח
 מצטבר מכל החוזה. 90% 20%

כולל קבלת מסירה סופית 
אישור "משרד ו 4טופס 
" ולאחר ביצוע כל הממן

 התיקונים.

הגשת כל הבדיקות   –תנאי לתשלום  10%
והאישורים בהתאם לטבלת מצ"ב, תיק מיתקן, 

. 4כל המסמכים הנדרשים ע"י הקבלן לטופס 
ואישור סופי ממשרד  לרבות  4קבלת טופס 
 קבלת סמל.

 

מוסכם בין הצדדים כי מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות, בהפחתת אחוז ההנחה שניתנה על ידי  .9.2

הקבלן בהצעתו, הם סופיים ומבטאים באורח שלם ומוחלט את הסכומים המגיעים לקבלן בגין כל אחד 

 מהפריטים הנזכרים בכתב הכמויות. 

כתוב לטובת הקמת הפרויקט בין אם מדובר במוסכם כי התמורה מכילה בתוכה את כל הנדרש והכתוב  .9.3

 כתבי הכמויות והמפרט המיוחד. תכניות הביצוע, בתכניות ההיתר והרשויות המוסמכות, 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התמורה כוללת את העבודה ואת כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל  .9.4

וסוג שהוא, לרבות אספקת החומרים  הקבלן לבצע על פי חוזה זה וכן את כל הוצאות הספק מכל מין

השימוש בציוד כנדרש, שכר קונסטרוקטור ויועצים,  ,וחומרי העזר הנדרשים, ביצוע ביסוס ויציקות בטון

שרותי שמירה מתחילת העבודה ועד לסיום העבודות, מכון התקנים והשגת כל האישורים הנדרשים 

 זר כלשהם מעבר לתמורה הנקובה לעיל.לביצוע העבודה, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או הח

כתוצאה משינוי ( כמו כן, מוסכם כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת כלשהי על התמורה )כהגדרתה לעיל .9.5

מכל סוג  אחרות לא תחול כל הצמדה ו/או התייקרויותמיסים, שינוי בשער המטבע, מדד, היטלים ו/או 

 .גם במקרה של כח עליון, שהוא

 הסבת חוזה זה .10

אין הקבלן רשאי לשעבד ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעביר בדרך אחרת כלשהי את חוזה זה ו/או  .10.1

כל חלק ממנו ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו ע"י חוזה זה ו/או כל חלק מהן )להלן: "הסבת חוזה זה"(, 

 אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמין מראש אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות,  .10.2

ובכתב, ואולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודות ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 

העבודות, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע של העבודות ו/או חלק מהן לאחר. התעוררה מחלוקת 

עובד הקבלן, יהא המפקח פוסק בלעדי ועל החלטתו בשאלה האם מבצע עבודות הנו קבלן משנה או שהוא 

 לא יהיה ערעור.

הסכים המזמין להסבת העבודות ו/או כל חלק מהן לאחר, אף שאין הוא חייב לעשות כן, אין בהסכמה  .10.3

האמורה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, והקבלן יישא באחריות מלאה 

עי העבודות ו/או כל חלק מהן, באי כוחם ועובדיהם, גם לאחר הסכמת לכל מעשה או מחדל של מבצ

 המזמין להסבות העבודות ו/או כל חלק מהן לאחר.

המזמין רשאי להתנות הסכמתו להסבת חוזה זה ו/או להעסקת קבלני משנה בכל תנאי שיראה לו,  .10.4

חוזה זה ו/או  בדרישה לחשיפת הסכם ההתקשרות להסבת –ומבלי לפגוע בכלליות האמור  –לרבות 

 הסכם ההתקשרות עם קבלן/ני המשנה.

 –הקבלן אינו רשאי לעשות שינוי כלשהו במבנה התאגדות, כפי שיהיה ביום הגשת הצעתו, לרבות  .10.5

 צירוף ו/או גריעת חבר, שותף בעל מניות או הקצאת מניות חדשות.   –ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל, תהא הסבת חוזה זה בטלה ומבוטלת וחסרת  10.4ד ע 10.1פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיפים  .10.6

 כל תוקף והקבלן יהא אחראי באופן בלעדי לכל מילוי התחייבויותיו, על פי חוזה זה במלואן.

 היקף החוזה .11

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל 

 בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.  ,דבר אחר

 ספקות במסמכים .12

הקבלן יודיע למנהל על כל סתירה ו/או טעות, במפרטים ו/או כל דבר אחר הקשור בביצוע  א. 

 העבודות, וזאת מיד עם היוודע לו דבר הסתירה או הטעות כאמור.
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המצויה בכל מסמך אחר בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין כל הוראה  ב. 

 במסמכים המהווים את חוזה זה, החלטת המנהל לגבי ההוראה הקובעת, היא שתקבע.

 עדיפות בין המסמכים לטובת הביצוע תהיה כדלקמן: ג. 

 תכניות הביצוע ותכניות המאושרות ע"י הרשויות המוסמכות . 

 כתבי הכמויות. 

 הטכני. המפרט 

אחת מהוראות חוזה זה להוראה אחרת, או שהיה לקבלן ספק  גילה הקבלן סתירה בין הוראהד.       

בפירושו הנכון של מסמך זה או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, אשר לדעתו 

אין הקבלן מפרש כהלכה חוזה זה, יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות 

לפיו. הוראת המנהל, כאמור, תהא סופית  תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג

 ומחייבת.

לרבות תוכניות  –המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות  ד. 

 עבודות ו/או כל חלק מהן.לביצוע ה –שינויים

הגובה, הקבלן אחראי ועל חשבונו לסימון נכון ומדויק של העבודות לרבות כל המפלסים, קווי  ה. 

הממדים, הכיוונים והמידות. נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים אף אם 

 נבדק ע"י המפקח, יהא הקבלן חייב לתקן זאת על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח.

 ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל .13

הפרויקט )להלן:  מנהלהקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה, לשביעות רצונו המוחלט של  

והמפקח וימלא לצורך זה אחרי הוראות המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין  "המנהל"(

עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנים,  ., בנאמנות, שקדנות ובאורח מקצועי נכוןשאינן מפורטות בו

העבודה הראשי במשרד  הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות )לרבות מפקח ,תקנות, כללים

 .תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן בהתאם לכל דין ,העבודה(

 יומני עבודה .14

הקבלן ינהל באתר יומני עבודה )להלן: "יומני העבודה"(, בשלושה העתקים, אשר יכללו את האמור,  .א

 כדלקמן:

  עבודות מוכנות וציוד לסוגיהםהעבודותמספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים בביצוע , .

 )ימולא ע"י הקבלן מדי יום(.

  ימולא ע"י הקבלן מדי יום(.כל החומרים והסחורות שנתקבלו( 

 .)העבודות שבוצעו במשך היום )ימולא ע"י הקבלן מדי יום 

 .)תנאי מזג האוויר השוררים באתר )ימולא ע"י הקבלן מדי יום 

 דות )ימולא ע"י הקבלן בהתאם לצורך(.הערות הקבלן בקשר לביצוע העבו 

 .)הוראות שניתנו לקבלן )ימולא ע"י המפקח בהתאם לצורך בהיותו באתר, בציון תאריך הרישום 
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  עובדות, הסתייגויות והערות שיש להן, לדעת המפקח, קשר למהלך ביצוע העבודות )ימולא ע"י

 המפקח בהתאם לצורך בהיותו באתר, בציון תאריך הרישום(.

י העבודה ייחתמו ע"י הקבלן באתר, מדי יום לאחר רישום הערותיו. המפקח יחתום על היומנים יומנ .ב

 בהיותו באתר ויציין את הערותיו ו/או הסתייגויותיו, ככל שישנן.

העתק חתום מרישומי המפקח ביומני העבודה, בהיותו באתר, יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר  .ג

ימים ממסירת ההעתק כאמור, וזאת ע"י מסירת הודעה  7שנרשמו ביומן תוך רשאי להסתייג מהפרטים 

 בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומני העבודה.

לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור לעיל, רואים זאת כאילו הצדדים אישרו את  .ד

 נכונות הפרטים שנרשמו ביומן בהיות המפקח באתר.

ק הרישומים שנרשמו ביומני העבודה ע"י הקבלן וע"י המפקח בהיותו באתר, או אלו שאושרו ע"י ר .ה

ישמשו כראיה בין הצדדים על  –פרט לאלו שהקבלן או המפקח הסתייגו מהם כמפורט לעיל  –המפקח 

 העבודות הכלולות בהם, אולם אף הם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום עפ"י חוזה זה.

אחת לשבוע ובהתאם לדרישת  תייצב לישיבות תאום ופיקוח עם המזמין ו/או מי מטעמוי הקבלן  .ו

  .המפקח

 ערבות לקיום חוזה זה  .15

להבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ימציא הקבלן למזמין ויפקיד בידיו, עם חתימת חוזה זה,  .א

למכרז, זאת להבטחת  ג'כנספח כתב ערבות בנקאית להנחת דעת המזמין בנוסח שנקבע על ידו המצ"ב 

 )להלן: "ערבות הביצוע"(. משכר חוזה זה 5%בגובה של ביצוע ו/או בנוסח אחר שיאושר ע"י המזמין 

ערבות הביצוע תהא אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי יהא מדד  .ב

 . 2022שנת  יונילחודש  15–אשר פורסם ב  2022 מאי

ה בו לא עמד הקבלן באחת או יותר מהתחייבויותיו ע"פ חוזה זה, יהא רשאי המזמין לממש בכל מקר .ג

את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, לאלתר, מבלי להיזקק לפניה לערכאות ו/או 

 לבוררות ו/או למו"מ כלשהו ומבלי צורך בהוכחת נזק וזאת, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לו על פי חוזה

 זה ו/או על פי כל דין.

גבה המזמין את ערבות הביצוע ו/או חלק ממנה, יהא חייב הקבלן לחדש את ערבות הביצוע ו/או להשלים  .ד

ימים מהיום בו קיבל הקבלן הודעה שהמזמין  7כל סכום שהיה חלק ממנה לפני הגביה, כאמור, וזאת תוך 

 גבה את ערבות הביצוע ו/או כל חלק ממנה. 

ותעמוד בתוקף חודשים, לא יאוחר מיום חתימת חוזה זה  12ערבות הביצוע תהא בתוקף לתקופה של  .ה

 .עד למועד אישור החשבון הסופי

 ערבות הביצוע תוחזר לקבלן רק לאחר שיושלם כל האמור בהסכם זה ובכפוף לאמור בו.  .ו

 מעסיקיחסי עובד  .16

יד לרבות, בין עובדי הקבלן ו/או כל אחד אחר מעב –בין הקבלן לבין המזמין אין מתקיימים יחסי עובד  .א

שיועסק על ידו ו/או שהקבלן השתמש בשירותיו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן הינו קבלן 

 עצמאי לכל דבר ועניין.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בחוזה זה, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים כדין,  .ב

 –ומבלי לפגוע בכלליות האמור  –התשלומים החלים עליו כקבלן עצמאי, לרבות לשלם להם את כל 

ביטוח לאומי ומס הכנסה, בעבורו ובעבור עובדיו וכן כל שאר התשלומים הסוציאליים ואחרים החלים 

 עליו על כלפי עובדיו, על פי הסכם ו/או על פי כל דין.

מעביד כי  –.א. לעיל, מקיימים יחסי עובד 16היה ויקבע ע"י גוף משפטי מוסמך כי חרף האמור בסעיף  .ג

אז, מתחייב הקבלן לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בכל סכום שיחויב בגין כך, לרבות 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

או כל גורם אחר שאינו מבין עובדיו, /אין באמור בסעיף זה כדי להתיר לקבלן להעסיק קבלני משנה ו .ד

 אלא ע"פ האמור במפורש בחוזה זה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המזמין לפסול כל עובד ו/או מועסק ו/או נותן שירות אחר שקבלן  .ה

המשנה יבקש להעסיק לצורך ביצוע העבודות, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המנהל וללא כל זכות ערעור 

 על כך.

 ינוי מנהל עבודה מ .17

הקבלן או בא כוחו המוסמך ימצא באתר וישגיח אחר ביצוע העבודות. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן 

 למנות מנהל עבודה באתר כמתחייב על פי הדין. 

ומרים באתר משנה, קבלת ח-לצורכי ניהול ביצוע העבודה היומיומית, למתן הוראות ביצוע לפועלים ולקבלני

ביצוע מקצועי של העבודות, הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת ההתקשרות מנהל עבודה, ובדיקה של 

סיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודות מושא חוזה זה, יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

ו של ובעל אישור של משרד הכלכלה, התעשייה והמסחר, אשר יהיה איש הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצוע

 . חוזה זה

, והמנהל יהיה רשאי לסרב מנהל הפרויקטמינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן, יהא טעון אישורו המוקדם של 

 -לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל, דין נציגו המוסמך של הקבלן 

 כדין הקבלן.

 נזיקין בזמן ו/או לאחר ביצוע העבודות: .18

הציוד, הכלים  ,הקבלן ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה, העבודותבאחריות  .א

לרבות מפני גשמים, רוח, אבק וכיוצ"ב. אמצעי ההגנה כאמור  )כולל סידור תעלות ניקוז( ו/או החומרים

יכללו, בהתאם לצורך, אספקת משאבות מים והפעלתן, חפירת תעלות סביב המבנה או העבודות 

 ן בגמר הביצוע וכן כל אמצעי שיידרש ע"י המפקח. וסתימת

מיום העמדת האתר, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד השלמת העבודות יהא הקבלן אחראי  .ב

לשמירה על האתר ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק לאחר ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן והנובע 

על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם מכל סיבה שהיא, יהא על הקבלן לתקן את הנזק 

השלמתו יהא האתר במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות חוזה זה. מאחר והעבודות תבוצענה, כולן 

או חלקן, בשטח בנוי, יש להקפיד במיוחד על מתן אפשרות לדיירי האזור להשתמש, במהלך ביצוע 

 מקסימלית.העבודות בשירותים ובמתקנים הקיימים, בנוחות 
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם, באתר או בדרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, למזמין ו/או  .ג

לרכושו ו/או לצד ג' כלשהו ו/או לרכושו, לרבות נזקי גוף, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, של עובדיו 

 משנה ע"י המזמין(.ו/או של מי מטעמו, לרבות קבלן/ני משנה )במידה ותותר העסקת קבלן/ני 

הקבלן ישפה את המזמין כנגד כל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגדו, ואשר הקבלן  .ד

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת  –ומבלי לפגוע בכלליות האמור  –אחראי לה כאמור בחוזה זה, לרבות 

בכתב ומבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל  –מיד עם דרישת המזמין 

 תרופה ו/או סעד אחרים.

 נזיקין לעובדים ולשלוחים .19

לצורך ביצוע העבודות נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלות על מבצע הבניה, מנהל העבודה,  .א

: ) להלן1970 –וסח חדש( תש"ל המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה )נ

וכן לפי כל דין אחר  1954 –"פקודת הבטיחות בעבודה"( ולפי חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד 

העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהוראות 

 .ובחוקים אלו, לרבות תקנות וצווים שהוצאו מכוחן

כי ידוע לו שהמועצה ו/או המפקח ו/או הממונה על הבטיחות ו/או מי מטעמם אינם "מנהל הקבלן מצהיר  .ב

עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות 

  .תחול עליו בלבד

אדם אחר הנמצא בשירותו הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים עפ"י כל דין לעובד או כל  .ג

 של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ו/או עקב ביצוע.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות המוזמנות בתוך המועד.  .ד

באופן רצוף את מספר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב בזה הקבלן להעסיק בביצוע העבודה 

הפועלים הדרוש בכל עת, לפי שלבי העבודה ולא תשמע כל טענה בדבר מחסור כלשהו בעובדים, בכל זמן 

 שהוא.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש. באין דרישה  .ה

 –ק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד כאמור, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה שהתמנו עפ"י הוראת חו

1954. 

כמו כן, מתחייב הקבלן לעמוד בכל הדרישות וההוראות בהתאם לכל דיני העבודה וכללי הבטיחות באתר  .ו

 העבודה.

 הקבלן ידאג לרווחת העובדים, השגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. (1)  

מקובל בענף לעובדים שיועסקו על ידו ויקיים תנאי עבודה, בהתאם הקבלן ישלם שכר עבודה, כ (2)  

 לקבוע ע"י האיגוד המקצועי.

הקבלן מתחייב לשלם עבור העובדים את כל המיסים, הקרנות )קרן פועלי בניין ואחרים(, הביטוחים  (3)  

 הסוציאליים עם כל הוצאות אחרות, בגין העסקת עובדים עפ"י הקבוע בחוק.

מתחייב להודיע, מיד עם חתימת ההסכם, למוסד לביטוח לאומי, כי הינו מועסק כקבלן הקבלן  (4)  

 עצמאי לביצוע עבודות הבנייה בהתאם להוראות תקנות הביטוח הלאומי.
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אם יעסיק הקבלן עובדים זרים, הוא מתחייב לפעול עפ"י הנחיות הרשויות המוסמכות לכך ויפעל  (5)  

 ותנאי העסקתם ומשכורותיהם והתנאים הסוציאליים.לרווחת העובדים, תנאי מגוריהם 

הקבלן מתחייב לשלם משכורות לעובדים זרים ושאר ההטבות, לרבות ביטוחי חבות מעבידים ו/או    

 כל ביטוח אחר וכן כל הוצאה הכרוכה בתנאי שהייתם.

דרישות הקבלן יהיה אחראי להבאתם, החזרתם, הפקדת דרכונים בידו וכל התחייבות אחרת עפ"י    

 משרד התעסוקה ו/או משרד הפנים.

 מובהר ומודגש, כי אין למזמין כל קשר, זיקה ויריבות לעובדים הזרים.   

עובדי שטחים אשר יועבדו ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו בעלי רישיונות מלשכת התעסוקה  (6)  

 כמתחייב ונדרש עפ"י כל חוק ו/או כל אישור אחר בתוקף.

 לשאת בכל העלויות של העסקת עובדים מהשטחים. הקבלן מתחייב   

בהתאם לדרישת המפקח, כהגדרתו בסעיף להלן, מתחייב הקבלן להחליף את מפקחי העבודה ו/או  (7)  

 ימים מיום קבלת דרישה מהמפקח. 7עובדים ו/או בעלי מקצוע בתוך 

 הקבלן מתחייב להעסיק את בעלי התפקידים, כדלקמן: .ז

 ( להלן.6ג. ) 22 סעיף-לעיל ו 17כמפורט בסעיף  – מנהל עבודה (1)

 בעל תעודת אישור כשירות לממונה על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת. –ממונה בטיחות  (2)

  ( להלן. 6ג.)22כמפורט בסעיף  – מהנדס ביצוע (3)

 אחריות ושיפוי: .20

הנובע מתפיסת מקום ( שבהסכם הממשלתי אינם חלים והקבלן יישא בכל נזק 5) 16 -( ו2) 17סעיפים 

המבנה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע החוזה ו/או הנובע ע"י אי מעשה מצד המנהל, המפקח או באי 

 . כוחם. הקבלן יישא באחריות לשיפוי המזמין בנוגע לכל אחריות שתוטל עליו, אם תוטל, על המזמין

  להסכם הממשלתי יבוא סעיף זה: 18במקום סעיף 

  אחריות לנזקים

מיום העמדת מקום ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למועד גמר ביצוע העבודות יהא  .א

הקבלן אחראי לשמירה ולהשגחה על חומרי העבודה והציוד אשר משמשים לביצוע העבודות ואשר יהיו 

ועצה ו/או מונחים במקום ביצוע העבודות מזמן לזמן. הקבלן יהא אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם למ

לעובדי הקבלן ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכושו של מי מהם במקום ביצוע העבודות, במתקנים 

שבסביבתו ובדרכי הגישה אליו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני 

באחריות  המשנה מטעמו, במישרין או בעקיפין, במהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מהן. הקבלן יישא

לכל דרישה ו/או תביעה אשר תופנינה כלפי המועצה. מכל גורם שהוא, לרבות עובדי הקבלן, סוכנים, 

ספקים ו/או כל גורם אחר שהוא ומכוח כל דין שהוא בגין ו/או בקשר עם העבודות, לרבות בקשר עם 

ו/או קבלני המשנה  ביצוע העבודות, הציוד אשר ישתמשו בו לביצוע העבודות, חומרי העבודה, העובדים

המבצעים את העבודות; המועצה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות שהיא בגין ו/או בקשר לאמור 

 לעיל.
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בכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום פיצויים ו/או הוצאות ו/או כל תשלום אחר בקשר לדרישה ו/או  .ב

מועצה מיד עם דרישה, או תביעה כאמור בס"ק )א( לעיל, מתחייב בזה הקבלן לשלם כל סכום כזה ל

לשפות את המועצה, בגין כל סכום כאמור אשר ישולם על ידי המועצה, עבור או במקום הקבלן, והכל 

בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום על ידי המועצה ועד ליום השיפוי. כל סכום אשר ישולם על ידי 

 עצה מהקבלן לפי הסכם זה.המועצה במקום או עבור הקבלן לפי הסכם זה יראוהו כחוב מגיע למו

א המועצה רשאית לנכות כל סכום כאמור בס"ק אלה מכל )ב( לעיל, תה-מבלי לגרוע מהאמור בס"ק )א( ו .ג

 תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן.

 :ביטוח .21

בתחום השיפוט של המועצה  יםקיבוץו/או ה שדות נגבהמזמין בסעיף זה )ביטוח( יקרא: מועצה אזורית  .א

ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות 

 .שרד העבודה והרווחהמ –מדינת ישראל חינוך ו/או גופים קשורים למועצה ו/או 

פי כל -חראי עלי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אפ-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .ב

 דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה.

עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם  .ג

זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד 

 ע התחייבויותיו על פי הסכם זה. שישמשו אותו לביצו

הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין בגין כל נזק או  .ד

אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות 

 ביטוח.

הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצ"ב  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח .ה

הנם מזעריים ואין זה,  הסכם)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מ 'אמסמך 

בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע 

 ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי. 

צמצם את התחייבויות על פי מובהר בזה כי "אישורי קיום ביטוחים" הרשומים בהסכם זה לא נועדו ל .ו

ההסכם, והמתכון התמציתי של אישורי קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד 

בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי קיום ביטוחים. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלו 

וליישמן בביטוחיו ללא ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות 

 הסתייגויות.

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין, יהא  .ז

הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, 

 י המזמין כל טענה כאמור. כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפ

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות  .ח

 העצמית הנקובה בפוליסה.



 

 

24 
 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין על החוזה, ימציא הקבלן למזמין את  14 .ט

בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם  אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות

 די חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.י-חתומים על

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הקבלן  14 .י

 ת ביטוח נוספת.למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופ

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור  .יא

כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על 

הטיל על המזמין אחריות נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי ל

 כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח. 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות  .יב

אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה 

 ת על פי דין או אחריות על פי הסכם זה. פוטרת את הקבלן מאחריו

הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות מחירים,  .יג

 שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.

תקן את הפוליסות ו/או מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או ל .יד

את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא 

תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל 

 שהיא.  

ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי  מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת .טו

המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב 

 כאמור. 

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או  .טז

 ליסה או ההשתתפות העצמית.הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפו

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין  .יז

נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר 

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול  שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור.

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן. 

שם המבוטח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את המזמין, הקבלן וקבלני המשנה וגם גורמים  .יח

 נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח.

הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח  .יט

 חבות מוצר. 

בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר ישמשו  .כ

 אותו לצורך ביצוע עבודות על פי ההסכם זה.

פיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן. סעיף כל הפוליסות תכלולנה: סעיף ל .כא

לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי 
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שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  

כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין. והביטוח של הקבלן הינו 

ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי 

. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך צפוי-הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי

יום  60תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין לכל הפחות 

 מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי. 

ריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של עובדים. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו ח .כב

חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן 

כן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ו תיקון ו/או השבה לקדמות של עבודהמידע ומסמכים. 

 ללקוחותיו.

 ועית ירשמו:בפוליסה לביטוח אחריות מקצ .כג

מיום  לא יהיה מאוחרסעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי  .1

 ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" . תקופת גילוי של  .2

ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, 

 חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו: .כד

מיום  לא יהיה מאוחרסעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי  .1

 ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או אי חידוש  12ת". תקופת גילוי של סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכ .2

הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את 

 חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. 

 תכלול שלושה פרקים כדלקמן: הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות .כה

פרק א' יבטח את הפרויקט ) העבודות ( במלוא ערכו כולל מע"מ ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי  .1

והרחבות כדלקמן: רעידת אדמה. נזקי טבע. פריצה. גניבה. פגיעה ברכוש סמוך. פגיעה ברכוש עליו 

ה עובדים. נזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. נזק ישיר מתכנון לקוי, עבוד

מערך העבודה. פינוי הריסות. שכר מודדים. שכר  20%לקויה וחומרים לקויים עד לשיעור של 

חודשים. תקופת הרצה בת ארבע שבועות.  24אדריכלים. שכר מהנדסים. תקופת תחזוקה מורחבת 

אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי 

 ה ביטוח מחוץ לאתר ביצוע העבודות.לכלילת מקר

פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר העבודה ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי  .2

והרחבות כדלקמן: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום 

נזק ישיר מפגיעה בצנרת  דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו ולא עשה כך, במלוא גבול האחריות.

ומתקנים תת קרקעים במלוא גבול האחריות. נזק תוצאתי מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים. 

רעד, ויברציה והחלשת משען. אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש 
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לי רכב מנועי במלוא ברכב או ציוד מתנייע שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כ

גבול האחריות. כל רכוש המזמין למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי. שימוש במכשירי 

 הרמה.

פרק ג' יבטח את אחריות המבוטחים כלפי העובדים מכל סוג לרבות חברות כוח אדם, עובדים  .3

 זרים ואחרים.

מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט  .כו

 לעדכן את סכום הביטוח מיידית, ולשלוח אישור קיום ביטוחים מעודכן על ביצוע העדכון האמור.

 הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.  .כז

 הרחבות שיפוי: .כח

וצר תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המ .1

בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו 

 . יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד

וכדלקמן: פרק ב'  גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח .כט

יטוח אחריות ב -פרק ג' ₪.  15,000,000 –פוליסה לביטוח עבודות קבלניות אחריות כלפי צד שלישי 

טוח אחריות בי₪.  6,000,000מוצר אחריות ביטוח שרשום בפוליסה קבלן הזוכה. כפי  –מעבידים 

 .1,000,000 –מקצועית 

הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה שגבולות  באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה .ל

 ' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד.ג-האחריות לפרקים ב ו

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  .לא

 משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל. 

 ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר יהיו בתוקף, כל עוד יש לקבלן אחריות על פי כל דין.  .לב

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של  .לג

 הקבלן.

במידה ויועסקו על ידי הקבלן, קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא  .לד

ספק, כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר 

 האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח  .לה

להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם המזמין. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות 

ו על המזמין מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המזמין. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן יחול

בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל 

קבלן מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שה

לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל 

 פוליסה מסיבות המותרות לה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקבלן  .לו

יו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנות

ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח 

 לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לקיים  .לז

מזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן המעת לעת ע"י -אם יקבעו-ת אשר יקבעואת נוהלי הבטיחו

שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום 

 לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת .לח

לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל 

 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

ה, או הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם ז .לט

כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים 

כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן 

 ידו. אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. .מ

 פיקוח ע"י המנהל: .22

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם המזמין, אלא אמצעי  .א

והמזמין התקשרות להבטיח כי הקבלן יקיים את חוזה זה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת בין הקבלן 

 כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה זה.

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה ולא יגרע מאומה  .ב

 .מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה

 :וסמכויותיהם ומהנדס ביצוע המפקח, מנהל עבודה .ג

למנות מפקח מטעמו )להלן: "המפקח"( וכן להחליפו בכל עת במפקח אחר, באם  המזמין יהא רשאי .1.ג

ימצא לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו. הוצאות המפקח ושכר טרחתו יחולו על המזמין וישולמו על 

 ימים מראש על החלפת המפקח, כאמור בסעיף זה. 7כמו כן, מוסכם כי המזמין יודיע לקבלן  ידו.

 יהיה לפקח ולבדוק כי הקבלן מבצע את התחייבויותיו בהסכם זה.  תפקידו של המפקח .2.ג

המפקח יהיה מוסמך לבדוק את בניית הפרויקט ולהשגיח על ביצועו. כמו כן יהיה מוסמך לבדוק את  .3.ג

טיב החומרים שהקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו של הקבלן משתמשים בהם וטיב המלאכה 

סף ומבלי לפגוע באמור לעיל, יהיו סמכויותיו של המפקח שנעשית ע"י הקבלן בביצוע הפרויקט. בנו

 כל אותן הסמכויות הנתונות לו באופן מפורש, מפעם לפעם, בהסכם זה.

הקבלן יאפשר ויסייע בכל הדרוש למפקח, או לבא כוחו, או למורשה על ידו להיכנס בכל עת לשטח  .4.ג

עשית עבודה כלשהי הקשורה הבניה, ולכל מבנה שיבנה עליו ע"י הקבלן, ולכל מקום אחר שבו נ

 בביצוע הסכם זה ולכל מקום שממנו מובאים חומרים, ציוד וחפצים כל שהם לביצוע הסכם זה.
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סמכות המזמין למנות את המפקח והסמכויות הניתנות בהסכם זה למפקח, מהווים אמצעי בלבד  .5.ג

מינוי המפקח, שהמזמין נוקט בו, כדי להבטיח כי הקבלן יקיים הוראות הסכם זה במלואן. אין ב

כאמור לעיל, וכן אין בשום מחדל מצד המפקח, כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו למילוי הוראות 

הסכם זה במלואן ובמועדן, ובלבד שאם הסכים הקבלן למלא אחר דרישות המפקח, אזי תחייבנה 

 ות.דרישות אלה את המזמין והקבלן לא יישא באחריותו בגין ביצוע העבודה, על פי אותן דריש

הקבלן ימנה מיד לאחר חתימת הסכם זה מהנדס מורשה הרשום בפנקס המהנדסים ואשר תחום  .6.ג

התמחותו הינו מהנדס ביצוע לעבודות הנדסה אזרחית כחוק. כמו כן ימנה מנהל עבודה מוסמך 

מורשה )בעל תעודה( מטעם משרד העבודה, ידאג לרישום שמם כמנהל/י עבודה בפרויקט, אשר 

היות אחראי/ם מטעם הקבלן על ביצוע הפרויקט, למשך כל תקופת הבניה. תפקידם יהיה לנהל ול

עם  יתאמומנהל העבודה ומהנדס הביצוע ימסרו למפקח כל שיידרש על ידו לצורך מלוי תפקידו, וכן 

 .המפקח את כל הדרוש והקשור במילוי התפקידים והסמכויות הנתונים למפקח בהסכם זה

 ושה )בעל תעודה( מטעם משרד העבודה, ידאג לרישום שמהקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך מור .7.ג

יהיה לנהל ולהיות אחראי מטעם הקבלן על ביצוע הפרויקט,  וכמנהל/י עבודה בפרויקט, אשר תפקיד

למפקח כל שיידרש על ידו לצורך מלוי תפקידו, וכן  ורלמשך כל תקופת הבניה. מנהל העבודה ימס

לוי התפקידים והסמכויות הנתונים למפקח בהסכם עם המפקח את כל הדרוש והקשור במי םיתא

 זה.

כמו כן ימנה הקבלן ממונה בטיחות בעל תעודת אישור כשירות לממונה על הבטיחות בעבודה מטעם   .8.ג

 . משרד התמ"ת

במשך תקופת ביצוע העבודות ועד למסירתן למזמין מתחייב הקבלן כי מנהל העבודה המוסמך ימצא  .9.ג

 ע העבודות. באתר ברציפות וישגיח על ביצו

 לרשות המפקח בכל שיידרש על ידו. ומהנדס הביצוע יעמדוכמו כן מתחייב הקבלן כי מנהל העבודה  .10.ג

הקבלן ידאג להמציא למזמין אישור משרד העבודה, מיד לאחר מינויו של מנהל עבודה כאמור בסעיף  .11.ג

 זה.

המפקח יהיה מוסמך לבקר, בכל עת, באתר העבודה, כדי לבקר את העבודה, טיב וסוג החומרים,  .12.ג

האלמנטים המוכנים וכל חלק ואביזר העתידים לשמש את הקבלן לצורך העבודה, את קצב ביצוע 

 העבודה וכל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון. 

 מוש בו.הקבלן יהיה חייב למסור לבדיקה כל חומר ואלמנט לפני השי

המפקח יהיה רשאי לבדוק ולבחון כל חומרים, אלמנטים, חלקים, אביזרים ודברים שבה משתמש 

 הקבלן או עתיד להשתמש, לביצוע העבודה.

 הבדיקה תעשה ע"י המפקח עצמו, או באמצעות, או/גם בעזרת מישהו אחר, עפ"י שיקול דעתו.

, אביזרים, חלקים ודברים אשר הקבלן המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה וכן חומרים, אלמנטים

משתמש, או עתיד להשתמש בהם בקשר לעבודה ואשר לדעת המפקח אינם מתאימים לעבודה, או 

 לנספחים להסכם הזה.

 .המהנדסהודעת הפסילה תעשה בדרך של רישום בכתב ביומן העבודה, ע"י 
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להחליף ו/או לתקן ו/או  ל חשבונוע -עם מתן ההודעה, כאמור בפסקה הקודמת, יהיה הקבלן חייב  .13.ג

לשנות ו/או להרוס ו/או לבצע מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש בחומרים, 

באלמנטים, באביזרים, בחלקים אשר נפסלו, או לא אושרו, לפי העניין ולסלקם, את כולם, או חלק 

 מהם, עפ"י דרישת המפקח, ממקום העבודה.

ימים ממועד הפסילה ע"י המפקח. אולם מוסכם,  7יקויים הנ"ל תוך הקבלן יהא חייב לתקן את הל

כי במקרים בהם יהיה צורך בהזמנות חומרים, כי אז מוסכם כי הקבלן יסיים את תיקון הליקויים 

 ימים ממועד הפסילה ע"י המפקח. 21בתוך 

ם הנ"ל לא תיקן הקבלן את הליקויים הנ"ל במועד, יהא רשאי המזמין לבצע את תיקון הליקויי

 בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו ועל חשבונו של הקבלן.

אחר הקשור לפרויקט  הקבלן יאפשר למפקח לעיין בכל התכניות לרבות תכניות העבודה, וכל חומר טכני .ד

ואשר דרוש לדעת המפקח. עיון בחומר אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו על פי 

 הסכם זה.

 גישת המפקח לאתר: .23

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל אדם מטעם המזמין, להיכנס בכל עת לאתר, וכן לכל מקום שממנו  .א

 מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם, לצורך ביצוע חוזה זה.

הקבלן יתקין באתר, על חשבונו, מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח כולל חיבורי חשמל ותקשורת  .ב

 חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות. למבנים ומחסן מתאים לאחסנת

  .הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח מטעם המזמין .ג

 הקבלן בר רשות בלבד .24

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו בכל צורה שהיא, הינם ברי 

ת אחרת בו. אין באמור בסעיף זה, כדי להתיר לקבלן רשות באתר ואין להם כל זכות חזקה ו/או כל זכו

 .להעסיק אחרים, שאינם עובדיו, אלא בהתאם לאמור במפורש בחוזה זה

 מציאת עתיקות .25

עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים  .א

הם נכסי המדינה, והקבלן ינקוט  –אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, אשר יתגלו באתר 

 באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

כן מתחייב הקבלן לקיים  לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. מיד .ב

 את הוראות הדין בדבר עתיקות. 

 הפרת זכויות פטנטים וכו'  .26

הקבלן ימנע מלגרום למזמין כל נזק עקב הפרת זכויות כאמור להלן. כן מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 

דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, המזמין על כל תביעה, 

מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות, בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, ו/או במכונות או בחומרים 

 ו/או בכל דבר אחר שסופק ע"י הקבלן.

 תשלום תמורת זכויות הנאה .27
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ומבלי  –לרבות  –מהן יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו היה ולשם ביצוע העבודות ו/או חלק 

 –ה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה לצורכי חציב -לפגוע בכלליות האמור 

 יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 וחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשיםפגיעה בנ .28

קבלן מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודות וכל חלק מהן לא תהא פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור ולא ה

תהא הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש 

 , לא ישולם לקבלן כל פיצוי, תמורה או תשלום בגין כך. . מובהר כיוהחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא

 תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים .29

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון,  .א

וע העבודות, טל"כ, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים )להלן בסעיף זה: "מובילים"(, תוך כדי ביצ

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

חלק מהן, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות 

ואי אפשר לגלותם תוך המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים, לרבות במובילים שאינם נראים לעין 

הסתכלות רגילה בשטח, אף אם לא סומן המוביל האמור בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל 

 מסמך אחר, המהווה חלק מחוזה זה.

הקבלן מתחייב לשנע את כל כלי העבודה לרבות דחפורים, רגלי כבש, מכבשים וכלים מסוג זה על גבי  .ב

בוצעות העבודות ואינו רשאי בשום אופן לשנע כלים מסוג הנ"ל מוביל בלבד ישירות למתחמים בהם מ

 ניצן עצמו. קיבוץניצן ו/ או ב קיבוץו/או דומים להם על הכבישים ו/או דרכי הגישה המובילים ל

במידה והקבלן יפר חובתו בסעיף זה ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם, יהווה הדבר הפרה יסודית של  .ג

 ן. את ערבות הביצוע ו/או לעכב כספית המגיעים לקבלההסכם והמזמין יהא רשאי לחלט 

 מניעת הפרעות לתנועה .30

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודות 

חסומות ו/או מוגבלות לתנועה. כן אחראי הוא, כי לצורך הובלתם של משאות מיוחדים יקבל תחילה הרישיון 

בחירתם של  –ומבלי לפגוע בכלליות האמור  –רוש לכך מהרשות המוסמכת וינקוט כל האמצעים, לרבות הד

דרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתופחת, ככל האפשר, ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים 

 האמורות ויימנע, ככל האפשר, נזק לדרכים.

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים .31

לכל קבלן אחר, המועסק ע"י המזמין ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח לפעול הקבלן יאפשר 

ולעבוד באתר ו/או בסמוך אליו. הקבלן ישתף ויתאם פעולה עמהם ויאפשר להם, את השימוש בשירותים 

 ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם נתבקש לעשות זאת ע"י המפקח.

 אספקת כוח אדם ע"י הקבלן .32

חייב לספק, על חשבונו הוא, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם הקבלן מת .א

 ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
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הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל ו/או המפקח בדבר הרחקתו מהאתר והפסקת עבודתו של כל מי  .ב

שלא כשורה ו/או אינו מוכשר למלא את  שמועסק על ידו לצורך ביצוע העבודות, אם לדעתם התנהג הוא

 תפקידיו ו/או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו.

 אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .33

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד  .א

לפי כל דין, חייב הקבלן  הקבוע לכך בחוזה. בכל סוג עבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר

להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודות הרגילות 

על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. 

 ה כאילו נמסרה לקבלן.הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אות

הקבלן מתחייב לנהל ולקיים, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם, בהם יירשמו שמם, מקצועם  .ב

וסוגם במקצוע של כל העובדים המועסקים לצורך ביצוע העבודות, ימי עבודתם, שעות עבודתם ושכר 

 עבודתם.

אדם הנ"ל, לשם ביקורת. כן מתחייב הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, את פנקסי כוח ה .ג

מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ו/או יומית, שתכלול את  –הוא להמציא לפי דרישתו ולשביעות רצונו 

 חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת  .ד

 אין הם מתאימים לתפקיד. המפקח

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים, רק באמצעות לשכת העבודות ובהתאם להוראות חוק שירות  .ה

, והקבלן ישלם שכר עבודות לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, 1959 –התעסוקה, תשי"ט 

הגדול ביותר של עובדים  ויקיים תנאי העבודה, בהתאם לקבוע ע"י איגוד המקצועי המייצג את המספר

 במדינה באותו ענף, עבור עבודות דומות באותו אזור.

הקבלן מתחייב לשלם בגין כל אחד מעובדיו שהעסיק בביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן, מסים לקרנות  .ו

ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר 

 בדים במדינה עבור עבודות דומות באותו אזור.של עו

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש על פי דין,  .ז

ובאין דרישה על פי דין, כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודות במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודות, תשי"ד 

– 1954. 

ומבלי  –הקבלן ישפה את המזמין במלוא כל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגדו, לרבות  .ח

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין אי עמידה בכל אחד מהחובות המנויות בסעיף  –לפגוע בכלליות האמור 

ה זה ו/או עפ"י כל בכתב, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין ע"פ חוז –זה לעיל וזאת מיד עם דרישת המזמין 

 דין, לכל תרופה ו/או סעד אחרים.

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .34

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים  .34.1

 לביצוע יעיל של העבודות בקצב הנדרש.
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העבודה  ם לביצועה היעיל שלרואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושי .34.2

  .בקצב הדרוש

 מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים .34.3

 שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים

 .המפקחהישראליים, מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים שאושרו על ידי 

או  מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודות, חייב הקבלן לקבל מהיצרן .34.4

 . הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה, ולמסרו למפקח

 חומרים וציוד במקום העבודה .35

נים העתידים כל החומרים, הציוד, הכלים, האביזרים, המוצרים, בין מוגמרים ובלתי מוגמרים, במתק .א

להיות חלק מן העבודות וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן באתר למטרת ביצוע העבודות )להלן: 

 "החומרים"(, יועברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות המזמין.

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על המועצה אחריות מכל סוג ומין שהם  .ב

לחוק חוזה  6ניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה, לחומרים ואין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף בקשר לג

 . 1984 –קבלנות התשל"ד 

הקבלן לא יהא רשאי להוציא את החומרים ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת האישור בדבר השלמת  .ג

 העבודה, רשאי הקבלן להוציא חומרי בניה.

של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע חוזה הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה  .ד

להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות  53זה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 

המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה לזכויות המזמין עפ"י סעיף 

 כאמור. 53

 ואיכות ביצוע העבודותטיב החומרים  .36

בהסכם זה על ובהתאם לאמור  בכמויות מספיקות הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר .א

ו/או משרד  ולרבות כל הוראה או הנחיה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים נספחיו

 .החינוך

כונותיהם לתקנים תאימו בתי –חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  .ב

המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין בחוזה סוג ולסוג האמורים 

 .אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות, אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו מתאימים ליעודם, ע"י  .ג

 המפקח.

הקבלן מתחייב להוסיף, או להחליף או לשנות חומרים המשמשים לצורך בניית הפרויקט ואשר המפקח 

הודיע לקבלן כי אינם כשרים או מספיקים, לצורך מילוי התחייבויות הקבלן בהסכם זה וכל זאת מיד 

 לאחר קבלת הודעה כאמור.

כשלעצמה גורעת מאחריותו של  ין עובדה זוא -סופקו חומרים או מוצרים מסוימים על ידי המועצה  .ד

 . הקבלן לגבי טיבה של העבודה
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-הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים וכן את הכלים, כח .ה

האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום העבודות או להעברתם של החומרים 

 לבדיקת המעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

הקבלן ידאג להמציא לחברה מערך בדיקות מעבדה יבוצעו על חשבון הקבלן על ידי מעבדה מוסמכת.  .ו

תפקידי המעבדה יהיו: בדיקות מוקדמות של טיב החומרים, בדיקות והכל כפי שתורה החברה מעת לעת. 

 . קחפי דרישות המפל -בדיקות שוטפות לטיב החומרים, בדיקות לטיב המלאכה, ובדיקות שונות באתר 

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודות יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו  .ז

 .בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען,  .ח

בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. 

 השתמש המנהל בזכות האמורה, סכום זה ינוכה מכל חשבון חלקי שיגיש הקבלן למועצה. 

מות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב או ביצוע דגיידי המפקח ו/-הוראות על מתן .ט

החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות 

 .התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן

כלשהי להשלמת העבודות ולא  עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה .י

 .ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו

 בדיקות חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים .37

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודות.  .א

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות, שנועד להיות מכוסה או  .ב

 , ללא אישור המפקח.מוסתר

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע ,הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור  .ג

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך שבה יבחר, לבחון ולמדוד את החלק האמור 

 מהעבודות לפני כיסויו או הסתרתו.

חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו,  הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה .ד

בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח, לא מילא הקבלן אחר הוראות 

המפקח לפי ס"ק זה, רשאי המפקח להורות לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות 

 והכל על חשבונו של הקבלן. ולאחר מכן להחזירו לתיקונו,

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .38

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, תוך כדי מהלך העבודות: .א

לסלק החומרים כלשהם מהאתר, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה  .1

 שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

 ליעודם במקום החומרים הבלתי מתאימים.על הבאת חומרים המתאימים  .2

לסלק ו/או להרוס ו/או להקים מחדש של חלק שהוא מהעבודות, שנעשה ע"י שימוש  .3

 בחומרים בלתי מתאימים או מלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי חוזה זה.
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כל  )א( יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף38כוחו של המפקח לפי סעיף  .ב

 תשלום ביניים, שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

)א(, יהיה המזמין רשאי לבצע את האמור בהוראה 38לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף  .ג

הנ"ל על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהא רשאי 

לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי לגבותם מהקבלן, בכל דרך לגבותן או לנכותן, מכל סכום שיגיע 

 . אחרת

 : מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודות .39

נגרם עיכוב בביצוע העבודות או ע"י כוח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה 

לבקש ארכה במועד השלמת העבודות שאי הקבלן ר –עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

 והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי:

יום מתום התנאים שגרמו  30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור, לאחר  .א

 לעיכוב העבודה.

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה שהתנאים האמורים  .ב

 גרמו לעיכוב בביצוע העבודה.אירעו ו

 י. נלקבלן לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או תביעות לארכת זמן ביצוע עקב שינוי במצב הביטחו .ג

סגר בשטחים עיכובים בביצוע העבודות/המבנה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים ו/או בשל  .ד

ח עליון או תנאים אחרים או מיוחדים לעניין או מניעה מיבוא פועלים זרים, מכל סיבה שהיא, לא יהוו כו

 זה, והקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה.

במידה והמנהל קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי הקבלן לתשלומי הפרשי  .ה

הצמדה, ניהול מתמשך או כל תשלום או פיצוי אחר בגין תקופת הארכה, וכן לא לקבלת תמריץ כספי 

 עמידה בלו"ז / הקדמה. עבור 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .40

עמידה בלוח זמנים ו/או או כל חלק מסוים מהמבנה תוך  לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות .א

בהתחשב בהארכה או בקיצורה כאמור בהסכם  בחוזה, יפגר בביצוע שלב כלשהו משלבי הביצוע

בתוספת  ₪ 3,000 –זה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בסך השווה ל 

ועד  המבנה/חלק מהמבנה/לכל יום של איחור, החל מן המועד שנקבע להשלמת העבודותמע"מ 

  להשלמתה בפועל.

כמוגדר בתנאי החוזה ויוגדל בשיעור עליית המדד בין למדד סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד  .ב

  .החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל

)א( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל 40המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצויים האמורים בסעיף 

כשלעצמו משום זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים אין בו 

 שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי חוזה זה.

)א( לעיל, הינם בנוסף לכל סעד אחר הנתון למזמין, על פי כל דין, 40הפיצויים האמורים בסעיף  .ג

 סעד אחר.פיצויים בגין נזקים ו/או ביטול חוזה זה ו/או כל  –ומבלי לפגוע בכלליות האמור  –לרבות 
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 הפסקת העבודה .41

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  .א

המפקח, או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו 

 .בהוראה ולא יחדשה, אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הודעה בכתב על כך

)א( לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים 41או מקצתן, כאמור בסעיף הופסק ביצוע העבודות, כולן  .ב

 לאבטחת האתר ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המנהל  .ג

כנ"ל .א' יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות 40כאמור בס' 

והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה יזומה כזאת על ידי המועצה 

 הינה תנאי עיקרי בהסכם זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת בחשבון מכלול שיקוליו.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שקיבל הקבלן צו התחלת עבודה  .ד

החל בביצוע העבודות בפועל, תיעשנה מדידות סופיות לגבי לעיל והקבלן כבר  8ע"פ סעיף 

יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעת ההפסקה  30חלק העבודות שביצוען הופסק, זאת תוך 

 כאמור.

, הכל ( לעיל, ישולם לקבלן הסכום המגיע, ע"פ המדידות בפועלד)41במקרה האמור בסעיף  .ה

סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תשלום כאמור יהווה סילוק  .לפי קביעת המפקח

תהיינה כל תביעות ו/או טענות כלשהן כלפי המועצה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה 

מהפסקת העבודות ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי 

 בקשר עם הפסקת העבודות וכתוצאה ממנה. 

מקצתה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן, לא יהא נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כולה או  .ו

הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם, זאת בנוסף לסעדים להם זכאית החברה על פי חוזה 

 .זה ו/או על פי כל דין, לרבות חלוט ערבות

 תעודת השלמה לעבודות .42

יום מיום  15יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות, תוך  –הושלמו העבודות 

יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח כי העבודות בוצעו בהתאם  30קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 

נמצאו העבודות יתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. לא י –לתנאי חוזה זה ומתאימים לדרישותיו 

ראויות למתן תעודת השלמה, ימסור המפקח לקבלן רשימת תיקונים, הדרושים לדעת המפקח והקבלן חייב 

לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך, על ידי המפקח. המפקח רשאי להזמין נציגי כל רשות שהיא ו/או כל אדם 

 לבדיקת העבודות.

 בדק ותיקונים .43

חודשים או עפ"י תקן לפי התקופה הארוכה יותר  12: תקופה של לצורך חוזה זה, תקופת הבדק פירושו .א

או תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( וזאת גם אם הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן, 

או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך 

במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור  לחוזה. 42אם לסעיף מתן תעודת השלמת העבודות בהת
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בסעיף זה ובין האמור בחוזה הממשלתי הסטנדרטי לבין האמור במפרט הטכני המיוחד, יחול הנוסח 

 המטיב עם המועצה. 

להבטחת ביצוע התיקונים הנ"ל, ימסור הקבלן כנגד וכתנאי לקבלת התשלום האחרון והחזרת ערבות 

משווי כלל התמורה ששולמה לקבלן בגין העבודות וכנגד קבלת  5%על גובה של הביצוע, ערבות בנקאית 

 חודשים הנ"ל לשביעות רצון המזמין. 12לתקופה של מכתב סילוק על הקבלן, 

וך תקופת הבדק, נזק או קלקול, ו/או ליקוי, אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה נתגלו בעבודות ת .ב

לקויה או שימוש בחומרים פגומים. יהא הקבלן חייב לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, 

חודשים  3 -הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

 תקופת הבדק.מתום 

לחוזה, לכביש,  29תהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע, לפי סעיף ההוא הדין לגבי נזק או קלקול ש

דרך, מדרכה, שביל וכיוצ"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודות לקויה או שימוש בחומרים 

 פגומים.

מפקח, אשר רשאי להזמין לבדיקה לפני תום תקופת הבדק תערך בדיקת העבודות בהשתתפות הקבלן וה .ג

 נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם.

 ( דלעיל.בהקבלן יהיה חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק )

 להלן. 44ג( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף ) -)ב( ו43אין באמור בסעיפים  .ד

 ל הקבלן.עלעיל תחולנה )ג(  -)ב( ו43ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  .ה

בכל מקרה של נזק ו/או קלקול לעבודות שיתגלו במהלך תקופת הבדק, תוארך תקופת הבדק לגביו למשך  .ו

 חודשים נוספים ממועד תיקון הנזק ו/או הקלקול.  12

היה תיקון הפגם או הנזק או אי ההתאמה הכרחי, כדי למנוע נזק גדול יותר וניתנה הודעה לקבלן על כך  .ז

לא השיב להודעה ביום בו נתנה לו ההודעה ו/או לא תיקן את הפגם או הנזק תוך זמן סביר, יהיה  והקבלן

המזמין רשאי אך לא חייב, לתקן את הנזק בעצמו, או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן 

 למזמין את ההוצאות, שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה.

יתקשר עם ספקים לרכישת ציוד ו/או כל חומר אחר, שבגינו תימסר תעודת אחריות במידה והקבלן  .ח

עודות אחריות. אין בתעודות אלה, כדי להסיר אחריות מהקבלן אלה יישאו ת -)להלן: "הספקים"( 

 והקבלן יהא אחראי לכל פגם ו/או נזק ו/או קלקול ו/או אי התאמה.

לן לא תהא זיקה משפטית ויריבות ישירה בכל הנוגע למען הסר ספק, מובהר כי בין הספק לבין הקב

 להתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

גלו בעת ביצוע העבודות ו/או במסגרת מסירת העבודות ליקויים שית -ליקויים בלתי ניתנים לתיקון .ט

 לע עבקייש םוכסב הצעומל םייוציפ םולשתב בייח ןלבקה היהי, חקפמה תעדלכבלתי ניתנים לתיקון ,

ערבות  וא קדבה תוברע טוליח ידי לע תוברל, תרחא ךרד לכב ןתובגל תיאשר אהת הצעומה .חקפמה ידי

 הביצוע.
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 אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק )להלן: "תקופת האחריות"( .44

יום לפני גמר שנת האחריות יפגשו נציגי הקבלן המפקח והמזמין ויקבעו רשימת תיקונים לגמר  30 .א

 שנת האחריות. 

לאחר גמר תקופת  שנים 3בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודות ו/או בחומרים, תוך  .ב

הבדק, הנובע מביצוע העבודות, שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל 

ן הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמי

 והמזמין יהא רשאי לממש את הערבות לתקופת האחריות שנתנה בגין כך.

ו/או חוק  הטכני המיוחד או המפרט הכלליבהן המפרט  ו/חומרים למרות האמור לעיל, לגבי עבודות .ג

 . יחול הנוסח המטיב עם המועצהדורש תקופת אחריות ארוכה יותר, המכר 

הקבלן מאחריות בהתאם לתקופות האחריות  אין בהחזרת ערבות הטיב לידי הקבלן כדי לפטור .ד

 הקבועות במפרט הכללי ו/או בחוק המכר.

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .45

לעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות  44ו/או  43לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיפים 

בלא מתן כל התראה ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות  –על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת 

שייחשבו כהוצאות משרדיות וניהוליות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  ,15%שיהיו כרוכות בכך בתוספת של 

, לרבות באמצעות חילוט י לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לפי בחירתוזמן שהוא וכן יהא המזמין רשא

 .ערבויות

 מחירי יחידות של אספקה והרכבה המופיעים בכתב הכמויות יכללו את: .46

ערך כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה(,  .א

 והפחת שלהם. 

 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע והרכבה בהתאם לתנאי החוזה.  .ב

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו' )וכן עבודות עזר כגון סיתותים, .ג

 בטון וכו'(. 

עבודה, ובכלל זה הג' אל מקום  -הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' ו .ד

 קתם, וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. העמסתם ופרי

 אחסנת החומרים, המכונות וכו', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .ה

המסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, ביטוח לאומי, מכס, מס קניה, מס מסויג, וכל היטל אחר  .ו

 המוטל על החומרים ו/או המלאכות. 

 פים, לרבות תשלום אגרות במידת הצורך. ניקוי אתר העבודה, סילוק פסולת ועוד .ז

 אספקת וצריכת מים, חשמל וטלפון.  .ח

 רווחי הקבלן.  .ט

 דמי בדיקות, דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות על פי חוזה זה.  .י

 כל ההוצאות הנובעות מהתארכות משך ביצוע העבודות שבכל הזמנת עבודה, מכל סיבה שהיא.  .יא

הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן  .יב

והמקריות, וכל הכרוך למילוי החוזה והשלמת המלאכות, בהתאם לכוונתם ומובנם האמיתי של 

 . מסמכי החוזה
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 ן. ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אות .יג

 הערכת שינויים .47

בהסכם הממשלתי המזמין שומר לעצמו את הזכות  על אף האמור בכל מסמך אחר של החוזה, או .א

להקטין או להגדיל את היקף כל החוזה בכללותו וכל סעיף וסעיף ללא הגבלה, מבלי שזה ישמש עילה 

 לתביעה כל שהיא מצד הקבלן. 

רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתכניות,  ויהי המנהל/המפקח .ב

לפי שיקול  -הכמויות, להשמיט או להפחית מהן או לעשות בהן שינויים  במפרטים, בשרטוטים ובכתב

יהיו המנהל  /המפקח והקבלן מתחייב בזה לבצע הוראות אלה. דעתו הבלעדי, בכל היקף וללא הגבלה

להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלנו, כמותו,  םרשאי

ממדיו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר גובהו, מתאריו ו

על שינוי המבנה לפי סעיף זה תקרא פקודת שינויים ותימסר לידי  המפקח/הוראותיו. הוראת המנהל

 הקבלן בכתב. 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות  .ג

אפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות ש

יקבע ערכו של השינוי י –דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 

על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון דקל לבניה ללא תוספות )ללא תוספת 

אחוזי קבלן ראשי, ללא תוספות והפחתות בגין היקף העבודה, ללא תוספות לפי אזורים, ללא 

. למען הסר 20%תוספות לביצוע עבודה במבנה מאוכלס ופעיל וכד'( שבתוקף, בניכוי ההנחה של 

  ספק, המחירים ב"מחירון דקל" כוללים רווח והוצאות כלליות של הקבלן.

היה ולא נמצא הסעיף החריג במחירונים המפורטים לעיל, ייקבע ערכו של השינוי לפי ניתוח מחיר  .ד

על פי החלטת  6%שיוצג על ידי הקבלן ויאושר על ידי המנהל, ובתוספת רווח קבלן שלא יעלה על 

 פרויקט. מפקח ה

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של  .ה

 . השינוי ו/או אי הסכמתו עם קביעת המנהל

ביצוע עבודה המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית.  .ו

המפקח ביומית מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעה על דעת עצמו. 

לא יורה על ביצוע עבודות בדרך זו אלא אם המדובר בעבודה שלא נכללת במסגרת העבודות שפורטו 

להם  שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדבריםבמחירון. 

 אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה, יחולו גם לגבי עבודות אלו.

הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן, ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעת  .ז

 עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.

, לאחר ניכוי שעות נסיעה, או כלי הנמצאים כבר בשטח שעת העבודה תהיה תמיד שעת נטו של אדם .ח

 , קניית החומרים והציוד,. הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתםאבטלה, ניהול וכיוצא באלו

רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג  –וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות 

דלק, שמנים, כלי עבודה וכל הדרוש ם גם חומרי עזר כגון המחירים המצוינים כוללי כפי שיפורט.

לביצוע תקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה 
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לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף 

 בעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן.אותם על חשבונו. כל ההוצאות הנו

 ם. אם יידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות על ידי ספקי .ט

וכיו"ב הקשורים לעבודות , עלויות נלוות הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים .י

 נוספות, סעיפים חריגים או עבודה ביומית.

בו ניתנה לקבלן )במפרט הטכני( רשות להציע מוצר שווה ערך או חלופה לתכנון מוסכם כי בכל מקרה  .יא

המקורי עפ"י ההסכם, יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים ואשר ידרשו ע"י המנהל 

 ו/או המפקח ו/או המתכנן. המזמין יהיה רשאי לדחות את הצעת הקבלן מבלי ליתן כל נימוק לכך.

 החוזה יחולו במלואם גם ביחס לשינויים, למעט אם נקבע אחרת ומפורש בכתב.  מובהר כי כל הוראות .יב

 מדידת כמויות .48

לפני תחילת ביצוע העבודה ימסרו לקבלן הנחיות לסימון ונקודת קבע לביצוע העבודה. על הקבלן  .א

 לאחוז בכל האמצעים הדרושים להבטחת נקודות הקבע לשביעות רצון המפקח.

חידוש הסימונים וביקורת הרומים אשר ידרשו במשך כל זמן ביצוע כל המדידות והסימון וכן  .ב

 העבודה, יעשו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.

התאמות -לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי .ג

 שיתגלו בכתב הכמויות. 

בכל האחריות לדיוק המדידות והסימון. כל שגיאה, סטיה או אי התאמה בביצוע  הקבלן לבדו ישא .ד

 שייגרמו עקב המדידה יתוקנו ע"י הקבלן על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

 לפני סיום העבודה על הקבלן לחדש את נקודות הקבע שנמסרו לו ע"י המזמין. .ה

ויהוו תנאי לאישורו  מודד רשוי מבוצעות ע"י "AS MADE“בסיום העבודה יספק הקבלן תכניות  .ו

של החשבון הסופי. המפקח רשאי לדרוש ביצוען של תכניות עדות נוספות גם במהלך הביצוע ובכל 

תכניות העדות ייחתמו על ידי מודד  ,עת שימצא לנכון לצורך שימור מידע ועל פי שיקוליו הבלעדיים

 .מוסמך

 נוהל הגשת החשבון החלקי ותשלומו  .49

ובכפוף להוראת מנכ"ל  9ות חלקיים יוגשו בהתאם לאבני הדרך שפורטו בסעיף מוסכם כי חשבונ .א

עוד מוסכם כי החשבון החלקי יכלול דף ריכוז ובו פירוט נפרד בגין כל סעיף תקצוב בינוי מעונות יום. 

"( בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת ביצועו לרבות דף ריכוזבגינו הוגש החשבון )להלן: "

 כמויות, יומני עבודה, סקיצות, סימון על תוכנית מאושרת וכל מסמך אחר הנדרש. יקיבוץח

מובהר בזאת כי חשבון חלקי שלא יוגש בפורמט ובאופן שפורט בסעיף קטן זה וללא כל 

האסמכתאות, הנדרשות להוכחת ביצוע סעיפי החשבון בגינם הוגש החשבון החלקי, לא ייבדק כלל 

 בע מהאמור יחול על אחריות הקבלן בלבד.ויוחזר לקבלן . העיכוב שינ

לאחר שהחשבון החלקי הוגש בהתאם לאמור בסעיף קטן א' לעיל, המפקח יבדוק את החשבון  .ב

החלקי , לרבות כמויות ומחירים , וייקבע את תשלומי הביניים המגיעים לקבלן בהתאם לשלבי 

 הביצוע ולמחירים.
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ון החלקי שהוגש , בגינן מגיעים לקבלן  היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו בחשב .ג

תשלומים , ראשי הוא להוסיפן לחשבון וכן רשאי הוא להפחית מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא 

  .בוצעו ואשר בגינן הגיש הקבלן חשבון

יום ממועד קבלת  14המפקח ישלים את בדיקת החשבון החלקי וייתן את אישורו ו/או הערותיו תוך  .ד

ימים  7יועבר לבדיקת ואישור המזמין אשר יבדוק ויאשר או יעיר הערותיו תוך החשבון . החשבון 

ימים מיום אישור החשבון  7ממועד אישור המפקח . הקבלן ימציא למועצה חשבונית מס וזאת בתוך 

 ע"י המועצה. 

שמחצית התמורה שאושרה על תשלום התמורה בעבור חשבון חלקי שאושר כאמור לעיל, יעשה כך  .ה

הסכום המצטבר בחשבונות חלקיים לא יעלה על . 60+  תשולם בתנאים של שוטף -חשבוןפי אותו 

 מערך החשבון הכולל הסופי לפרויקט.  %90

  התשלום יעשה כנגד חשבונית ובהתאם להוראות החוק. .ו

 45-לתשלום לא יאוחר מ חשבונות בגין עבודות נוספות, שינויים וכיוצ''ב שאושרו ע"י המנהל, יוגשו .ז

מיום דרישת המנהל את תוספת או השינוי או מיום ביצועם, לפי המוקדם. לא הוגש החשבון יום 

 תוך המועד הקבוע לעיל, המזמין יהיה פטור מכל תשלום עבור עבודות אלה.

למען הסר ספק ,אין באישור חשבון חלקי על ידי מנהל הפרויקט ו/או על ידי המנהל כדי לקבוע כי  .ח

בפועל. המזמין יהא רשאי לבצע בכל עת בדיקה של כל חשבון חלקי ו/או העבודות שצוינו בו בוצעו 

סופי )המפורט להלן( וככל שיסתבר כי עבודות שצוינו בו לא בוצעו בפועל, יתוקן החשבון החלקי 

 ו/או הסופי בהתאם.

 נוהל הגשת חשבון סופי ומסירה סופית : .50

פיה סיים הקבלן את ביצוע כל העבודות  יום ממועד מסירת תעודת השלמה של המזמין לקבלן ול 30תוך  .א

 במלואן, יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. 

החשבון הסופי באותו פורמט גם של החשבון החלקי .לחשבון הסופי יצורף "תיק מתקן" ובו יכללו כל  .ב

 המסמכים המפורטים במפרט הטכני הכללי )האוגדן הכחול(.

 .עותקים מסודרים 3-ן יוגש בהחשבון הסופי כולל תיק המתק .ג

יום )ובכפוף להגשת כל המסמכים  90חשבון סופי מאושר ע"י המפקח ישולם לקבלן בתנאי שוטף +  .ד

)משרד  מובהר כי מכרז זה ממומן על ידי גורם ממשלתי הנדרשים לחשבון סופי ואישורם ע"י המפקח(.

או אחר, כי אז ביצוע התשלומים לקבלן, מותנה בקבלת הכספים  (ו/או משרד החינוך העבודה והרווחה

 מהגוף המממן וכל דחייה בקבלת הכספים מהגוף המממן תביא לדחייה מקבילה בתשלומים לקבלן.

מובהר בזאת כי חשבון סופי שלא יוגש בפורמט ובאופן שפורט לעיל ו/או האסמכתאות ו ו/או ללא תיק  .ה

ייבדק כלל ויוחזר לקבלן . העיכוב שינבע מהאמור יחול על הקבלן  מתקן ו/או עם תיק מתקן חסר, לא

 בלבד.

 שכר החוזה ישולם במועדי ותנאי התשלום הקבועים לעיל. .ו

מבלי לגרוע מהאור לעיל , תיק המתקן יכלול אישור של כל היועצים ו/או המתכנן לביצוע העבודות כמו  .ז

במסמכי המכרז וכן תעודת אחריות לכל כן ימציא הקבלן בתיק זה תעודות על סוג המוצר שנדרש 
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האביזרים שהותקנו במשך ביצוע העבודות ,ככל שיש לאביזרים מסוג זה תעודת אחריות. למען הסר 

ספק, לא תתבצע מסירה סופית של העבודות ולא ישולם חשבון סופי אלא לאחר שתיק המתקן האמור 

 ן ובהתאם להנחיותיו.בסעיף זה הושלם באופן מלא לשביעות רצונו המלאה של המזמי

כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב קבלה וסילוק בנוסח שימציא המזמין  .1

 בדבר סילוק כל תביעותיו.

אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת ריבית  .2

 בפועל.החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום 

יחזירם למזמין, מיד עם דרישתה הראשונה בתוספת  –קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו  .ח

 ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.

מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה שישלם המזמין לקבלן כאמור בהסכם זה ישולם על ידי  .ט

ה מס הכנסה במקור, בהתאם לחוק אלא אם ימציא הקבלן פטור ממס הקבלן, והמזמין ינכה מהתמור

 הכנסה.

 מודגש בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה שהם במהלך תקופת ההתקשרות. .י

מודגש בזאת, למען הסר כל ספק, כי לא יתווספו הפרשי הצמדה לסעיפים הכלולים במחירון דקל,  .יא

בתוקף במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה הם  והמחירים הנקובים במחירון דקל שיהא

אלה שיחולו במהלך כל תקופת ההתקשרות עם הקבלן, והוא לא יהיה זכאי לקבלת כל תוספת שהיא 

 בגין עדכון מחירון דקל, וזאת גם אם מחירון דקל יתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות.

ם לקרן ביטוח פועלי בנין וכן כל התשלומים הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו ובמועד את כל התשלומי .יב

ם האחרים הקשורים להעסקת עובדים בפרויקט ולרבות כל הוצאה מכל סוג שהוא, הקשורה יהסוציאלי

 לעובדים אלה.

וכי כל  1976 –הקבלן מצהיר בזאת שהוא בעל תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו  .יג

 תעודות "עוסק מורשה".מבצעי העבודות מטעמו יהיו בעלי 

 סילוק שכר החוזה .51

יך קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן, כולל עבודות נוספות ושינויים יום מתאר 30 -לא יאוחר מ .א

)אם יהיו( יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר חוזה זה ייקבע סופית 

 ת החשבון הסופי ע"י הקבלן.יום, מיום הגש 90ע"י המנהל וישולם לא יאוחר מתום 

תשלום שכר החוזה לידי הקבלן, כפי שנקבע לעיל, יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו  .ב

לעיל, וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה עת על חשבון שכר החוזה, ובניכוי  49בהתאם לסעיף 

 .כל סכום המגיע למזמין על פי חוזה זה ובין שמגיע לו מכל סיבה אחרת

תשלום החשבון הסופי מותנה בכך שהקבלן ימציא למזמין הצהרה על חיסול כל תביעותיו וכן  .ג

ימציא ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעת המזמין ובנוסח שנקבע על ידו. גובה ערבות 

במעמד המצאת . משווי כלל התמורה ששולמה לקבלן בגין העבודות 5%הבדק יהא בסך 

המסמכים האמורים בסעיף זה ובכפוף לאמור בהסכם, תושב לקבלן ערבות הביצוע האמורה 

 להסכם זה. 15בסעיף 
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שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם למזמין מיד עם דרישתו הראשונה ובתוספת ריבית החשב  .ד

 הכללי, מיום היווצרות החוב להחזר, כאמור, ועד ליום התשלום בפועל.

 .ר ספק התמורה לא תישא כל הפרשי הצמדה כלשהםלמען הס .ה

 תעודת סיום החוזה .52

)להלן: "תעודת סיום החוזה"(,  –בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל "לקבלן" תעודה  .א

 המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

מכל התחייבויות הנובעות מחוזה  מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן .ב

 זה ואשר מטבע הדברים נמשכות, גם לאחר מסירת התעודה הנ"ל. 

 סילוק יד הקבלן  .53

המזמין יהיה רשאי לתפוס את העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמו  .א

הציוד והמתקנים, ו/או ו/או באמצעות אחרים ו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, 

בכל חלק מהם, המצויים באתר, או למכור אותם ו/או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל 

 כל אחד מהמקרים המנויים להלן:ב –סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה 

 יום להוראה בכתב 14הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או, שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך  .1

 מהמנהל להתחיל או להמשיך מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

היה המנהל סבור, כי קצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן במועד הקבוע בחוזה או  .2

יום להוראה בכתב מהמנהל לנקוט אמצעים  14במועד שהוארך להשלמתן והקבלן לא ציית תוך 

 העבודות במועד שהוארך להשלמתן. הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע חוזה זה ולאחר שהקבלן לא נענה  .3

 להתראה בכתב שנשלחה אליו.

הסב הקבלן את חוזה זה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בלא אישור המזמין, מראש  .4

 ובכתב.

ניתן נגדו צו קבלת נכסים ו/או צו פירוק ו/או שעשה ו/או ביקש הסדר נושים פשט הקבלן את הרגל או כש .5

ך ו/או שניתן צו לכינוס נכסיו ו/או שהוטל עליו ו/או על נכסיו, כולם או מקצתם, צו עיקול שלא הוסר תו

 יום ו/או שהוגשה בקשה לצו פירוק כנגדו.   14

ם אחר בשמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון היו בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, כי הקבלן או אד .6

 או טובת הנאה בקשר לביצוע חוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.

.א. לעיל, יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף לכך 53הוצאות השלמת העבודות כאמור בסעיף  .ב

 כתוספת המהווה הוצאות משרדיות וניהוליות מוערכות מראש. מהן, 15%בתוספת של 

.א. לעיל אין בהם משום ביטול חוזה זה 53פיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף ת .ג

 וזכות זו עומדת למזמין, בנוסף לכל סעד אחר על פי כל דין.

ימים ויציין את  10יודיע על כך המפקח בכתב תוך  –.א. לעיל 53תפסה המזמין את האתר כאמור בסעיף  .ד

בודה שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודות ואת פירוט החומרים, הציוד הערך המשוער של חלק הע

 והמתקנים, שהיו במקום העבודות באותו מועד.
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רשאי  –.א. לעיל והיו בו חומרים ו/או ציוד ו/או מתקנים 53תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף  .ה

יום  14רישה זו תוך המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלקם מהאתר. לא ציית הקבלן לד

מיום שהוצאה, יהא רשאי המזמין לסלקם בעצמו ו/או באמצעות אחרים לכל מקום שיראה בעניו, הכל 

על חשבון הקבלן. סילק המזמין בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הציוד ו/או החומרים ו/או המתקנים, 

קול ו/או אובדן ואו הפסד מכל כאמור לעיל, לא תהא מוטלת עליו אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קל

 מין וסוג שהם שיארע להם, כולם או מקצתם.  

הוראות ס"ק זה אינן גורעות או פוגמות מזכות המזמין להשתמש בחומרים ו/או בציוד ו/או במתקנים,  .ו

 .ז. להלן.50כולם או מקצתם, או למסרם כאמור בסעיף 

המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו  .א. לעיל, לא יהיה53תפס המזמין את האתר כאמור בסעיף  .ז

 .ז. להלן.50בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף 

עלה אומדן שכר חוזה זה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את חוזה זה בשלמותו )להלן: "אומדן  .ח

שכר החוזה"( על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים ששולמו לקבלן, לפני תפיסת האתר, כאמור, 

הוצאות השלמת העבודה והבדק שיקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות  על

.ב. לעיל ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מחמת כל דחייה בהשלמת 53התוספת האמורה בסעיף 

כום העבודות ומחמת נזקים אחרים, יהא המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הס

הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק העבודות שהקבלן ביצע 

עד למועד תפיסת מקום העבודות ע"י המזמין ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים, שנתפסו באתר 

 ושהמזמין השתמש בהם או שנמסרו על ידו, הכל כפי שייקבע על ידי המפקח.

של התשלומים החלקיים והאחרים, ששולמו לקבלן לפני תפיסת האתר, על הוצאות  עלה הסכום הכולל .ט

השלמת העבודות והבדק שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו ע"י המפקח, לרבות התוספת 

)ב( לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מחמת כל דחייה בהשלמת העבודות 53האמורה בסעיף 

רים על אומדן שכר חוזה זה, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל ומחמת נזקים אח

 כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

 באות להוסיף על זכויות המזמין על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 53הוראות סעיף  .י

עות תפס המזמין את האתר כאמור לעיל והשלים את העבודות ו/או כל חלק מהן, בין בעצמו ובין באמצ .יא

אחרים, לא תהא בכך משום לקיחת אחריות על אותו חלק העבודות שבוצעו ע"י הקבלן והוא יישאר 

 בחוזה זה. אחראי להן ולטיבן כאמור

בידי המועצה מלוא שיקול הדעת להעביר יתרת העבודות שטרם בוצעו לקבלן אחר במקום הקבלן. לצורך  .יב

טרם שולמו לקבלן כמו גם הערבות הבנקאית מימון ביצוע השלמת העבודות ישמשו יתרת התשלומים ש

שתימסר למזמין כערבות ביצוע במסגרת מכרז זה. הקבלן מצהיר בזה כי במקרה בו תפעל המועצה על 

 ה. פי הסמכות המוקנית לה בסעיף זה הרי שאין לו ולא יהיו לו כל טענות או תביעות כנגדה על רקע ז

 קיזוז .54

ממנו, על פי חוזה זה, לקבלן כל חוב המגיע לו מאת הקבלן על פי חוזה המזמין רשאי לקזז מכל סכום המגיע 

זה או על פי מכל סיבה אחרת, בין סכום קצוב ובין סכום שאינו קצוב. מכתב המזמין בדבר חובו של הקבלן 

 .יהווה ראיה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז כאמור ומבלי כל יכולת ערעור על כך מצד הקבלן
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 ןשלילת זכות העיכבו .55

מוסכם בזה במפורש כי לקבלן לא תהא, בשום  –הקבלן מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל זכות עיכבון בנכס 

מקרה, זכות עכבון על העבודות המוזמנות ו/או כל חלק מהן ו/או כל ציוד ו/או חומרים ו/או מיטלטלין מכל 

קבלן עצמו, ומוסכם בזה סוג שהוא שימצאו באתר, פרט לציוד עבודה, אף אם אלה הובאו למקום ע"י ה

במפורש כי באותם מקרים בהם יכולה הייתה להיות לקבלן זכות עיכבון כלשהי, עפ"י כל דין, מוותר בזה 

הקבלן על כל זכות זו, ויתור מלא ומוחלט באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר. הוראות סעיף זה לא יחולו על 

 ציוד וחומרים שאינם שייכים לקבלן.

 שונות .56

 ים המגיעים לקבלן עפ"י חוזה זה יבוצעו כנגד חשבונית מס כדין.כל התשלומ .א

יוכן  –הקבלן יקבל מהמזמין שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  .ב

על חשבונו הוא. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין שהוצאו לו 

 אותן בעצמו ובין שהוכנו ע"י אחר.ע"י המנהל, בין שהכין 

העתקים מכל מסמך המהווה חלק מחוזה זה יוחזקו ע"י הקבלן באתר, והמנהל, המפקח וכל אדם אחר,  .ג

 שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהא רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מקובלת.

טעמו, לא יחשבו בשום מקרה מתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד המזמין ו/או מצד מי מ .ד

ע כוויתור על כל זכות מן הזכויות המוקנות לו, בין על פי חוזה זה ובין ע"פ דין או נוהג ואין בכך למנו

 מהמזמין מלנקוט בכל צעד או הליך כנגד הקבלן, בכל עת שתיראה לו.

 כתובות הצדדים הן כאמור בכותרת חוזה זה. .ה

לפי חוזה זה, או על פי כל דין תינתן או תימסר במשרדו של כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני  .ו

שעות מזמן מסירתה  72הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור 

בדואר. הודעה שנמסרה בפקס תחשב כהודעה שניתנה כדין במועד קליטתה ע"י הצד המקבל, אם הצד 

 ו, המעיד על קבלת ההודעה ע"י הצד המקבל.המשדר ימציא אישור המקובל למקרים כאל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין האמור חל על העניינים המוסדרים ע"פ הסכם זה בדרך של רישומים 

 ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרת.

סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנוגע לחוזה תהא נתונה אך ורק לבית המשפט השלום שבאשקלון  .ז

 שבע בלבד, ע"פ הסמכות העניינית. –או אך ורק לבית המשפט המחוזי בבאר בלבד 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 _________________    ________________ 

 ןה ק ב ל               ה מ ז מ י ן            
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 אישור קיום ביטוחים -נספח א' 

 בלבד  שדות נגבלשימוש המועצה האזורית 

בנית מעון יום לביצוע אישור קיום ביטוחים בחוזה עם  _______________בקשר (  פומבי) 22/68 מכרז מספר 

  סעדבתלת כיתתי ממוגן 

  בלבד  שדות נגבהמועצה האזורית לשימוש 
 

תאריך הנפקת האישור  יטוח עבודות קבלניות / בהקמהב -אישור קיום ביטוחים 
____________ 

זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

מעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח ל
 מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח   המבוטח מבקש האישורמ
כתובת ביצוע  /

 העבודות
 

 מעמד מבקש האישור

שדות מועצה אזורית : שם
ים בתחום קיבוץו/או ה נגב

השיפוט של המועצה ו/או 
 תאגידים עירוניים של

המועצה ו/או גופי סמך של 
ו/או מוסדות חינוך  המועצה

ו/או גופים קשורים למועצה 
משרד  –מדינת ישראל ו/או 

 העבודה והרווחה
 

 מזמין עבודות סעדקיבוץ  שם
 
 
 
 

 ת.ז./ח.פ. ____ ת.ז./ח.פ.

 מען ____: מען

 
פרקי 

 הפוליסה
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום ביטוח 
 שווי העבודה /

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 שווי העבודה 
הסכום כולל 

 מע"מ

לוף ויתור על תח - 309 ₪    ביט 
 האישורלטובת מבקש 

יסוי בגין נזקי כ - 313
 טבע
יסוי גניבה כ - 314

 ושוד פריצה
יסוי רעידת כ - 316

 דמהא
מבוטח נוסף,  – 317

קבלנים וקבלני משנה 
וכל מי שהמבוטח 

 התחייב בכתב לבטחו.
מבוטח נוסף  -318

 מבקש האישור
וטב לתגמולי מ – 324

 אישורמבקש הביטוח 
   אשוניותר - 328 

גניבה 
 ופריצה

     ₪ 

רכוש עליו 
 עובדים

     ₪ 

 ₪      רכוש סמוך
רכוש 

 בהעברה
     ₪ 

 ₪      פינוי הריסות

עקיף נזק 
מתכנון לקוי 

ועבודה 
לקויה 

חומרים 
 לקויים

     ₪ 

ישיר נזק 
מתכנון לקוי 

ועבודה 
לקויה 

חומרים 
 לקויים

      

שכר 
אדריכלים, 

מתכננים, 
 ,מומחים

 יועצים

     ₪ 
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

דרישות 
 רשויות

     ₪ 

ציוד 
 ומתקנים

     ₪ 

הוצאות 
דחופות , 
הוצאות 

 מיוחדות 

     ₪ 

 צד ג'
 

 חריות צולבת א – 302 ₪ 15,000,000   ביט 
לוף ויתור על תח - 309

 לטובת מבקש האישור
זק נכיסוי בגין  - 312

 בצמ"השנגרם משימוש 
יסוי לתביעות כ – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף,  – 317

קבלנים וקבלני משנה 
וכל מי שהמבוטח 

 התחייב בכתב לבטחו.
בוטח נוסף מ -318

 מבקש האישור
 שוניותרא – 328
רכוש מבקש  – 329

 האישור יחשב כצד ג'
 

אחריות 
 מעבידים

לוף ויתור על תח - 309 ₪    ביט 
 רלטובת מבקש האישו

מבוטח נוסף,  – 317
קבלנים וקבלני משנה 

וכל מי שהמבוטח 
 התחייב בכתב לבטחו.

בוטח נוסף מ -318
 מבקש האישור

 ראשוניות - 328
 

בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים  חוזהפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים ב
 (:ג'כפי המצוין בנספח 

 קבלניות גדולותעבודות -בניה-009

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 לאחר משלוח הודעה יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 ובדן מסמכיםא – 301 ₪ 1,000,000     אחריות מקצועית
 חריות צולבתא – 302
לוף ויתור על תח - 309

 האישורלטובת מבקש 
מבוטח נוסף  – 321

בגין מעשי או מחדלי 
בקש מ –המבוטח 
 האישור

רמה ואי יושר מ – 325
 עובדים

שיהוי \עיכוב – 327
 עקב מקרה הביטוח

 אשוניותר – 328
 6קופת הגילוי ת – 332

 חודשים
 חריות צולבת א – 302 ₪  6,000,000     אחריות המוצר

לוף ויתור על תח - 309
 האישורלטובת מבקש 

גין במבוטח נוסף  -321
מעשי או מחדלי 

בקש מ –המבוטח 
 האישור

 אשוניותר – 328
 12קופת גילוי ת – 332

 חודש
 

בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  חוזהפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים ב
 (:ג'המצוין בנספח 

 דולותגעבודות קבלניות -בניה-009

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 תאריך הנפקת האישור________ אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים 

 ליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפו
 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה מבקש האישורמ

שדות מועצה אזורית שם: 
ים בתחום קיבוץו/או ה נגב

השיפוט של המועצה ו/או 
תאגידים עירוניים של 

המועצה ו/או גופי סמך של 
ו/או מוסדות חינוך המועצה 

ו/או גופים קשורים למועצה 
משרד  –מדינת ישראל ו/או 

 העבודה והרווחה

 שם
 

 

תלת כיתתי בניית מעון יום 

 סעד קיבוץבממוגן 

 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
 

 ת.ז./ח.פ. ___ ת.ז./ח.פ

 ___:מען
 

 מען
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 )ערבות מציע( כתב ערבות לקיום הצעה -נספח ב' 

 

 

 ______תאריך___________                                                                            לכבוד

   שדות נגבמועצה אזורית 

 סניף___________________ 

   כתובת הסניף_____________

 שם מגיש ההצעה___________

 

 ,א.ג.נ.

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס'_______________

 

 בקשת _________________________________________________. לפי 1

 . ₪ 50,000.00הרינו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום של  

 .סעדתלת כיתתי בממוגן יום בניית מעון  פרויקט: 2022/68:  'מס פומבי בקשר למכרז 

משלושה ימים ממועד קבלת  . אנו נשלם כל סכום שתידרשו עד לסכום הנ"ל, כאמור לעיל, לא יאוחר2

דרישתכם הראשונה בכתב לכך, וזאת מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת צד אחר כלשהו. 

 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.2022231.1.. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 3

 י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.פ-לכל דרישה ע

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא תהיה אוטונומית ובלתי מותנית לכל תקופת תוקפה. 4

 בכבוד רב,                                                                                    

            

                             ______________ 

  הערה: נספח זה מהווה טיוטת כתב ערבות.
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 וסח ערבות ביצוענ -נספח ג' 

 לכבוד
 שדות נגבמועצה אזורית 

 
 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 
 

על פי בקשת _______________________________ )להלן: "הקבלן"(, אנו ערבים בזה כלפיכם  .1
ש"ח )להלן: "סכום הקרן"(, כשהוא  _______ :)ובמילים_______לתשלום כל סכום עד לסכום של 

צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "סכום הערבות"( שתדרשו מאת 
 . סעדבקיבוץ יום  ונותמע תבניילביצוע עבודות  2022/68קיום התחייבויותיו במכרז מספר הקבלן עבור 

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2

כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה מדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י  אם ביום שבו נשלם לכם סכום
החדש"(  "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "המדד

והעומד על  15.06.2022- ב גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, אשר פורסם ביום
"המדד הבסיסי"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו  –___________ נקודות )להלן 

 שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

דרישתכם  ימים מקבלת 7על ידכם, עד סכום הערבות, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש  .3
אופן שהוא  בכלמבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה  הראשונה בכתב וזאת

תהיו חייבים  כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא הנ"ל מהקבלן. לי שנדרוש תחילה סילוק הסכוםומב
אחרים בטחונות  משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממשלנקוט בהליכים 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

מתוך  ישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום שייקבע על ידכםהערבות בדראתם זכאים ורשאים לממש את  .4
סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על 
סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא 

אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל  ם הערבות הבלתי ממומשת.תוקפה לגבי יתרת סכו
 דלעיל. 3פי הקבוע בסעיף 

מתשלום  רשאים להימנעה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיב .5
ות כל לרב נהרים בזה במפורש ומראש על כל טעמוותזה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו  עפ"י כתב ערבות

 הדין.ברירה המוענקת לקבלן עפ"י 

 ועד בכלל, וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה, ____הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .6
 הערבות בטלה ומבוטלת.היה ה תז_________, לאחר מועד  -למשרדנו ב

אוטונומית ובלתי מותנית לכל והיא תהיה  ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .7
 .תקופת תוקפה

 
  בכבוד רב,      

                     
                ___________________  

                 
 הבנק         
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 הצהרה על העדר תביעות -'נספח ד

    

 תאריך: ____________        

 לכבוד 

 )"המזמין"( שדות נגבמועצה אזורית 

 .,א.ג.נ

 2022/68 חוזה מס'הנדון : 

 סעדקיבוץ תלת כיתתי בממוגן בניית מעון יום שם הפרויקט: 

 יעותהעדר תב -חשבון סופי 

 הריני להצהיר ולאשר בזאת, שהחשבון שהוגש על ידי ב__________________

סופי כולל של יקוח עליון/הגורם הממן( לסכום פ -ואושר סופית ע"י כל הגורמים )המזמין, המפקח/ המתכנן 

 מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר. )ללא מע"מ(,___________ ₪ 

סוג שהוא לסכום הסופי הנ"ל ו מין הנני מצהיר, כי אין לי ולא תהיינה לי שום תביעות כספיות ותביעות מכל

אשר , ו/או הנובע ממנו והכול במישרין ובעקיפין או הכרוך בו/ולסעיפי כתב הכמויות בקשר לחוזה הנ"ל, 

כאמור, בין שהיא ידועה לנו כיום ובין  אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה ביצועו נסתיים.

 כלשהי כלפינו. שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות

ותיקון פגמים  אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק

 . ייםוליקו

אני מודע לחובתי לעבוד בכל התחייבויותיי שבחוזה במשך שנת האחריות, אשר מתחילה מתאריך 

.________________________ 

 .שון יחיד משמעאף ל –כל האמור לעיל בלשון רבים 
 

 בכבוד רב,          

 : __________________ שם הקבלן                              חתימת הרשות

 

 : __________________ חתימת הקבלן                               _________________

  )ע"ג חותמתו(                                                        
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 הוראות בטיחות –ה' נספח 

 תנאים מוקדמים:

על כל פרטיהן וידועים  1988בניה(, תשמ"ח הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת  . 1
לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל 
הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, 

ולקבל את אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה  צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה
ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות 

 הבטיחות.
 
נות הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תק . 2

, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות ואת אמצעי המועצההבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של 
 הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם.

 
ויקפידו  במועצההקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים  . 3

 על הוראות גיהות.
 
הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא למד את  . 4

הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש 
 .ועל פי כל דין 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981בתקנות הבטיחות והגהות 

 
 .המועצההקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי  . 5
 
הקבלן מצהיר כי הוא יפעל על פי כל ההנחיות של משרד החינוך וכמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  . 6

 . 2013בפברואר  01 – )א(6תשעג/
 

 :ציוד וכלים

ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו  . 1
ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה. כלי הרמה וכל ציוד אחר 

 החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.
 
ולפי ת"י  1139מש בפיגומים מתאימים לפי ת"י הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישת . 2

1847. 
 
 עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן מתאים. . 3
 
 הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק. . 4
 
 פק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.הקבלן יס . 5
 
הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שירות  . 6

 דרוש, במקרה של תאונה.
 

 מהלך העבודה:

 שלישיים כלשהם והרכוש.הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים  . 1
 
 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. . 2
 
הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם קיבלו לכך  . 3

העבודה, בכלי כיבוי מתאימים, . במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת המועצהאישור בכתב מנציג מוסמך של 
 לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.

 
הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי חשמלאי  . 4

ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון  המועצהמוסמך של 
 שת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.בר

 
 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד. . 5
 
 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות. . 6
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עבודה וידאג לסילוק של פסולת וגרוטאות הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר ה . 7
 במהלך העבודה ובסיומה.

 
. המועצההקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של  . 8

 בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.
 
 נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות: במקרה של תאונת עבודה, ינקוט . 9
 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים. א. 
 

 .)משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( ולמשרד העבודה המועצהיודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של  ב. 
 

והכלים ישאיר במקומם, ללא במקרה של תאונה קטלנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה. את המכונות  .ג
 שינוי, עד בוא המשטרה.

 

 מניעת תאונה:

, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות הסתייגות בנושא בטיחות המועצההמפקח או נציג  . 1
ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול 

 י לתיקון הליקויים.ללא דיחו
 
רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או  המועצההמפקח או נציג  . 2

כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן 
ת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסק

כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות הרכוש של 
 או של צד שלישי כלשהו. המועצה

 
פי או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל ל המועצהנציג  . 3

 הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.
 

 תקנות בטיחות

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות המפורטות 
 להלן:

 
 .1981 -פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(   -
 . 1955 -תקנות בדבר עבודות בניה   -
 פיגומים הוצאה אחרונה.  - 1139ת"י   -
 אחרונה. סולמות מטלטלים הוצאה - 1847ת"י  -
 מעקות הוצאה אחרונה. - 1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן

הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח לעיל ועל פי 
 ג לפיהן בביצוע העבודות. דין והריני מתחייב לקיימן ולנהו

 הנני מתחייב כי עם תחילת העבודות אעביר למזמין תכנית בטיחות לאישורו.
 
 
 
 __________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן 
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 2022/68מס'  פומבי הצעת הקבלן למכרז - 1טופס 

 סעדקיבוץ תלת כיתתי בממוגן בניית מעון יום 

 25%יעמוד על סך של . אחוז הנחה מירבי במכרז זה המציעים רשאים להגיש הצעה המבטאת הנחה ממחיר האומדן

 .אלא הנחה בלבד, להלןלעלויות הנקובות תוספת הצעה המשקפת מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע . -

 (לא למדידה)התשלום לביצוע העבודות כאמור במסמכי המכרז והחוזה יהא ע"ס ביצוע העבודות הפאושליות 

יש ליתן אחוז הנחה אחד  -ע"פ בדיקת כמויות בפועל. לתשומת לב המציעים  )עבודות הפיתוח( והעבודות למדידה

 . מחירי האומדן לכללואחיד 

 3,543,330 ₪    סה"כ אומדן פאושלי למבנה )לא כולל מע"מ(

 986,792  ₪  סה"כ אומדן פיתוח למדידה )לא כולל מע"מ(

 ₪ 5,300,242.74  מע"מ כוללסה"כ אומדן 

    

   הנחה באחוזים בלבד  % 

     

17%מע"מ      

      

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ

   
 : הצהרת הקבלן

הגשת הצעתנו זו מהווה הסכמה מראש שההסכם שייחתם על ידנו עם המועצה לביצוע הפרויקט עפ"י התוכניות, 

 המפרטים, כתבי הכמויות ויתר מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו זו, יהיה הסכם פאושלי. 

 ולאחר הפחתת ההנחה הנקובה לעיל. בהתאם לכתב כמויות וביצוע בפועלהתמורה תשולם  –לגבי עבודות הפיתוח 

 בין ההוצאות כל את וכולל סופי מחיר מהווה, המכרז נשוא העבודות כל ביצוע עבור ל"הנ המחיר כי, ומודגש מובהר

 ומהווה, ונספחיהם הקבלנות וחוזה המכרז תנאי פי-על, בביצוען הכרוכות שהוא ומין סוג מכל, כלליות ובין מיוחדות

, לאומי ביטוח, מיסים, ערבויות, ביטוחים, בלו, סולר, דלק, עובדים תשלומי לרבות, ל"הנ להתחייבויותיו מלא כיסוי

 .בזאת וכיוצא הארכה תקופות לרבות הקבלנות חוזה תקופת כל לאורך בערכם קבלני ורווח

ההנחה הנ"ל  אני החתום מטה מתחייב לבצע את העבודות ע"פ מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות ובהפחתת

שתחול על כל סעיף. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין "אחוז ההנחה" שרשמנו לעיל לבין הסכום בסה"כ הכללי 

 שרשמנו לעיל, יקבע ויחול אחוז ההנחה הרשום.

ידוע לי כי אין בזכייה ובחתימה על החוזה כדי להקנות בלעדיות ו/או ליתן התחייבות להזמנות עבודות בהיקף 

. הקבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הנן באומדן בלבדאלי כלשהו. מינימ

גם אם תשתנינה הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא, בכל שיעור שהוא מן האומדן הנקוב בכתב מובן ומקובל עלינו כי 

 . ו ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים ומחייביםלשנות את אחוז ההנחה שהוצע על ידנ לא יהיה בכך כדי ,הכמויות

הנוסח שצורף לחוברת המכרז. הצעתנו זו היא בלתי  להבטחת קיום ההצעה, היננו מצרפים בזה ערבות בנקאית לפי

 חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד פקיעת הערבות הבנקאית )כולל הארכה(. 

  _____________________                                     _______________ 

 שם, חתימה וחותמת הקבלן                                                     תאריך
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 הצהרת רו"ח של המציע - 2טופס 

 פורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"ח

 אם המציע תאגיד בלבד()יש למלא טופס זה 
 תאריך: _______/___/___

 לכבוד
 "המועצה"( –)להלן  שדות נגבמועצה אזורית 

 

 בדבר מחזור כספי ואישור בדבר היעדר הערת "עסק חי" רו"ח של המציע אישורהנדון: 

"( המציע" –רואי החשבון של _____________, מס' ח.פ./שותפות _____________ )להלן לבקשתכם, וכ
לביצוע הקמת  68/22ולצרכי הגשת מכתבנו זה על ידי המציע למועצה, לשם הגשת הצעה להשתתפות במכרז 

 מאשרים כדלקמן:שדות נגב, ולצרכים אלה בלבד,  במ.א. סעד קיבוץב ממוגן תלת כיתתייום מעון 

 :)בהתאם לפרוטוקול של דירקטוריון החברה מיום ______(  מורשי החתימה במציע הינם .א
__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  
__________________  ______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  

היקף המחזור הכספי של המציע )אשר מקורו במתן שירותים דומים המבוקשים במסגרת מכרז  .ב
 :כדלקמן 2021,  2020, 2019זה( היה בשנים 

 
 )כולל מע"מ(. : ___________ ₪ 2019בשנת 

 )כולל מע"מ(.: ___________ ₪ 2021)כולל מע"מ(. בשנת : ___________ ₪ 2020בשנת 

הדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה  .ג
 בתאריך _____

 לחילופין: )נא למחוק את המיותר(
חות הכספיים המבוקרים של המציע ליום ______, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות "הדו

 החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______. הדעת של רואי
 

חוות הדעת שניתנו לעניין הדו"חות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדו"חות הכספיים הסקורים  .ד
או על ידי רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, אינם שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידינו  של המציע

 לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי")*(. כוללים הפניית תשומת לב
 

קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדו"חות הכספיים המבוקרים  .ה
 החי עם הנהלת המציע )**( הסקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק והדו"חות הכספיים

 
, לידיעתנוממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא  .ו

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי  ה'על הבדיקות כמפורט בסעיף  לרבות בהתבסס
 "כעסק חי" )**(. משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע  של המציע עד לכדי העלאת ספקות

 
 של לשכת רואי חשבון בישראל.  58הגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר כ –)*( לעניין אישור זה, "עסק חי" 

אין דרישה חודשים כי אז  3-ח הסקירה האחרון חלפו פחות מ")**( אם מאז מועד חתימת דו"ח המבקרים/דו
 .ו', ה'לסעיפים 

 חותמת:_____________      חתימה:            תאריך 
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 אישור בדבר מצב המציע - 3טופס 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 "המועצה"( –)להלן  שדות נגבמועצה אזורית 

 בדבר מצב המציע תצהירהנדון: 

"(, אשר המציע" –_____________ )להלן  נושא ת.ז/ח.פ. שמספרההנני הח"מ________________, 
ולאחר וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו,  68/2022 מס' פומביבמכרז הגיש הצעה 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 
   :בזאת בכתב כדלקמן

 

קשות המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל ו/או פירוק ואין ב .א
 .תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון

 
)ככל שקיימים  )בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו( עיקולים מהותיים המציע לא הוטלו על נכסי .ב

 צ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע(.מ -עיקולים מהותיים
 

בדוח הכספי הרבעוני או השנתי הסקור העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או  .ג
 'אזהרת עסק חי'. 

 
 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .ד

 

                                                                                _____  _________________
 צהירחתימת המ                           __________________,                          

        תאריך 

 
 אישור עו''ד

''ד מאשר כי ביום ____________הופיע בפני במשרדי אני הח''מ______________, עו

ברחוב______________, אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז._________/המוכר לי אישית, ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לאומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי. 

__________________ _____________________              

 חותמת + חתימת עוה"ד                                 תאריך
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 שכר מינימום ותשלומים סוציאלייםהצהרה בדבר העדר הרשעות  - 4טופס 

 
 
 

האמת וכי אני הח''מ________________ ת.ז _________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את 

מחק את המיותר ופרט אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן: ]

 ]במקומות המיועדים לכך

 שדות נגבשל המועצה האזורית  68/22  הנני מנהל ו/או בעל שליטה ב________ המציע במכרז מספר .1

ב' בחוק עסקאות  2ואני מצהיר בזה כי אני או "בעל זיקה" למציע כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף 

החוק"(. אני ")להלן:  1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל''ו

 .מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו

 .י מוסמך / ת לתת תצהיר זה בשם המציע אני מצהיר / ה  כי הננ .2

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –משמעותו של המונח "עבירה"  .3

ן עסקאות לקבלת שירות , ולעניי1987-וק שכר מינימום התשמ"זחאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א

רה על הוראות , גם עבי2011-דה, התשע"בלחוק להגברת האכיפה של דיני העבו 2כהגדרתו בסעיף 

 .החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק

  : במשבצת המתאימה Xסמן 

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן  לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו

 ."מועד להגשה"( מטעם המציע

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 .ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה 

  אחת לפחות ממועד  ולא חלפה שנהבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 .ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה 

 . זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מ.ר. _________, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא 

ה לעיל / ירותהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / תעשה כן, אישר / ה בפני את תוכן תצה /

 . בחתמו/ה עליו בפני

_____________________            __________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                           תאריך
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 התחייבות בדבר עמידה בחוקי העבודה - 5טופס 

מורשה חתימה בחברת אני הח"מ, ____________, ת.ז. __________, 

__________________________, ח.פ. ______________, )"המציע"( לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

פים ציבוריים לחוק עסקאות גו ב )א(2ידוע ומובן לי כי בעל זיקה בתצהיר זה משמעותו כמוגדר בסעיף  .1

 תצהיר הזה: "החוק"(.)להלן ב 1976  -התשל"ו

 לחוק, הינם: ב )א(2בעלי הזיקה במציע בהתאם למוגדר בסעיף  .2

   

 ת.ז/ ח.פ.  שם

   

 ת.ז/ ח.פ.  שם

בעלי הזיקה במציע מתחייבים כלפי המזמין לקיים בכל תקופת ההסכם אחר האמור בחוקי העבודה  .3

התקפים בכל עת, לגבי עובדים המועסקים על ידי המציע. לרבות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, 

ה, ; חוק דמי מחל1963-; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1958-; חוק הגנת השכר, התשי"ח1987-התשמ"ז

רות ; חוק שי1951-ות עבודה ומנוחה, התש"י; חוק שע1950-פשה שנתית, התש"י; חוק חו1976-התשל"ו

-כר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו; חוק  ש1954-ודת נשים, התשי"ד; חוק עב1959-התעסוקה, התשי"ט

וח הלאומי ; חוק הביט1988 –; חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח 1950 -; חוק חופשה שנתית תשי"א1965

)כולל חוק בריאות ממלכתי(; חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/  1995 –]נוסח משולב[ תשנ"ה 

 ; 2001; חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים 2001התפטרות 

חבה וההסכמים המציע מקיים את כל חובותיו בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההר .3

 הקיבוציים שחלים עליה לצורך אספקת השירותים במכרז זה.

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .4

  בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה. לא הורשעוהמציע וכלל בעלי הזיקה אליו 

  השנים  3בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה ב  הורשעוהמציע וכלל בעלי הזיקה אליו

  השנים האחרונות :  3ות. פירוט העברות הפליליות ב האחרונ

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .5

 ד המציע וכנגד כלל בעלי הזיקה אליו לא נפסקו פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.כנג 

 .כנגד המציע וכנגד כלל בעלי הזיקה אליו  נפסקו פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה  

  פירוט פסקי הדין החלוטים בגין הפרת דיני עבודה: 

___________________________________________________________________
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .6

 הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד  על המציע ועל כלל בעלי הזיקה אליו לא הוטלו קנסות בגין

 הכלכלה, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

  על המציע ועל כלל בעלי הזיקה אליו הוטלו קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד

  הכלכלה, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

ל חוקי העבודה על ידי משרד הכלכלה, בשנתיים האחרונות שקדמו פירוט הקנסות בגין הפרה ש

 למועד האחרון להגשת ההצעות:_____________________________________________

________________________________________________________________________ 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .7

  המציע ועל כלל בעלי הזיקה אליו לא הוטלו עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על על

ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 

 .2011 -בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה,  התשע"בלהגשת ההצעות, 

 ה אליו הוטלו עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי על המציע ועל כלל בעלי הזיק

מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 

  .2011 -בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה,  התשע"בההצעות, 

די מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד פיים בגין הפרה של חוקי העבודה על יפירוט עיצומים הכס

הכלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק הגברת 

_______________________________ :______2011 -האכיפה של דיני העבודה,  התשע"ב

__________________________________________________________________ 

 ה באתי על החתום:ולראי

 שם פרטי:   ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________ 

 תאריך:___________________  חתימה:____________________ חותמת:________

 שם פרטי:   ____________שם משפחה: ________________ת.ז.: _____________ 

 מה:____________________ חותמת:________תאריך:___________________  חתי

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מ.ר. _________, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא 

ה לעיל / לא יעשה / תעשה כן, אישר / ה בפני את תוכן תצהירו תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם /
 . בחתמו/ה עליו בפני

_____________________            __________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                           תאריך
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 התחייבות לאי תיאום הצעות המכרז - 6טופס 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד  .1
 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .2

אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. בכוונתי להשתמש,  .3
 מסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עמו(:ב

 
תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה
 פרטי יצירת קשר 

     
     

 
המחירים או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .4

 3הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 
 לעיל(. 

הצעות במכרז  המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע .5
זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לעיל(.  3

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 . לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .9
 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 אם כן, אנאתחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע 
 _____________________________________________________________________פרט:

________________________________________________________________________ 
 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 
 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

         
שם   תאריך

 התאגיד
חותמת  

 התאגיד
חתימת   שם המצהיר 

 המצהיר
 

 אישור עורך דין
 

מר________________ נושא  _____הופיע בפנייעו''ד, מאשר כי ביום ______אני________________
_המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד____________________ ולאחר _____________ת''ז מס' __

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 
      .ות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפניינכונ

                                                                                                       _           ________________                                                  
_____________________              

 ותמת + חתימת עוה"דח                                                                                          תאריך
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים -7טופס 

 
אנו הח''מ______________________ ח.פ/ת.ז. ________________לאחר שהוזהרנו לאומר את 

 כדלקמן:האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים 
הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ )להלן: "המציע"( שהוא גוף המבקש להתקשר עם מ.א. 

מס'  פומביבמכרז  )להלן: "המועצה"( לאספקת השירותים המפורטים )להלן: "השירותים"( שדות נגב
כלפי המועצה אני הח"מ מתחייב וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו,  68/2022

 כדלקמן:
 זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .1

 ניגוד של במצב, בעקיפין או במישרין, להימצא עשוי אני שבעטיו או למשרד השירותים מתן שמכוח או

" אחר עניין" בכלל. אחר עניין לבין למשרד השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין, עניינים

 אחראי עובד או אותו מנהל, בו חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו לרבות, ענייני ייחשבו

 למנות בזכות או, רווחים לקבלת בזכות או, מניות בהון, בו חלק לקרובי או לי אשר בשליטתי גוף או, בו

 או עמי העובד עובד או, שותפי או מעסיקי או שאני, לקוח של ענינו גם וכן, הצבעה בזכות או מנהל

 "(. אחר עניין: "להלן) מבקרים/מייעצים/מיצגים, בפיקוחי

 תבמסגר עיסוקי או תפקידי מילוי בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה בכלל .2

 . בו חבר קרובי או שאני גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין למשרד השירותים מתן

 ברשותכם הנמצא או לכם השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו התחייבות שאפר מקרה בכל .3

 הסודיות חובת הפרת בגין כלפי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה, לפעילויותיכם הקשור או

 . שלעיל

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני .4

 . 1981 -א"התשמ, הפרטיות הגנת וחוק 1997 -ז"התשל, עונשין חוק לפי עבירה

 . לבינכם ביני שהוא סוג מכל אישי קשר כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .5

 התחייבות כתב הוראות כל יחולו, שהיא דרך בכל יתקבלו אשר, המידע של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .6

 . זה

 למשרד המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי וידוע מוסכם .7

 . ההסכם לרבות הסכם או דין כל פי-על

________________ 
 חתימה וחותמת המציע

 
 אישור

 
 _________________הופיע בפנייאני________________עו''ד, מאשר כי ביום 

מר________________ נושא ת''ז מס' ____________________המוסמך לתת התצהיר בשם 
התאגיד____________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 .ה בפנייהקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עלי

_____________________                 _________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                              תאריך
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 התחייבות לשמירה על סודיות - 8טופס 

 לכבוד
 )להלן: "המועצה"( שדות נגבהמועצה האזורית 

 א.ג.נ.,
 

בנייה נינו למתן שירותי י(, הואיל וביום _____ נחתם הסכם ב"הקבלן"אני הח"מ __________ )להלן: 
(, מתחייב/ת בזאת כלפיכם "השירותים"כמפורט בהסכם )להלן:  סעדב תלת כיתתיממוגן  למעון יום
 כדלקמן:

לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים  .1
שהוסמכו ע"י המועצה לקבל את המידע כהגדרתו להלן, כל מידע, עובדה, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, 

ה, לי ע"י המועצטבלאות, נתון עיוני, נתונים כספיים וכו', בין בכתב ובין בעל פה שהובאו לידיעתי ונמסרו 
 (."המידע"במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעתי בקשר עם או כתוצאה מן השירותים )להלן: 

 
 אני מתחייב/ת לגבי המידע כדלקמן: .2

 
לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו שכפול,  .2.1

 אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה 
 

 על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי המידע יחול גם עליה. .2.2
 

 לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. .2.3
 

 להודיע למועצה בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .2.4
 

 בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע. לא לפרסם .2.5
 

לגלות את המידע לאותם עובדים ו/או שלוחים ו/או נציגים מטעם המועצה שיהיו זקוקים לו לצורך  .2.6
ביצוע השירותים ולאלה בלבד. במקרה זה אני אחראי /ת כלפי המועצה שמקבלי המידע כאמור יקפידו 

 ייבות זו.על שמירת המידע כמתחייב מהוראות התח
 

ידוע לי כי קיים איסור מוחלט להוציא כל חומר מכל סוג שהוא מרשות המועצה ואני מתחייב/ת שלא  .2.7
 לעשות כן ללא קבלת הסכמתה המפורשת של המועצה לכך, בכתב.

 
התחייבות זו לסודיות, כאמור לעיל, הינה לכל עת , אינה מוגבלת לזמן והיא חלה גם לאחר סיום תקופת  .2.8

 . / ייחתם בין המועצה לבין הקבלן ההסכם שנחתם

 

 ולראיה באתי על החתום:

         ___________   _________________  ___________ 

 תאריך             חתימה                שם ומשפחה          
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 אספקת שירותים בשעת חירום - 9טופס 

 לכבוד
 שדות נגבהמועצה האזורית 

 א.ג.נ.,

 התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירוםכתב הנדון: 

)להלן:  – סעד קיבוץבתלת כיתתי ממוגן בנייה למעון יום עבודות הואיל:     ואנו מספקים לכם 
 (;"החוזה"( בהתאם להסכם מיום _________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "השירותים"

 יוכרז מצב חירום; , בתקופות שבהןהואיל:     והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת

לפיכך אנו, הח"מ, שם הספק/קבלן: _______ת"ז/תאגיד:_____________________ מצהירים, 
 מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות שבהן יוכרז  .1
שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של ההסכם מצב חירום. בכפוף להגבלות תנועה 

אנו מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו 
שבהסכם, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבהם 

 .תידרש על ידכם אספקתם של השירותים

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בהסכם, ללא  1אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .2
 תוספת כלשהי לתמורה האמורה. 

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית של  .3
 המוקנים לכם בדין.ההסכם, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה 

 
 ולראיה באנו על החתום,

 היום ________________
                         

                                                                                                         ___________________ 
 קבלןה                                                                                                                           

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ , עו"ד _____________________, המשמש כיועץ/ת משפטי/ת של ______________ 
(, מאשר הסכם זה נחתם בפני ע"י "הקבלן"ח.פ./ע.מ. _________ )להלן: 

מר/גב'_________________ ת.ז _________________, וכן על ידי מר/גב'_________________ 
ת.ז _________________,שהינם מורשי חתימה מטעם הקבלן, אשר חתימתם בצירוף חותמת הקבלן 

 מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.
 

 תאריך: _________________
 

                                                                                                                   _________________ 
 + חותמת תימה ח                                                                                                                        
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויותתצהיר  - 10טופס 

 )יש לסמן במקום המתאים(

אני הח"מ _______ ת.ז. ___________לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

אני משמש כ _______________________ אצל המציע _________________________ )להלן:  .1

תלת ממוגן בניית מעון יום ( למתן "המכרז")להלן:  22/68מס'  פומבי(, שהגיש הצעה במכרז "המציע"

 .שדות נגבהאזורית  עבור המועצה סעד קיבוץבכיתתי 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  מהצעת המציע במכרז.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד  .2
 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

באם חלות על המציע.  לא 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף 
 כן:

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 בדים: עו 100באם המציע מעסיק מעל 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמקרה הצורך  1998 -

מנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות ל
, הוא 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע 
 שלגביה נתן התחייבות זו(.פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

חלות על המציע והוא  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף 
 מקיים אותן.

_________ )להלן: "המציע"( מעסיק באופן ישיר ___ עובדים, אשר מתוכם ___עובדים הם בעלי 
 מוגבלויות. 

 ולראיה באתי על החתום: הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 _______________שם ___________ ת"ז __                                        ________החתימ היום _______

 אישור עו"ד
אני הח"מ , עו"ד _____________________, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי 
מר/גב'_________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 
                                                                                                                    _________________ 

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                                     
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה - 11טופס 

 לכבוד

 שדות נגבמועצה אזורית 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההנדון : 

(, בהצעתי "המציע"אני הח"מ המשמש כמורשה חתימה ב ______________ ___________)להלן: 

 מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן: 68/22במכרז 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: שדות נגבהנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית  .1

 הקובע כדלקמן: 1958-(, תשי"חתא( לפקודת צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריוב' ) 89סעיף  .1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, 

 ות".ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחב –לעניין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .1.2

 הקובע:

בר מועצה או ח -המועצה. לעניין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

( )ב( 1) 1וב" בסעיף קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קר

 ( )ב(".1) 2 -ו

 קובע כי: למו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( 59סעיף  .1.3

"לא יהיה לעובד מועצה , לא במישרין ולא בעקיפין , בעצמו ולא ע"י בן זוגו, סוכנו או שותפו , כל חלק 

שיש לעובד בהסכם או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין 

העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים 

 שהמועצה מספקת". 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2

בין חברי מועצת המועצה אין למי מחברי ההנהלה, בעלי המניות, העובדים הבכירים או השותפים  .2.1

המיועדים לתת את השירות במועצה: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף במציע או העובדים 

 לא מי שהמציע משמש לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .2.2

 ברווחיו של המציע או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

ההנהלה, בעלי המניות, העובדים הבכירים או השותפים במציע , או העובדים אין למי מחברי  .2.3

 המיועדים לתת את השירות במועצה בן זוג, שותף או שמי מהנ"ל סוכנו, העובד במועצה.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  .2.4
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש קרבה כאמ  .3

 לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

( לצו המועצות 3ב') 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית  2/3של  המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 חתימת המצהיר:____________          שם :____________                                 

   

 אישור עו"ד

 

הח"מ, עו"ד _____________________, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי אני 

מר/גב'_________________  שהינו/ה מורשה חתימה מטעם __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 תצהירו/ה בחתימה עליו בפני. בפני את תוכן

 

                                   תאריך: _________________      חתימה + חותמת עו"ד _______________________                      
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 פרטי חשבון בנק - 12טופס 

 תאריך _________

 
 לכבוד 

 מחלקת גזברות - שדות נגבמועצה אזורית 
 א.ג.נ.,

 בנק חשבון פרטי  :הנדון

 

 _______________ ח.פ./ע.מ./ת.ז. __________________ :עסק / שותפות / החברה שם

 :ביצוע תשלום על הודעה למשלוח כתובת

 מס'_________ עיר ______________________ רחוב

 ____________טל' ________ פקס ________ נייד__________ דוא"ל 

 __________ ן-שם הבנק _________ מס' סניף _______ כתובת הסניף ________ מס' ח

הננו מתחייבים בזה, כי במידה ויופקדו בטעות בחשבוננו כספים אמת המועצה ואינם מגיעים לנו, נחזירם 
 לגזברות המועצה בהקדם האפשרי ללא כל שהות.

  - ולראיה באנו על החתום

___________________ 

 ___________________ ת.ז.______________שם __                                     

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____________________, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע/ה בפניי 
הרתיו/ה כי עליו/ה מר/גב'_________________, אשר הינו מוסמך לחתום על טופס זה, ולאחר שהז

להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 
 את תוכן תצהירו/ה בחתימה עליו בפני.

 
 תאריך: _________________

 חתימה + חותמת עו"ד                                                                                                                     
 הבנק אישור

)ניתן לצרף המחאה מקורית מבוטלת עם כל הפרטים הננו לאשר את הפרטים לעיל כפרטי הספק הנ"ל 
 (.הנ"ל

     _____________________________________                       ___________________ 

 חותמת הבנק       תאריך                          חתימת הבנק                                                        
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 אישור הגשת מכרז - 13טופס 

 

 המציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז והגישם:

 שם התאגיד: ____________________________

 ____________________תאריך הגשת המכרז: 

 שם מלא של מגיש המכרז:   _____________________   

 

 :פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז
 

 שם:  _________________
 

 תפקיד: _______________
 

 טלפון:  ____________
 

 :_____________טלפון נייד 
 

 _______________________@_____________________: EMAILכתובת 
 

 מספר פקס: _____________

 : _____________כתובת משרד
 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : __________________ 

 מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ______________

 

 _ שם נציג המציע: ___________   תאריך: ________  שעה: _______

 

 חותמת  :______________________   חתימה: __________
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 הצהרת המציע אודות אישור קיום ביטוחים - 14טופס 

 22/68מס'  פומבימכרז 

 תאריך:______________

 שם המציע: ______________ ח.פ./ע.מ. _____________.

 

 מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. __________________, 

 אני מוסמך מטעם המציע ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת המכרז שבכותרת.  .1

אני מצהיר בזאת כי אם המציע יזכה במכרז, הוא ימסור למועצה לפני החתימה על ההסכם, וכתנאי  .2

ל שינוי אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ללא כ אישור קיום ביטוחיםלחתימת ההסכם, את 

 בתוכנו ) למעט שינויים שאושרו בהליך שאלות הבהרה, אם יהיו (.

 אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם המציע לא יקיים את הוראות המכרז בעניין אישור קיום ביטוחים, .3

 תבוטל זכייתו ותחולט הערבות. 

 זהו שמי, החתימה להלן היא חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 ולראיה באתי על החתום:

 תאריך: ______________

 חתימת המצהיר: ____________________           

 

 אישור עו"ד

אני, עו"ד _________, מספר רישיון ____________, מאשר בזאת, כי ביום ___________ התייצב בפניי 

מר/גב' _______________, אשר זיהה/תה את עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה ________ / 

 חתם/מה עליה בפניי. וידוע לי שהוא/היא מוסמך/כת לחתום מטעם המציע על הצהרה זו מוכר/ת לי אישית, ה

 תאריך: ____________________

 חתימת עורך הדין וחותמת: ____________________ 
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 חתימה וחותמת המציע _______________

 _______________ תאריך

 

 

 רשימת תיוג מסמכים

 

 
 

אלו לא מצוינים מפורשות *באחריות המציעים להגיש את כל המסמכים הנדרשים במסגרת המכרז, גם אם 
 בטבלה

 

 : המסמך הנדרש ?האם צורף
)שני  חתומים בחתימה וחותמת בשולי כל דף כלל מסמכי המכרז ונספחיו 

 עותקים(
צירוף )אישור על השתתפות במפגש מציעים  ,קבלה על רכישת מסמכי המכרז 

צירוף העתק חתום על ידי המציע של מסמך השאלות ו, (חתום–פרוטוקול
 (ככל שיהיו)ותשובות שניתנו במכרז 

 . (לפי העניין)לרבות תעודות שינוי שם , תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות 
ואישור מורשי  תדפיס עדכני מהרשם הרלוונטי: במקרה של תאגיד בלבד

 חתימה
 כמפורט בתנאי הסף – 'וכו השכלה, קודם מסמכים המעידים על ניסיון 
 אישור רו"ח אודות היקף הכנסות שנתי כמפורט בתנאי הסף 
 אישור בדבר מצב המציע 
 כתב הצעה והתחייבות   
 ימסרו למציעים בנפרד –, תוכניות למכרז והגשות מאושרת טכנימפרט  
 הוראות בטיחות 
  אישור מפקיד שומה / רו"ח 
 וערבות ביצוע ערבות מכרז 
 הסכם התקשרות 
 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות 
 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים 
 עניינים התחייבות להיעדר ניגוד 
 התחייבות לאי תיאום הצעות במכרז 
 אישור קיום ביטוחים 
 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות 
 אספקת שירותים בשעת חירום 
 התחייבות לשמירה על סודיות 
 פטור מכך/אישור על ניכוי מס במקור 
 אישור בתוקף על ניהול ספרים 
 נפרדמצורף בקובץ  – כתב כמויות 
 רישיון קבלן בתוקף 
 הצהרה על העדר תביעות )חשבון סופי( 
 פרטי חשבון בנק 
 הצהרת המציע אודות אישור קיום ביטוחים 
 או לחבר מועצה/הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו 
 אישור הגשת מכרז 


