
 

 

  

  ממ""אחוזות החו� בעאחוזות החו� בע

  88/2011/2011  ''מסמס  מכרזמכרז

  1188/11/11' ' חוזה מסחוזה מס

 

הקמה והספקה של מעלית למרכז , מכרז לביצוע עבודות לתכנו�  
 �  המבקרי

  יפו  במתח� גני שרונה בעיר תל אביב

  

  נוסח חוזה ההתקשרות  ' חלק ב
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  1118/' חוזה מס

 �  _______שנת _____ לחודש____ שנער! ונחת� בתל אביב ביו

  

  מ"אחוזות החו# בע    :בי�

  אביבתל, 6 ש� מרחוב גרשו�

 7610333: פקס 03  7610300: טלפו� 03  

  )"החברה"או  "המזמי�": להל�(

    מצד אחד 

  ___________________________    :לבי�

___________________________  

___________________________   

  )"הקבל�": להל�(    

   מצד שני 

  

  

הקמה ושיפו� של מתח' , פרויקט של תכנו�, יפונהלת בעבור עיריית תל אביבוהחברה מ  :הואיל

רחוב קפל� ורחוב לאונרדו דה , רחוב הארבעה, רחוב החשמונאי', דר) מנח' בגי�: הרחובות

שיפו� מבני' לשימור , וכ� פיתוח פארק, )"מתח� גני שרונה"  –להל� (יפו  י בעיר תל אביב'וינצ

  ;")העבודות במתח� גני שרונה: "להל�(' גני שרונה מתחשל מבני' ב ושיווק'

' ובמסגרת העבודות במתח' גני שרונה עתידה החברה להקי' מרכז מבקרי' במבנה לשימור מס  :והואיל

או " מרכז המבקרי�: "להל�(בתל אביב יפו  14המצוי ברחוב אלברט מנדלר , בגני שרונה 123

  ;)"המבנה"או  "מרכז המבקרי� פרויקט"

 מעלית חיצוניתשל  הקמהותכנו� ביצוע עבודות לצור) והחברה מעוניינת להתקשר ע' קבל�   :והואיל

, תכנו� מפורט, תכנו� ראשוני, בי� היתר, אשר תכלולנה, במרכז המבקרי' במתח' גני שרונה

כולל תקופת בדק לעבודות ותקופת אחריות (הספקת המעלית והתקנתה , ביצוע של פיר המעלית

  ;)"הפרויקט/""העבודות"  להל� () כמפורט בחוזה האחזקה המצור� ושירות למעלית

והצעת הקבל�  ")המכרז: "להל�(לביצוע העבודות  8/2011' פומבי מסוהחברה פרסמה מכרז   :והואיל

  ;כהצעה הזוכה במכרזנבחרה 

 זהקבל� במכרוהצעת  זהבחוזה  קבל�על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של ה  חברהוברצו� ה  והואיל

ואת כל  )כהגדרת� להל�(העבודות את ביצוע , לקבל על עצמו קבל�וברצו� ה, קבל�למסור ל

במכרז והכל בהתא' ובכפיפות לתנאי' ולהוראות המפורטי' , ההתחייבויות הכרוכות בכ)

  ;זהחוזה בו

שיונות הר, והקבל� מצהיר כי הינו רשאי על פי כל די� לבצע את העבודות וכי הינו בעל הכישורי'  :והואיל

הארגוני והפיננסי , הטכני, הידע המקצועי, המיומנות, והאישורי' המתאימי' לביצוע העבודות
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האמצעי' וציוד הדרושי' לצור) ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה , וברשותו כוח האד'

  ;ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמני' וכי הוא מעוניי� לבצע את העבודות

הכל כמפורט לעיל ולהל� , די' להגדיר ולהסדיר את היחסי' המשפטיי' ביניה'וברצו� הצד  :והואיל

  ;בחוזה זה

  

  :הותנה והוסכ� כדלקמ�, לפיכ! הוצהר

 ;המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי נפרד מ� החוזה .1

 ;הנספחי' לחוזה זה מהווי' חלק בלתי נפרד הימנו .2

 ;לפרשנותו כותרות הסעיפי' בחוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו .3

 

 הגדרות .4

אלא א' תוכ� הדברי' , הפירוש המופיע לשמאל', בחוזה זה ובנספחיו יהיו למונחי' בצד ימי� להל�

 :והקשר' מחייב אחרת

 או" אתר העבודות" .4.1

או /או מעליה' ו/מתחת' ו, דרכ', המקרקעי� אשר בה'  "מקו� ביצוע העבודות"

 לרבות כל מקרקעי� אחרי', בסביבת' יבוצעו העבודות

שיועמדו לרשות הקבל� לצור) ביצוע התחייבויותיו על פי 

  .כל מקו' אחר בו תבוצענה עבודות בהתא' לחוזה, החוזה וכ�

4.2. "� "המבנה"או   "מרכז המבקרי

מבקרי' אשר החברה מבקשת להקי' במבנה לשימור המרכז   "מרכז המבקרי� פרויקט"או 

 בתל 14המצוי ברחוב אלברט מנדלר , בגני שרונה 123' מס

   .אביב יפו

כל אד' אחר אשר או /אחוזות החו� וב ראש מנהלת גני שרונה  "מנהלה" .4.3

 ;המנהלאו /ו חברהיוסמ) לכ) על ידי ה

לפקח על ביצוע , חברהשימונה מעת לעת ובכתב על ידי המי   "המפקח" .4.4

 ;�או כל חלק מה/העבודות ו

, ביצוע של פיר המעלית, תכנו� מפורט, תכנו� ראשוני עבודות  "העבודות" .4.5

כולל תקופת בדק לעבודות (הספקת המעלית והתקנתה 

   .מסמכי המכרזכמפורט ב, )ותקופת אחריות ושירות למעלית

 ;יפועיריית תל אביב  "העירייה" .4.6
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מורשיו המוסמכי' , שלוחיו, מנהליו, לרבות נציגיו של הקבל�  "הקבל�" .4.7

ולרבות כל , לעניי� חוזה זה, מעת לעת, או מי שהוסמ) על ידו

ה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או קבל� משנ

א' המזמי� התיר ואישר לקבל� להעסיק קבלני , כל חלק מה�

 ; משנה כאמור

�נספחי .5 

 ;מסמכי המכרז והצעת הקבל� במכרז – 'נספח א .5.1

 ;הצעת מחיר הקבל� במכרז – 'בנספח  .5.2

 ;נוסח אישור ביטוחי' –' גנספח  .5.3

 .הצהרת פטור מנזקי' – 1' נספח ג .5.4

  .הצהרת עבודות בחו' – 2' ח גנספ .5.5

 ; בנקאיתנוסח ערבות  – 'דנספח  .5.6

  ;מפרט מיוחד –' הנספח  .5.7

 ;תוכניות – 'ונספח  .5.8

 ;שירות ואחזקה, נוסח חוזה אחריות – 'זנספח  .5.9

 סיומו וביטולו, תקופת החוזה .6

תקופת : "להל�( העבודותבצוע מועד השלמת תקופת החוזה הנה מיו' חתימתו ועד ל .6.1

חייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת העבודה הקבל� מת ").החוזה

 6להתקד' בו ולהשלימו באופ� שוט� ורצו� תו) , )"מועד התחלת ביצוע העבודות": להל�(

 )"מועד סיו� ביצוע העבודות": להל�(ממועד התחלת ביצוע העבודות וחצי  חודשי') ישהש(

 :על פי הפירוט הבא

' נספח ד שור כמפורט במפרט המיוחד העברת פרטי ספק המעלית לאי .6.1.1.1

 .ממועד צו התחלת עבודהשבועיי'  –לתנאי המכרז 

לרבות , יועצי' וצוות ניהול הביצוע וקבלני משנה, העברת רשימת מתכנני' .6.1.1.2

 .שבועיי' ממועד התחלת צו העבודה –טיוטת הסכ' אית' 

 –לתנאי המכרז ' נספח ד העברת פירוט הציוד כמפורט במפרט המיוחד  .6.1.1.3

 .ודש ממועד צו התחלת עבודהח

חודש  –לאישור ) shop drawings(העברת תכניות ייצור של פיר המעלית  .6.1.1.4

 .ממועד צו התחלת עבודה

העברת רשימת חומרי' ותגמירי' שבכוונתו להשתמש בעת הקמת הפרויקט  .6.1.1.5

 .חודש וחצי ממועד צו התחלת העבודה –

) shop drawings(העברת תכניות ייצור של המעלית על מרכיביה השוני'  .6.1.1.6

 .ממועד צו התחלת עבודהחודש וחצי  –לאישור 

 .חודשי' ממועד צו התחלת עבודה 4 –סיו' הקמת פיר המעלית  .6.1.1.7
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חודשי' ממועד צו  6 –) קבלת אישור מכו� התקני'(סיו' התקנת המעלית  .6.1.1.8

 .התחלת עבודה

חודשי' וחצי ממועד צו  6 –סיו' תקופת ההרצה ומסירת העבודות והמעלית  .6.1.1.9

 .עבודההתחלת 

והוא חייב לתקנ' בפרק קבל� י החברה ל"בדיקת המסמכי' הערות ותיקוני' יינתנו ע .6.2

 .או המזמי�/זמ� כפי שיורה על כ) המנהל ו

החברה מתחייבת לכ) שבכל שלב שנדרש הקבל� לקבל אישור על התכניות או לגבי קבלני  .6.3

 .לאישורהנדרש � ימי עבודה ממועד מסירת הנתו 7תינת� תשובת החברה בתו) , המשנה שלו

במועד שנקבע בחוזה להשלמתה , או השלב בעבודה/א' לא ישלי' הקבל� את ביצוע העבודה ו .6.4

מתחייב הקבל� לשל' , או לא ישלי' את ביצוע השלבי' של העבודה במועדי' שלעיל/ו

סכו' בשיעור של , לחברה מיד ע' דרישתה הראשונה בגי� כל איחור בעבור כל יו' עבודה

וזאת כפיצויי' מוסכמי' ומוערכי' מראש ומבלי לפגוע בזכותה של , מ"רו� מעח בצ"ש 1,000

ומבלי שהחברה תהיה חייבת לנמק , או על כל די�/החברה לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ו

 .את נזקה

כי החברה מייחסת חשיבות מרבית להשלמת ביצוע העבודה במועד המדויק  ,ידוע לקבל� .6.5

 .יות או ארכותללא דח, הקבוע בלוח הזמני'

הזמני' והקבל� מתחייב לפעול לפי  ותהא רשאי לבצע שינויי' בלוחי המזמי�מוסכ' בזאת כי  .6.6

 .ני'הזמני' המתוק ותלוח

כל אימת , ואשר לא נקבע לה' מועד בעבודותהקבל� יבצע כל שלב או כל שירות הכלולי'  .6.7

או  העבודותכל אשר יבטיח את ביצוע , שיהיה דרוש מבחינה מקצועית ובמש) זמ� סביר

  .בהתא' ללוח הזמני', שלבי' אחרי' הקשורי' בשלב מסוי'

, ומכל סיבה שיראה בעיניוהא רשאי בכל עת המזמי� י, על א� האמור לעניי� תקופת החוזה .6.8

הבלעדי והמוחלט  ולפי שיקול דעת, כולו או מקצתו, לסיי' או להשהות ביצועו של חוזה זה

  .צטר) לתת נימוקי' לצעד זהימבלי ש, ' וזאתמיי 7בהודעה מראש לקבל� של 

בחוזה  ואו בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו ל/בסמכות כלשהי מהסמכויות ו המזמי�השתמש  .6.9

לקבל� לא תהיה , כולו או מקצתו, וביטל את החוזה או השעה את ביצועו, או על פי הדי�/וזה 

, תשלו' כלשהו בעד נזק לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי אוהקבל� . ואו דרישה כנגד/כל טענה ו

  .הביטול או מסיבה אחרת, העלולי' להיגר' לו כתוצאה מ� ההשעיה' מניעת רווח וכו, הפסד

היה רשאי להתקשר ע' כל אד' או גו� שה' י מזמי�ה, או הושעה החוזה/או הופסק ו/בוטל ו .6.10

 .לא תהיה כל טענה בקשר לכ)העבודות ולקבל� לביצוע 

  

  

  

 



 6 –  
  

 

 הצהרות הקבל� .7

על פי  לביצוע העבודות שיונות המתאימי' על פי כל די�יהרכל כי הינו בעל  ,רהקבל� מצהי .7.1

 .החוזה

, טכניי' וארגוניי', אמצעי' כספיי', יכולת, כושר, כי הינו בעל ידע מקצועיהקבל� מצהיר  .7.2

   .במומחיות וברמה מקצועית גבוהה העבודותכוח אד' וכי באפשרותו לבצע את 

את היק� , את הפרויקט, הנחיות המזמי�את , בודותאתר העהקבל� מצהיר כי בדק את  .7.3

, התכנוניי', כי מצויי' בידיו כל הנתוני' העובדתיי', פרטיה�ואת  ותהנדרש העבודות

והוא מסכי' לקבל על עצמו  עבודותאו ל/המשפטיי' והאחרי' בקשר לחוזה זה ו, ההנדסיי'

 .ברמה מקצועית גבוהה ביותר העבודותאת ביצוע 

בדק את הבור המיועד לפיר המעלית ואת מידת , י טר' הגשת הצעתוהקבל� מצהיר כ .7.4

כלל הקבל� בהצעתו ג' את מחיר , במידה ומצא הקבל� כי הבור אינו מתאי'. התאמתו לנדרש

 ,עבודות העפרומבלי לגרוע מכלליות האמור פירוק הבור הקיי' ובניית בור חדש לרבות 

 . והכל כנדרש, האיטו', הבטו�

או כל חוזה להתקשרותו בחוזה זה /או הגבלה על פי כל די� ו/אי� כל מניעה ו הקבל� מצהיר כי .7.5

או העלולי' להשפיע על התקשרותו /וכי בדק את כל הגורמי' העשויי' ו, ולביצוע האמור בו

 .בהתא' להוראות חוזה זה

כי ידוע לו שאי� בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינת� על פיו כדי הקבל� מצהיר  .7.6

, היטל, היתר או מזמי� או מ� הצור) לשל' מס, ו מכל חובה או צור) לקבל כל רשיו�לשחרר

 .המוטלי' עליו על פי כל די�, ב"תשלומי חובה וכיו, אגרה

או /עובדיו ו, או בהימצאות הקבל�/הקבל� מצהיר כי אי� בביצוע העבודות באתר העבודות ו .7.7

או למי מטעמו כל זכות /מעובדיו ואו למי /מי מטעמו באתר העבודות כדי להקנות לקבל� ו

וכי הימצאות' באתר העבודות מותרת , או המתקני' הנמצאי' בו/לגבי שטח אתר העבודות ו

 . א) ורק לצור) ביצוע העבודות

 �העבודות וביצוע .8

הכל כמפורט בחוזה זה  עבודותהבצוע את המזמי� מוסר לקבל� והקבל� מקבל על עצמו  .8.1

ובהתא' להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מדי , במכרזולהצעת הקבל�  ובהתא' לנספחיו

בהקפדה וברמה , וזאת בשקידה, או המפקח/מנהל והאו /המזמי� ופע' בפע' על ידי 

  .מקצועית גבוהה

בי� שנכללו , כמפורט בחוזה זה, הקבל� מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה .8.2

במיומנות וברמה מקצועית , בנאמנות ,במקצוע במפורש ובי� מכללא ובי� שנהוגי' ומקובלי'

הכישורי' והכשרונות ותו) ניצול כל הידע הנדרש , תו) השקעת מירב המאמצי', נאותי'

 .המלא של המזמי� ושביעות רצונל, מי מטעמואו /וה� שלו וה� של עובדיו , 'לביצוע
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הדרושי' , ספותאו ביצוע עבודות נו/או השלמת עבודות ו/כל תוספת או שינוי בעבודות ו .8.3

, או דרישה הנחוצה לפי מיטב בנוהג המקצועי/להשלמת העבודות בהתא' לדרישה על פי די� ו

מהווי' חלק בלתי נפרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות 

 .תמורת החוזהאו שינוי מ/המזכרי' את הקבל� בכל תמורה נוספת שהיא ו

באופ� מתמיד ובקצב הנדרש על מנת למנוע כל עיכוב בלוח , ותברציפתבוצענה העבודות  .8.4

 .העבודותהזמני' של 

כי יתכ� כי תחולנה הפסקות בביצוע , לעיל מובהר בזאת במפורש 8.4 למרות האמור בסעי�  .8.5

תכ� שבמהל) תקופת מובהר כי י ,כמו כ�. העבודות במעבר הביצוע בי� מקטעי העבודות

הגישה אל אתר העבודה בדרכי' הקיימות במתח' תיחס' חלקית עקב עבודות , הביצוע

. ")המינהל: "להל�(או עבורו /ומינהל מקרקעי ישראל תשתית ופיתוח המבוצעות על ידי 

או תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה /תשלו' ו, לא יהא זכאי לכל פיצוי קבל�כי ה, מובהר

או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי הצור) בהובלת חומרי' בצורה /ור ובשלבי' כאמ

, )לרבות אי ביצוע של מקטע עבודה מסוי'(כול� או חלק� , ידנית או לגבי אי ביצוע העבודות

נגד  ,מכל מי� וסוג שה', או תביעה/ודרישה , כל טענה, ולא תהא לו, אי� לו כי, והוא מאשר

 .כ)שר לבק, האו מי מטעמ/ו חברהה

הנ' מוסמכי' לתת לקבל� , בלבדאו המפקח מנהל האו  מזמי�כי ה ,מובהר ומוסכ' בזאת .8.6

ואישורי' , הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, העבודותהוראות בכל הנוגע לביצוע 

  .לחשבונות

מנהל ה, הקבל� יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצונ' המוחלטת של המזמי� .8.7

בי� , או המפקח/מנהל והאו /צור) זה אחרי כל הוראותיו של המזמי� ווימלא ל, והמפקח

 .שמפורטות בחוזה ובי� שאינ� מפורטות בו

לכל ביחס , או המפקח/ומנהל האו /המזמי� ואו הוראה של /שו' אישור ו, למע� הסר ספק .8.8

ואי� בה' כדי , לא ישחררו את הקבל� מאחריותו המקצועית המלאה, עבודותהקשור בעניי� 

או על מי מטעמ' /או על המפקח ו/ומנהל העל או /על העירייה ואו /הטיל על המזמי� ול

 .ביצוע העבודותאחריות כלשהי ל

תו) שמירה קפדנית על הוראות כל די� ונוהג לרבות  העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .8.9

, סטנדרטי' ותקני' מקובלי' או מחייבי' לעבודות ולפעול בהתא' לתנאי כל האישורי'

וכ�  עבודותוכל הוראות האחרות שתינתנה על ידי הרשויות המוסמכות בקשר ל, שיונותירה

שיונות ילר, הקשורי' לאישורי', הצווי' וההנחיות, התקנות, לפי הוראות כל החיקוקי'

  .ל"ולהוראות הנ

לש' המפקח ו מנהלה, המזמי� באופ� מלא ומוחלט ע'ולתא' הקבל� מתחייב לשת� פעולה  .8.10

  .העבודותדויק ומיומ� של מ, ביצוע מלא

הקבל� מתחייב לטפל באופ� שוט� וללא דיחוי בכל הבעיות אשר תתעוררנה הקשורות  .8.11

 .לעבודות

או נציגי' מיומני' וציוד מתאי' /הקבל� מתחייב לבצע את העבודות באמצעות עובדי' ו .8.12

  .שיהיה במצב תקי� ושיתאי' לביצוע העבודות
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ג' במקרה של חילוקי דעות בינו לבי� המזמי� או  העבודותהקבל� מתחייב להתמיד בביצוע  .8.13

 .לקבל� הוראה בכתב להפסיק את שירותו זמנית או סופית מזמי�ה נת�אלא א' כ� , מנהלה

פרטי' , את סדר ביצוע העבודות ואת המעבר משלב לשלב, ע' המפקח, הקבל� יתא' מראש .8.14

 .'בנוגע לשטח ההתארגנות וכיוב

 תוכניות .8.15

י החברה בתוספת הנחיות לתכנו� "אשר הוכנו ע ,יות מנחותלחוזה זה מצורפות תוכנ .8.15.1

 .ולבצוע ומפרטי' המהווי' דרישות מינימו'

כל שינוי שבדעת . המידות כפי שה� מופיעות בתכניות המנחות מחייבות את הקבל� .8.15.2

ללא אישור . הקבל� להציע חייב לקבל את אישורה המוקד' בכתב של החברה

 .כאמור אי� לבצע כל שינוי

 י הקבל�מתכננ .8.16

עבודות התכנו� הדרושות על פי מסמכי ההתקשרות תתוכננה על חשבו� הקבל�  כל .8.16.1

  .י אדריכל ומהנדסי' בעלי רישיו� מתאי'"ע

רשומי' בפנקס המהנדסי' והאדריכלי' ורשומי' לפי חוק  יהיוהמתכנני'  .8.16.2

  .11סעי� ) 1958(ח "המהנדסי' והאדריכלי' תשי

ובעלי ניסיו� מוכח , שני' 5של לפחות  כל המתכנני' יהיו בעלי ניסיו� מקצועי .8.16.3

  . בתכנו� מבני קונסטרוקציה משולבי' מעלית

אשר יבטיח תאו'  ,AUTO CAD 2000כל התכנו� יבוצע באמצעות מחשב בתוכנת  .8.16.4

בנוס� להעתקי נייר כמפורט בהמש) יעביר הקבל� את כל . מלא בי� המתכנני'

  . CDג דיסקי' "התוכניות לבדיקת החברה ע

ולצור) זה על הקבל� , י' טעוני' אישור מראש ובכתב של  החברהכל המתכננ .8.16.5

. לא יאוחר מאשר המועד שייקבע, להגיש את רשימת המתכנני' לאישור החברה

או , המנהל רשאי שלא לאשר מתכנני' שאינ' עומדי' בקריטריוני' המפורטי'

  .מכל סיבה אחרת שתראה לו

א' , פי' מומחי' בתחומ'המנהל רשאי לדרוש צירו� מתכנ� או מתכנני' נוס .8.16.6

  . י הקבל� "לדעתו לא נכללו ברשימה המוצעת ע

ה� כלפי , הסכ' הקבל� ע' המתכנני' יכיל בי� היתר התחייבות ברורה מצד המתכנ� .8.16.7

, לבצע את עבודות התכנו� ברמה מקצועית גבוהה ביותר, וה� כלפי  החברה, הקבל� 

ובהתא' ללוח הזמני' , ה זובהתא' להנחיות הכלולות בעבוד, לפי כל כללי המקצוע

  . המחייב

או הביצוע טעונה אישור מראש של /י הקבל� במהל) התכנו� ו"החלפת מתכנני' ע .8.16.8

  .החברה ובכתב

בהתאמות , שרותי התכנו� והפיקוח החלי' על הקבל� יהיו בתחומי' הבאי' .8.16.9

  ):באישור  החברה(המתחייבות מנשוא התכנו� 
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  .אדריכלות .8.16.9.1

  .קונסטרוקציה .8.16.9.2

  .חשמל .8.16.9.3

  .מעליות .8.16.9.4

 .מיזוג אויר .8.16.9.5

 .מערכות בקרה .8.16.9.6

 .בטיחות .8.16.9.7

 .תקשורת וטלפוניה .8.16.9.8

 .י הצור)"עפ, אחר .8.16.9.9

יינתנו לאור) כל תקופת , לרבות הפיקוח העליו� על הביצוע, שירותי כל המתכנני' .8.16.10

  .ולרבות בתקופת הבדק, הביצוע של העבודה

, הקבל� אחראי לתאו' התכנו� בי� כל המתכנני' והיועצי' שיש לה' נגיעה לעבודה .8.16.11

לבי� עצמ' ובמידת הצור) לפי קביעת החברה בינ' לבי� החברה ויועציה  בינ'

 .השונות תבדיסציפלינו

  ועבודות הפיתוחוהפנימי השימור החיצוני / תיאו� בי� ביצוע העבודות לבי� ביצוע עבודות השיפו* .9

גני או מי מטעמ' יבצעו במתח' /ו חברהאו ה/כי ידוע לו כי יתכ� שהמינהל ו ,מצהיר קבל�ה .9.1

מרכז של המבני' לשימור ובי� היתר ג' בופנימי שימור חיצוני /  עבודות שיפו�רונה ש

כי יתכ� שמינהל מקרקעי ישראל יבצע במתח' המבני' לשימור  ,קבל�וכ� ידוע ל, המבקרי'

 .קבל�והכל במקביל לביצוע העבודות על ידי ה, את עבודות הפיתוח

מרכז של והפנימי שימור החיצוני / יפו�כי יתכ� שעבודות הש ,כי ידוע לו ,מצהיר קבל�ה .9.2

 .במקביל לביצוע העבודות כהגדרת� בחוזה זה חברהיבוצעו על ידי ה המבקרי'

להתחיל בביצוע העבודות על פי חוזה זה במקביל לביצוע  קבל�לאפשר ל תהא רשאית חברהה .9.3

תינת� במידה ו. מרכז המבקרי'ב חברהשתבוצענה על ידי הוהפנימי עבודות השיפו� החיצוני 

או תביעות /או דרישות ו/כי לא יהיו לו כל טענות ו ,קבל�מתחייב ה, כאמור חברההסכמת ה

או מי מטעמ' בקשר ע' ביצוע� המקביל של עבודות השיפו� /או המינהל ו/ו חברהכלפי ה

או עקב נזקי' או הפרעות שעלולי' להיגר' לו עקב עבודות /ווהעבודות והפנימי החיצוני 

 . והפנימי השיפו� החיצוני

יבוצעו על ידי מינהל במתח' גני שרונה כי ידוע לו כי יתכ� שעבודות הפיתוח  ,מצהיר קבל�ה .9.4

 . מקרקעי ישראל במקביל לביצוע העבודות כהגדרת� בחוזה זה

כי ידוע לו כי במתח' גני שרונה מתבצעות ויתבצעו עבודות קבלניות נוספות  ,הקבל� מצהיר .9.5

או כל טענה /או עיכובי' ו/ותר על כל טענה של הפרעה ומו והואעל ידי צדדי' שלישיי' 

 . אחרת בכל הנוגע לביצוע� של עבודות אחרות באתר
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על פי תכנו� , פנימי וחיצוני כי במבנה יתבצעו עבודות שימור ושיפו� כי ידוע לו ,הקבל� מצהיר .9.6

לרצפה  ,לנגרות, אדריכל המבנה וכי כל פעולה שיש בה נגיעה ישירה וחדירה לקירות המבנה

לרבות , המנהלתבוצע רק לאחר קבלת אישור המזמי� ובתאו' ע' , או לכל אלמנט הקבוע בו

 .בשלב התכנו�

שתתוכננה ותבוצענה על  את תכנו� התשתיותבדוק ולאשר שעליו ל הקבל� מצהיר כי ידוע לו .9.7

ע' מתכנני עבודות השימור  ולתא' את תכנו� התצוגות התצוגות ידי המנהל ויזינו ג' את

 .השיפו� הפנימי מטע' המזמי�ו

כי באחריותו לאשר את קבלת עבודות השיפו� והשימור הפנימי  כי ידוע לו ,הקבל� מצהיר .9.8

מוותר על כל טענה בכל הנוגע  וכי הואשיש לה� נגיעה לתצוגות של מרכז המבקרי' במבנה 

שלמות או ה/ובמידה וידרשו תיקוני' ו לעבודות שנמסרו לו לצור) התקנת התצוגות במבנה

 .יבצע� על חשבונו

תחולנה הפסקות בביצוע העבודות במעבר הביצוע בי� שכי יתכ�  הקבל� מצהיר כי ידוע לו .9.9

הגישה אל אתר העבודה בדרכי' , כי יתכ� שבמהל) תקופת הביצועומקטעי העבודות 

.  הקיימות במתח' תיחס' חלקית עקב עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות על ידי המינהל

או תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה /תשלו' ו, לא יהא זכאי לכל פיצוי קבל�ה כי, מובהר

או בגי� הפסקת העבודות כאמור או לגבי הצור) בהובלת חומרי' בצורה /בשלבי' כאמור ו

, )לרבות אי ביצוע של מקטע עבודה מסוי'(כול� או חלק� , ידנית או לגבי אי ביצוע העבודות

נגד  ,מכל מי� וסוג שה', או תביעה/ודרישה , כל טענה, תהא לו ולא, אי� לו כי, והוא מאשר

 .כ)בקשר ל, האו מי מטעמ/ו חברהה

כמו . מובהר בזאת כי החברה אחראית לטיפול בקבלת היתר בניה לשיפו� הפנימי של המבנה .9.10

אשור , כ� מובהר כי א' התכנית שתאושר לקבל� תדרוש שינוי של ההיתר שאושר או שהוגש

יינת� לקבל� בכפו� לקבלת היתר לביצוע העבודות מאת מוסדות  העבודות לתחילת ביצוע

 .התכנו� הרלוונטיי'

כי תתקיימנה פגישות קבועות לפחות פע' בשבוע לצור) פיקוח מטע' המזמי� , מובהר בזאת .9.11

 . י המזמי�"י לוחות הזמני' שיקבעו ע"להשתת� בפגישות אלו עפ קבל�על העבודות ועל ה

אחראי לביצוע כל ההגנות הדרושות לאלמנטי' הקבל�  טי' במבנה ביצוע הגנות לאלמנ .9.12

העבודה כוללת כיסוי . ובסמו) לו למש) כל תקופת העבודות במבנה ובכלל מקוריי' במבנה

י "ההגנות יאושרו ע. ב"מעקות פלדה וכיו, מדרגות, ספי חלונות, משקופי', אלמנטי' שוני'

מלאה של כל ההגנות  הודה כוללת הסרהעב .טר' המש) ביצוע העבודות במבנה המפקח

 . מבנהבתו' העבודות ב

 ולאעבודות ה במחירההגנות הדרושות להנחת דעתו של המפקח והמתכנני' כלול  ביצוע .9.13

 .תשול' בגינו כל תוספת

הקבל� מצהיר כי ידוע לו שעליו לקחת בחשבו� שיידרש לבצע התאמות בחיבור הגשרי'  .9.14

  .במידה ויידרש לכ) פירוק בסיס פיר קיי', טיח וצבעתיקוני , פירוק מעקות ,למבנה כגו�
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 למבנהמינהל יבצע עבודות להקמת דר) תת קרקעית בסמו) הכי ידוע לו כי  ,מצהיר קבל�ה .9.15

להל� בסעי� זה ( עבודותהלבצע את  קבל�לא יתאפשר ל, וכי יתכ� כי בזמ� ביצוע עבודות אלה

 . לגבי המניעה, החברהדרישה כלפי או /או תביעה ו/לא תהא כל טענה ו קבל�ל ").המניעה"

 ביצוע עבודות השיפו� החיצוניל, לא להפריע בי� במישרי� או בעקיפי�מתחייב ש קבל�ה .9.16

וביצוע העברת קווי תשתית , לרבות, מינהלהו חברהועבודות הפיתוח על ידי ה והפנימי

ר ע' הנדרשת בקשביצוע כל פעולה אחרת , מעבר וגישה, תחומי המבנה וסביבתובהאיטו' 

 . מרכז המבקרי'של והפנימי ביצוע עבודות הפיתוח והשיפו� החיצוני 

מרכז מתחייב לאחס� את חומרי הגל' והציוד המשמשי' לביצוע העבודות בשטח  קבל�ה .9.17

או מחו� לשטח מתח' המבני' לשימור ובכפו� לקבלת כל האישורי' , בלבד המבקרי'

 .לצור) אחסו� זה, הנדרשי' על פי הדי�

יימצאו מחו� לתחו' בניה וכל פסולת אחרת ש ילסלק על חשבונו כל חומרייב מתח קבל�ה .9.18

א' לא ימלא . מיד ע' דרישת המפקח לכ), ולהחזיר את המצב לקדמותו מרכז המבקרי'

 קבל�אות' נדרש ההבנייה והפסולת  יסולקו חומרי, אחר דרישת המפקח כאמור קבל�ה

או תביעה כנגד , וותר מראש על כל טענהמ קבל�וה, קבל�על חשבו� ה חברהעל ידי ה, לסלק

 .כאמור לעיל, בגי� נזק שיגר' עקב פעולת הסילוק חברהה

שמירה על שלמות איכות ותקינות התשתיות תו) , מתחייב לבצע את העבודות קבל�ה .9.19

 קבל�היה וה. והפנימי במסגרת עבודות הפיתוח ועבודות השיפו� החיצונישבוצעו והאיטו' 

יבוצע , או לאיטו'והפנימי או לעבודות השיפו� החיצוני /הפיתוח ועבודות נזק לל יגרו'

מבלי לגרוע או לפגוע בכל סעד לו , וזאת קבל�בלבד על חשבונו של ה חברההתיקו� על ידי ה

 . או על פי הדי�/על פי חוזה זה ו חברהה זכאית

ות כ) שלא ייפגע ביצוע� הסדיר של עבוד, יתא' ע' המפקח את ביצוע העבודות קבל�ה .9.20

בי� , תיאו' כאמור יכלול. והפנימי השימור החיצוני/ הפיתוח והאיטו' ועבודות השיפו�

 : היתר

בקשר , קבל�כפי שיסוכמו בי� המפקח לבי� ה, מועדי' קבועי' מראש .9.20.1

 קבל�המפקח וה. ספקת חומרי גל' והוצאת פסולת מ� המבנההע' 

, 'אשר בסיומ� יפורטו המועדי' המוסכמי, יקיימו פגישות תיאו'

 .והמפקח קבל�בפרוטוקול שייחת' על ידי ה

כל חיבור של מערכות התשתית במבנה למערכות התשתית המבוצעות  .9.20.2

על פי יהיה , והפנימי במסגרת עבודות הפיתוח ועבודות השיפו� החיצוני

  .הנחיות המפקח

לצור) ביצוע עבודות הפיתוח ועבודות השיפו� , מבנהמעבר וגישה ל .9.20.3

 .ידרש על ידי המפקחכל שי, והפנימי החיצוני

לבי� הקבל� אשר יבצע בפועל את עבודות  קבל�כל מחלוקת בי� ה .9.20.4

תובא להכרעתו של , והפנימי הפיתוח או את עבודות השיפו� החיצוני

 .המפקח והחלטתו בנושא תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור
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10. �  בדק ותיקוני

מניינה של . חודשי') עהעשרי' וארב( 24 פירושה ) אחריות(תקופת הבדק , לצור) החוזה .10.1

או , במועד מת� תעודת ההשלמה לקבל�או , ותבמועד השלמת העבודתקופת הבדק יתחיל 

לפי המאוחר בי� , נולשביעות רצושיורה עליה' המפקח במועד השלמת ביצוע התיקוני' 

 .לושההש

כי בתקופת הבדק לא תשול' תמורה בגי� מת� שירותי אחזקה  ,למע� הסר ספק מובהר בזאת .10.2

, כמפורט בחוזה אחריות שירות ואחזקההכל , "טוטאל ריסק"ואלו יינתנו בשיטת  למעלית

 .לחוזה זה' נספח ז

הקלקולי' או אי ההתאמות בעבודה או בעבודות , הליקויי', אי� הפגמי', לדעת המפקח, א' .10.3

יהיה הקבל� חייב בתשלו' פיצויי' למזמי� בסכו' , שבוצעו לפי החוזה ניתני' לתיקו�

  .על ידי המפקח שייקבע

או על פי כל /או אחר על פי החוזה ו/אי� באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמי� לכל סעד נוס� ו .10.4

 .די�

 ערבות לתקופת הבדק .11

במועד גמר ביצוע , ימסור הקבל� למזמי�, להבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקוני' בתקופת הבדק

י מנגנו� ההצמדה "עפ צמודה למדד, בלתי מותניתנקאית ערבות ב, וכנגד החזרת ערבות הביצוע, ותהעבוד

בהתא' , מער) העבודות שבוצעו על ידו 5% שווה ער) בשקלי' לבס) , המפורט בקשר ע' ערבות הביצוע

לא יאוחר ממועד תחילת שתחילתה , חודשי') עשרי' ושבעה( 27לתקופה של , לחשבו� סופי מאושר

החברה תהא רשאית לראות בערבות הביצוע כערבות בדק  .ועבנוסח שנקבע לערבות הביצ, תקופת הבדק

  . ולדרוש מהבנק הפחתת סכומה בהתא'

  שירות ואחזקה, אחריות .12

כולל מסירת המעלית וקבלת� על ידי החברה  יחתו' הקבל� על החוזה , מסירת�, ע' סיו' ביצוע העבודות

השירות , פ� מת� האחריותאו. לחוזה זה 'כנספח זשירות ואחזקה בנוסח המצור� , למת� אחריות

  .לחוזה זה' נספח ז, שירות ואחזקה ותנאיו, והאחזקה יהיה בהתא' לקבוע בחוזה האחריות

 ובחומרי' הבעלות במעלית .13

 'לבעלותה המלאה של החברה מיד ע' מסירת ועברוהחומרי' ימוסכ' בי� הצדדי' כי המעלית  .13.1

  .לקבל� 'א� א' טר' שולמה תמורת, באתר הפרויקט

חייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור בעלות מכל מי� הקבל� מת .13.2

 . היאו העירי/וסוג שהוא כלפי החברה ו
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  עובדי הקבל� .14

הקבל� מתחייב בזאת למנות עובד בכיר ומנוסה מטעמו שיוביל את ביצוע העבודות של  .14.1

שתפקידו יהיה ביצוע , זה זהבעל ניסיו� ישיר ומוכח בביצוע עבודות כאמור בחו, הקבל�

הגור' , בי� היתר, נציג הקבל� יהיה"). נציג הקבל�: "להל�(ותיאו' העבודות מול המזמי� 

וכל המזמי� לפנות בכל עת ושעה לעניי� ביצוע העבודות ויתר יהמקצועי מטע' הקבל� אליו 

 .התחייבויות הקבל� על פי חוזה זה

באיכות ובמועדי' , העבודותש לש' ביצוע הקבל� מתחייב להעסיק עובדי' במספר הדרו .14.2

, בסיווג מתאי' ובעלי רשיו� מתאי', הקבל� יעסיק עובדי' מיומני' ומקצועיי'. הנדרשי'

 .נדרש סיווג או רשיו� על פי די�ככל ש

, ישול' ישירות על ידי הקבל� ועל חשבונו, יועציו והמומחי' מטעמו, שכר' של עובדי הקבל� .14.3

צד או אחריות כלפי /חבות מעבידי' ו ביטוח, דמי ביטוח לאומי, תכולל כל התשלומי' לקרנו

מובהר בזאת כי עובדי הקבל� , להל� 15 בסעי�  מבלי לגרוע מכלליות האמור. ב"שלישי וכיו

יד בקשר והיועצי' והמומחי' שיעסיק ייחשבו כעובדיו וכי כל אחריות שמטיל החוק על מעב

  .לעובדיו והמתייחסי' לעובדי' אלה תחול על הקבל� בלבד

או הבאי' מטעמו של /מעובדי וסבור שאחד או יותר  מזמי�היה היבכל עת ובכל מקרה שבו  .14.4

ללא צור) בהסבר , רשאי מזמי�ה אהי, כראויהעבודות אינו ממלא את תפקידיו שבגדר הקבל� 

או נציג /ויוחל� בעובד  או נציג/ו אותו עובדלדרוש מאת הקבל� כי , בהודעה בכתב, כלשהו

שא באחריות או י מזמי�ללא דיחוי מבלי שה, כאמור, הקבל� יהיה חייב למלא דרישה. אחר

 .בחובות כלשה� בקשר או כתוצאה מכ)

  שלילת יחסי עובד מעביד .15

פועל הקבל� כקבל� עצמאי ובלתי , מוסכ' ומוצהר בזה כי בהתקשרותו ע' המזמי� בחוזה זה .15.1

לבי� או המפקח /מנהל והאו /או העירייה ו/ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בי� המזמי� . ויתל

או מי מטעמו לא יהיו זכאי' /או עובדיו ו/והקבל� ו או הבאי' מטעמו/או עובדיו ו/הקבל� ו

  . או זכויות של עובדי' כלפי מעביד' מטע' המזמי�, או הטבות, פיצוי, לכל תשלו'

מכל אחריות או המפקח /מנהל והאו /או העירייה ו/וראש את המזמי� הקבל� פוטר בזה מ .15.2

 .הנובעת מיחסי עובד ומעביד, או כלפי כל הבאי' מטעמו/או כלפי עובדיו ו/כלפיו ו, שהיא

  דיווח והתקדמות ביצוע העבודה .16

אישורי' ואישורי , הוראות, לרבות לצור) מת� הנחיות, נציג המזמי� לצור) ביצוע הסכ' זה .16.1

הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו כאילו ניתנו על ידי , מנהל וכל הנחיהה ת יהיהחשבונו

  .המזמי� לפי הסכ' זה

 המנהל בתיאו' ותו) קיו' קשר מתמיד ויעיל ע' העבודותהקבל� מתחייב לבצע את  .16.2

  .והמפקח

 תהעבודודי� וחשבו� מלא ומפורט על התקדמות ביצוע  מנהלהקבל� מתחייב למסור למזמי� ול .16.3

כל הסבר שיידרש על ידו בקשר ע'  מנהלולמסור למזמי� או ל המנהלבמועדי' שיקבעו על ידי 

  . המנהלאו /ועל פי דרישת המזמי� , או חוזה זה העבודות
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י המזמי� לאחר אישור הצוות המלווה מטע' "אישור התקדמות העבודה בי� השלבי' יינת� ע .16.4

 .המזמי�

 ספר מתק� .17

  . ני סו� תקופת הביצועימי� לפ 03אשונה של ספר מתק� הקבל� יספק למנהל מהדורה ר .17.1

 .ספר מתק� למעלית, הקבל� יספק על חשבונו במועד המסירה .17.2

 .בקבלת ספר מתק� מושל'מסירת תעודת הגמר תהא מותנית  .17.3

  :בי� היתר, יהיה על פי המפורט במפרט הטכני ויכלול פרוט התכולה בספר המתק� .17.4

 .הוראות בטיחות .17.4.1

  .נות של המתק�מעודכ תוכניות עדות .17.4.2

  .ציוד ופריטי' רשימת .17.4.3

 .קטלוגי' .17.4.4

 .רשימת חלקי חילו� מומלצי' .17.4.5

  .הוראות האחזקה המונעת .17.4.6

 . הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונ� .17.4.7

יודגשו פעולות שאי� לבצע� או שיש לבצע� תו) נקיטת , בנוס� להנחיות הבטיחות .17.4.8

  . אמצעי בטיחות מיוחדי'

  :יש לתת דגש על ההיבטי' הבאי' .17.4.9

ההנחיות יהיו מפורטות . ופ� ביצוע החילו� מהמעליתא .17.4.9.1

ומותאמות לרמה של מחלצי' שקיבלו הכשרה בסיסית א) 

 .אינ' מעליתני' מוסמכי'

 .מרווחי' בי� גג המעלית לתקרת הפיר .17.4.9.2

 .דרכי גישה לתחתית הפיר .17.4.9.3

 .מיקו' דלתות חרו' ומידותיה� .17.4.9.4

  .שיטות לניקוז מי' מתחתית פיר המעלית .17.4.9.5

, ו בי� היתר ג' מידות מיקו' לכל מרכיב במערכתתוכניות העדות יכלל .17.4.10

וסת , שרשראות, ציו� פרטי הכבלי', מרווחי' בי� רכיבי' שוני'

 . סימוני קומות או מיקו' וכדומה, מהירויות

התאור יכלול בי� היתר את . תאור מילולי מפורט של פעולת המערכת .17.4.11

ות מספר נוסעי' או משא המותרי' והגבל, מהירויות, תאור המעלית

מסת , במעלית יתווספו פרטי מסלול המעלית ומספר התחנות. השימוש

 .שיטת פעולת הדלתות וכדומה, המעלית ומסת המשקל הנגדי
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הבקרה והמחשב ואופ� , הפיקוד, תאור מפורט של מערכות החשמל .17.4.12

. התאור יכלול סכמת פיקוד המבהירה את הפיקוד במעלית. כיול�

על הסכמות . עד רמת המחשב הסכמות יהיו ברמה של דיאגרמת סול'

, יסומנו כל נקודות המדידה והערכי' הרצויי' המשמשי' לבדיקה

 . לכיול וויסות המתק� הבודד והמערכת המשולבת

. הנחיות פעולה מפורטות ומותאמות למצבי' שוני' של המעלית .17.4.13

. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבי' שוני' האפשריי' במעלית

ע צעד אחר צעד לרבות ציו� צוינחו את המבההנחיות יהיו מפורטות 

ההנחיות . אביזרי' ומספור' במעלית המשמשי' לביצוע הפעולות

  .לרבות בעת ולאחר אש, הפעלת המעלית במצב חירו' יכללו בי� היתר

 :להכי� הזוכהלהל� רשימה של תכניות שעל  .17.4.14

מערכי , שרטוטי הרכבה כלליי' של חדר מכונות .17.4.14.1

 .  סי' והגבהותתכניות בסי, מסילות, ציוד

 .  תכניות פתחי' בקירות ותקרות .17.4.14.2

 .תכניות ייצור של תאי המעלית .17.4.14.3

כוח ופקוד מהלוחות אל , תכניות החווט החשמלי .17.4.14.4

סכמות מפורטות של לוחות חשמל ותכניות . הציוד

 .בצוע של לוחות החשמל

תכניות עבודה וייצור נוספות כפי שנדרשות במסמכי  .17.4.14.5

  .או חוזה זה/ו מכרזה

    י� והבעלות בה�שימוש במסמכ .18

החישובי' וכל המסמכי' , התרשימי', התוכניות, כי הבעלות על כל המפות ,מובהר בזאת .18.1

 ודעתהיה רשאי לעשות בה' שימוש לפי שיקול י מזמי�הנה של המזמי� וה, בנוגע לעבודות

הבלעדי וללא הגבלות כלשה� ומבלי שהקבל� יקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלו' נוס� מעבר 

    .הקבועה בהתא' להוראות חוזה זה לתמורה

בי� לתביעות , מזמי�הקבל� מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגי� זכותו זו של ה

 .כספיות ובי� לתביעות של זכות יוצרי' ובי� לתביעות מכל סוג שהוא

או /או הסודות המסחריי' ו/לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרי' ו –בעלות בסעי� זה משמע 

  .המתייחסי' למסמכי' האמורי', רשומי' או לאו, או מוניטי�/ומדג' 

א� א' בגי�  ,מכל סיבה שהיא ,ע' הפסקת החוזה או ביטולואו /העבודות וע' סיו' ביצוע  .18.2

יחזיר הקבל� למזמי� את האורגינלי' ואת ההעתקי' של כל , הפרתו על ידי המזמי�

הנוגעי' לעבודות י' האחרי' או המסמכמדיה מגנטית התרשימי' , החישובי', התוכניות

לעשות במסמכי' השוני'  מזמי� יהא זכאיה .וזאת מבלי שהקבל� יקבל עבור' פיצוי כלשהו

לרבות מסירת' לגור' אחר לצור) שימוש בה' , הבלעדי ושימוש בהתא' לשיקול דעת

  .הקבל� מוותר מראש על כל טענה או תביעה בגי� זכויות אלה של המזמי�ו
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ולא בעבודות תרשימי' ומסמכי' אחרי' הקשורי' , מפות, וכניותהקבל� לא יעתיק ת .18.3

  .יעביר' לגור' כלשהו ללא אישור המזמי� בכתב ומראש

 בטיחות וגהות, שמירה, ביטחו� .19

או מי מטעמו וביטחו� הציבור בכללו /ידאג הקבל� לביטחו� עובדיו ו, במהל) ביצוע העבודות .19.1

תאונות וגרימת נזק תו) כדי ועקב ביצוע  וינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי' כדי למנוע

 .העבודות

או יגודר על /הקבל� מתחייב כי אזור ביצוע העבודות יתוח' ו, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל .19.2

או גישה של /מעבר ועל מנת למנוע  ,בהתא' לדרישות המנהל ולשביעות רצונו, על חשבונו, ידו

 .העבודות או צד שלישי כלשהו לאזור ביצוע/משתמשי החניו� ו

ויהא אחראי לאחזקת' במהל) ביצוע , הקבל� יספק ויתקי� אמצעי זהירות באתר העבודות .19.3

 .העבודות

, או את הסביבה/הקבל� יפסיק את העבודות א' המש) העבודות עלול לסכ� את העובדי' ו .19.4

 .מכל סיבה שהיא

 .הקבל� יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיו� בשטח העבודה וסביבתו .19.5

על החומרי' שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו , על שמירת הציוד הקבל� אחראי .19.6

או /או לשטח העבודה ו/או לחומרי' ו/או גרימת נזק לציוד ו/ישא באחריות על כל אובד� ו

 .למתקני' המצויי' ש'

במהל) ביצוע העבודות לא תהא פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהיה הפרעה לצדדי' שלישיי'  .19.7

ובמידת , או בסמו) אליו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/וע העבודות יעבדו ואשר בעת ביצ

 .הצור) ובלית ברירה ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל שנית� לשביעות רצונו של המפקח

, במהל) ביצוע העבודות לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש .19.8

או פרטי כלשהו המצוי /מוש והחזקה ברכוש ציבורי וב או בזכות השי"שביל וכיוצ, דר)

מראש וכ� ניתנו  המנהלאלא א' נית� לכ) אישור , או בסמו) אליו/בתחומי אתר העבודות ו

 .רשות ואישור על פי כל די� מהרשות המקומית ככל הנדרש

20. � ציוד וחומרי

אמצעי' החומרי' וכל ה, המתקני', הכלי', הקבל� מתחייב לספק על חשבונו את הציוד .20.1

 .המנהלאו /הדרושי' לביצוע� היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצו� המזמי� ו

או חלק מה' אינו /או המתקני' ו/או הכלי' ו/הציוד ו, המנהלא' לפי שיקול דעתו של  .20.2

לשביעות , יהיה על הקבל� להחליפ' על חשבונו, או אינו מתאי' לביצוע העבודות/מספיק ו

ומבלי שהדבר יצדיק שינוי  המנהלאת בתו) פרק הזמ� שיקבע על ידי וז, המנהלרצו� של 

 .בלוחות הזמני'

  התמורה .21

  'בנספח כמפורט בהתמורה תשול' עבור ביצוע העבודות ובעבור כל התחייבויותיו של הקבל�  .21.1

 .בהתא' להצעת הקבל� במכרז, ")התמורה: "להל�(לחוזה 
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פורט וה� את כל הכרו) בביצוע של פיר כוללת ה� את התכנו� הראשוני והתכנו� המהתמורה  .21.2

 ,עובדי', מתכנני', לרבות עלות כח אד' כגו� יועצי', הספקת המעלית והתקנתה, המעלית

וקיו' מלוא התחייבויות האחריות והשירות , כולל תקופת הבדק ,ציוד עזר להקמת המעלית

 .בגי� ביצוע העבודות בהתא' לחוזה זההקבל� 

לפי  מכל סיבה שהיא, או בוטל החוזה/או הושעה ו/חוזה זה ווע הופסקו העבודות במהל) ביצ .21.3

עבור של' המזמי� לקבל� י, הקבל�על ידי שלא כתוצאה מהפרת החוזה , או הדי�/חוזה זה ו

למע� הסר . המנהללפי הערכת , בהתא' לחלק היחסי מתו) התמורההעבודות שבוצעו בפועל 

הנה סופית ותחייב את , כאמור לעיל, ועללעניי� החלק היחסי שבוצע בפ המנהלקביעת , ספק

 .העבודותאו לסכומי' נוספי' בגי� /הקבל� לא יהיה זכאי לתשלומי' ו .הקבל�

לרבות רווח , קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת לקבל�, התמורה הנה סופית .21.4

הקבל� וכ� יתר התחייבויותיו של  ותעבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהעבודות הנדרש

 .על פי חוזה זה או על פי כל די�

בהתא' , הקבל� לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמי� העלאות או שינויי' בתמורה .21.5

עליה בשערי מטבעות , מעליית שכר עבודהבי� מחמת עלויות , לתנאי חוזה זה וכאמור להל�

יה במחירי עליה במסי' והיטלי' ועל, תשלו' תוספת יוקר, מדדי', הוצאות ייצור, חו�

   .או מכל סיבה אחרת/חומרי' ו

שישול' על ידי המזמי� לקבל� במועד תשלומו של כל , יתווס� מס ער) מוס� כחוק לתמורה .21.6

  .תשלו' ותשלו' על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק

או על /כל מס או היטל או תשלו' חובה מכל סוג החלי' או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו .21.7

 .ה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבל� וישולמו על ידוהעסק

22. �  חשבונות ותנאי תשלו

 . ביצוע כל אחת מאבני הדר) כמוגדר להל�בתו' ביניי' הקבל� יהא רשאי להגיש חשבו�  .22.1

, ידי הקבל�יו' ממועד הגשתו על) חמישה עשר( 15תו) ביבדוק את חשבו� הביניי'  נהלהמ .22.2

ימי' ממועד אישור החשבו� ) שישי'( 60+ ) זמ� שוט� והחברה תשל' לקבל� את המגיע לו תו

יראו אות' כחוב אותו חייב , כל הסכומי' שישולמו לקבל� כתשלומי ביניי'. נהלידי המעל

הקבל� לחברה וזאת עד להשלמת העבודות ולאישור החשבו� הסופי בגינ� על פי הוראות חוזה 

 .זה

חשבו� סופי בגי� ביצוע  מנהלהקבל� ל יגיש, המנהללשביעות רצו� , בתו' ביצוע העבודות .22.3

  . העבודות

 . המנהלעל ידי , ייבדק תחילה אשר יוגש על ידי הקבל� החשבו� הסופי  .22.4

 . יחזיר את החשבו� לידי הקבל� על מנת שיתקנו, את החשבו� האמור המנהללא אישר  .22.5

ס כדי� כנגד חשבונית מ, על ידי המזמי�, ישול' הסכו' המאושר את החשבו�  המנהלאישר  .22.6

 .המנהלעל ידי החשבו� אישור ממועד  60+ בתנאי שוט� , מאת הקבל�

 .תוק�המ �את החשבו המנהל אישריחול מניי� הימי' מיו' בו  לקבל�  �הוחזר החשבו .22.7
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יוחזרו לידי , לו בהתא' להוראות חוזה זהתמורה המגיעה כל סכו' שיקבל הקבל� מעבר ל .22.8

כפי שתקבע מפע' , "כלליהחשב הריבית " ' להמזמי� בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בהתא

למ� המועד ששולמו לידי הקבל� ועד למועד , לפע' על ידי החשב הכללי של משרד האוצר

של המזמי� לקזז סכומי' ששולמו  ואי� האמור לעיל גורע מזכות.  החזרת' לידי המזמי�

לגבות' בכל דר) לרבות הפרשי ריבית והצמדה מכל סכו' אשר יגיע לקבל� או , ביתר כאמור

 .אחרת וזאת א� מבלי שדרש תחילה את החזרת' מידי הקבל�

 :אבני הדר) לתשלו' .22.9

 10%    קבלת אישור החברה לתכנו� הפיר והמעלית .22.9.1

 30%        אישור גמר ביצוע הפיר והגשרוני' .22.9.2

 50%        אישור גמר התקנת המעלית .22.9.3

  5%          אישור קבלת תיק מתק� .22.9.4

  5%  פי על כל מרכיביוואישור חשבו� סו, אישור מסירה סופית .22.9.5

אישור גמר כל אב� דר) לעיל מותנה בקבלת אישור גמר בקשר ע' כל אבני הדר) 

  .הקודמות לה

   אחריות הקבל� .23

  :מוסכ' בזה במפורש כי, על פי חוזה זה ועל פי כל די�, מבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של הקבל�

כ� הינו אחראי לרמה ו, ה'לרבות כל הפרטי' שב, העבודותהקבל� אחראי לשלמות  .23.1

  .על ידו או בפיקוחו ואו בוצע ושהוכנ העבודותהמקצועית הנאותה ולטיב 

לרבות נזקי גו� או נזקי , הקבל� יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובד� מכל מי� וסוג שה' .23.2

לקבלני' או לכל צד שלישי , לעירייה, אשר יגרמו לכל אד' או גו� אחר לרבות למזמי�, רכוש

מביצוע לקוי או שגוי או מוטעה או בלתי נאות או רשלני של , ישירה או עקיפה, וצאהכת, אחר

למעשיו , על ידי הקבל� או כל מי שהינו אחראי על פי די� או על פי חוזה זה לעבודתו העבודות

  .או כתוצאה מאי מילוי הוראות חוזה זה העבודותאו למחדליו או כתוצאה מאי ביצוע 

חריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי הקבל� מקבל על עצמו א .23.3

או בקשר להוראות  העבודותבקשר ע' ביצוע או מי מטעמו /ומעובדיו או מי מיתר מועסקיו 

חוזה זה וכ� לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו ושו' הוראה מהוראות חוזה זה 

או המפקח /ו המנהלאת  או/את העירייה ואו /ו אי� בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמי�

וכל אד' הפועל מזמ� לזמ� בשמ' או מטעמ' אחראי' או כדי לחייב' בפיצויי' או בתשלו' 

עובדיו וכל , נזק או הפסד העלול להיגר' לגופו או לרכושו של הקבל�, כלשהו בגי� כל אובד�

או כל , רשלנות, מחדל, המחמת פעול, או של כל צד שלישי, אד' הפועל בשמו או מטעמו

  .הוראה הקשורה או הנובעת מביצוע חוזה זה או מאופ� ביצועו
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הקבל� יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגר' למזמי� כתוצאה מאי עמידת הקבל� בכללי  .23.4

התקנות והאישורי' וההוראות שתינתנה על , החקוקי', החוקי', היתרי הבניה, שיונותיהר

יו'  14א' לא תיק� את הנזק או ההפסד תו) , לעבודותהקשור  ידי הרשויות המוסמכות בכל

או עד המועד שנקבע על ידי הרשויות , ממועד קבלת התרעה על כ) בכתב מאת המזמי�

 .לפי המוקד' מבי� השניי', המוסמכות

, או על ידי מי מטעמו לרבות/על ידו ו העבודותהקבל� אחראי לכ) שבמש) כל תקופת ביצוע  .23.5

יקוימו על , או פעולות בתקופת האחריות/ביצוע עבודות ו, לליות האמור לעילומבלי לפגוע בכ

סדרי עבודה תקיני' וסדרי , בביצוע העבודות, או מטעמו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/ידו ו

או /או לגו� ו/לפרויקט ואו /לעבודות ובטיחות נאותי' כמתחייב על פי כל די� למניעת נזקי' 

  .לרכוש כלשה'

 ' לא יהיואו מטעמ 'בשמ וכל אד' הפועלאו המפקח /ו המנהלאו /או העירייה ו/ו� המזמי .23.6

כל אד' אחר לעובדיו ול, הפסד או הוצאה העלולי' להיגר' לקבל�, נזק, כל אובד�לאחראי' 

מקרה אסו� או סיבה אחרת הקשורה או , מחדל, מחמת פעולה רשלנית, והפועל מטעמ

בכל מקרה  ,והקבל� לבדו ישא באחריות לתוצאות, דותהעבוהנובעת מקיו' החוזה או ביצוע 

  .מהמקרי' המפורטי' לעיל

 ביטוח על ידי הקבל�  .24

הקבל� לפני מועד  מתחייב , או על פי כל די�/מבלי לגרוע מאחריותו של הקבל� על פי חוזה זה ו  22.1

או מטעמו /נשוא חוזה זה על ידו וביצוע העבודות תחילת או לפני מועד /החתימה על חוזה זה ו

נשוא ביצוע העבודות במש) כל תקופת על חשבונו לערו) ולקיי' , )המוקד' משניה'( או עבורו/ו

ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר המפורט  �או כל תקופה אחרת כמפורט לעניי/וזה  חוזה

: להל�(למסמכי חוזה זה ' בהתא' לתנאי' המפורטי' להל� וכ� בהתא' למפורט בנספח גלהל� 

 טוחיאצל חברת ב, מחוזה זההמהווי' ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד ") ישור ביטוחי הקבל�א"

 :  ")ביטוחי הקבל�: "להל�(מורשית כדי� בישראל 

מתחייב , וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה במועד חתימת חוזה זה .24.1

אישור ביטוחי "א' לנוסח אישור עריכת ביטוחי הקבל� בהתאת הקבל� להמציא לידי החברה 

כשהוא חתו' כדי� על ידי החברה המבטחת , 'כנספח גהמצור� לחוזה זה ומסומ� , "הקבל�

 .)נוסח מקורי(

לא תפגע , המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמורמוסכ' בזה כי  .24.1.1

 .על פי חוזה זה הקבל�בהתחייבויות 

) 'פח גנס( מוסכ' בזה על הקבל� כי המצאת אישורי ביטוחי הקבל� .24.1.2

 .הינה תנאי יסודי בחוזה זה

הקבל� יבטח על חשבונו הוא למש) כל זמ� ביצוע העבודות את מכלול , בנוס� לאמור לעיל .24.2

המתקני' וכל רכוש אחר שהובא למקו' העבודה לצור) , הציוד, העבודות לרבות החומרי'

המקובלי'  או אבד�/במלוא ערכ' מעת לעת בפני כל נזק ו, ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

אשר הקבל� אחראי לה' לפי תנאי לרבות נזק או אובד�  בביטוחי' הנדרשי' על פי חוזה זה

 .או על פי כל די�/חוזה זה ו
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 קבלני' וקבלניאו כלפי /יכסו בי� היתר ג' את אחריותו של הקבל� בגי� ו י הקבל�טוחיב .24.3

לרבות , החברהיורחבו ביטוחי הקבל� לשפות את ) ומבלי לגרוע מהאמור(ובנוס� משנה 

או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה בגי� כל מעשה /או מנהל ו/או מנהליה ו/עובדיה ו

הבטוח  פרקי ויכלול את ,")יחידי המבוטח: "להל�(או מי מטעמו /או מחדל של הקבל� ו/ו

 ).'נספח ג( המפורטי' בנספח אישור ביטוחי הקבל�

לא יאוחר ממועד , להמציא לידי החברה �בנוס# ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל .24.4

מכתב הצהרה , חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

המצור� לחוזה זה , "הצהרה פטור מאחריות "לפטור מאחריות החברה בהתא' לנוסח 

  .כשהוא חתו' כדי� על ידי הקבל� 1' כנספח גומסומ� 

מועד מלא יאוחר , ר לעיל מתחייב הקבל� להמציא לידי החברהבנוס� ומבלי לגרוע מהאמו .24.5

נספח תנאי' , חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 2' כנספח גמיוחדי' לביצוע עבודות בחו' בהתא' לנוסח  המצור� להסכ' זה ומסומ� 

 .כשהוא חתו' כדי� על ידי הקבל�

על ידי הקבל� תהיינה על פי הרשימה שלהל� ובהתא' לתנאי'  פוליסות הביטוח שייערכו .24.6

 :)'גנספח (ישור ביטוחי הקבל� אובנספח   24סעי�  –בסעי� ביטוח זה והכיסויי' המפורטי' 

המבטח במלוא ערכ� את כל העבודות והציוד  הקמהביטוח כל הסיכוני' עבודות  24.6.1

הקבל� בביצוע� של הקבל� המשמש את או באחריות /ואו כל רכוש אחר בבעלות /ו

  .זה חוזהעבודות בקשר ע' 

  המבטח את אחריותו החוקית של הקבל� על פי , ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 24.6.2

 .זה חוזהבקשר ע' ביצוע העבודות בקשר ע' ,  כל די�

  או /ו) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקי�  הקבל� חבות בגי�ביטוח חבות מעבידי'  24.6.3

   העובדי' כל כלפי, 1980' "התש, ומי'י חוק האחריות למוצרי' פג"עפ

   בקשר העבודות בביצוע בעקיפי� או/ובמישרי�  מטעמו או/ו ידו על המועסקי'

 .ועובדיה' משנה קבלני, קבלני' לרבות זה חוזה ע'

  או /יטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל� על פי די� בשל תביעה וב 24.6.4

  או נזק העלול /פגיעה גופנית ו בגי� כל, דרישה שהוגשה במש) תקופת הביטוח

   חוזה ע' בקשר העבודות בגי�או מחדל רשלני /ולהיגר' עקב מעשה 

 .זה

  הקבל� מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדי�   .א

  .כלפיו בגי� ביצוע העבודה

  חברה העתקי' ל להמציאמתחייב הקבל� בכתב ל פי דרישת החברה ע  .ב

 .כאמור בסעי� זה מפוליסת הביטוח

   פי חוק האחריות למוצרי' עלהמבטח את חבות הקבל�  מוצרהביטוח חבות  24.6.5

או דרישה שמקורה בפג' במוצר שהוגשה /תביעה ובשל  ,1980 '"התש, פגומי'

 .במש) תקופת הביטוח
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  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדי� לה הקבל� מתחייב  .א

  .ביצוע העבודה כלפיו בגי�

 העתקי'חברה ל להמציאמתחייב הקבל� בכתב  החברהעל פי דרישת   .ב

 .ביטוח כאמור בסעי� זההפוליסת מ

 

 :ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי .24.7

   או /או הציוד הכבד שבבעלותו ו/הקבל� מתחייב לבטח את כלי הרכב ו 24.7.1

  או בשימושו לצור) ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי די� /השגחתו וב

  או ביטוח /גיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכ� בביטוח מקי� וגי� פב

  לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי   אחריות כלפי צד שלישי בגי� נזק 

  בגבול האחריות המקובל בענ� הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת , רכב

  .הביטוח

  בי� היתר  כמו כ� יערו) הקבל� ביטוח כל הסיכוני' לציוד מכאני הנדסי כולל 24.7.2

  ביטוח אחריות הקבל� כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני הנדסי 

  למקרה ובמצטבר , ח לתובע"ש 1,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מס) של 

  בביטוחי' אלו יבוטלו כל החריגי' הנוגעי' לנזקי' ישירי' או . לתקופת הביטוח

 .ההקמהעקיפי' בקשר לביצוע עבודות 

  , טרקטורי', מלגזות, כולל מנופי'" רכב"מוסכ' כי המונח , למע� הסר ספק 24.7.3

 .גוררי' וכ� כלי' נעי' ממונעי' מכל סוג, מחפרי'

, הנדרשי' בקשר ע' העבודות בקשר ע' חוזה זהחזיק בתוק� את כל הביטוחי' לה הקבל�על  .24.8

 את, וע ממנובנוס� לאמור לעיל ומבלי לגר. זה בתוק� חוזהבמש) כל  התקופה בה יהיה 

בתוק� כל עוד לא תמה תקופת על הקבל� להחזיק , וחבות המוצר אחריות מקצועית יביטוח

  .ההתיישנות על פי די�

 1סעי# הקבל� על פי הנערכת על ידי ) העבודות' פרק א(עבודות ההקמה ביטוח בפוליסה ל .24.9

כת על ידי הנער) אש מורחב(לרבות פוליסת רכוש )'נספח ג(בנספח אישור ביטוחי הקבל� 

, או מת� השירותי'/הקבל� המשמש אותו בביצוע העבודות ו ורכוש בבעלותהקבל� חביטוח 

, של מבטחי הקבל� כלפי החברה) שיבוב(סעי� מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלו� ייכלל 

ובלבד שהאמור בדבר  או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה/או מנהל ו/ומנהליה ועובדיה 

 . זדו�בל זכות התחלו� לא יחול לטובת אד' שגר' לנזק הוויתור ע

לנספח  בהתא'על ידי הקבל� הנער) ) צד שלישי' פרק ב(האחריות כלפי צד שלישי ביטוח  .24.10

או /ואו עובדיה /או מנהליה ו/ותורחב לשפות את החברה  )'נספח ג(אישור ביטוחי הקבל� 

אחריות למעשה על מי מה' ל היה ותוט או מפקח העבודות נשוא הסכ' זה מטעמה/מנהל ו

על " אחריות צולבת"או עובדיו בכפיפות לסעי� /או מנהליו ו/או מחדל רשלני של הקבל� ו/ו

 . פיו יראו את הביטוחי' כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
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במפורש כי רכוש החברה  היצוי� בפוליס, בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� 24.10.1

אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל� הנמצא בשליטתו  למעט, בל�שבו פועל הק

  .לעניי� ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי, הקבל�של הישירה והבלעדית 

או מי /או מקרקעי� בה' פועל הקבל� ו/או מבני' ו/למע� הסר ספק רכוש רשויות ו 24.10.2

 .מטעמו בקשר לביצוע העבודות יחשב כרכוש צד שלישי

לנספח אישור ביטוחי  בהתא'הנערכת על ידי ) מעבידי'' פרק ג(די' פוליסת חבות מעבי .24.11

או מפקח /או מנהל ו/ואו עובדיה /או מנהליה ו/ותורחב לשפות את החברה  )'נספח ג(הקבל� 

או מחלה מקצועית /ונטע� לעניי� קרות תאונת עבודה והיה  העבודות נשוא הסכ' זה מטעמה

נושא בחובות מעביד מי מה' כי , ")מקרה ביטוח" :להל�( או עקב עבודת'/תו) כדי ו כלשהי

 . כלשה� כלפי מי מעובדי הקבל�

לנספח אישור ביטוחי הקבל�  2על פי סעי�  פוליסת אחריות מקצועית הנערכת על ידי הקבל� .24.12

אשר עלולה  בגי� אחריותאו עובדיה /או מנהליה ו/ותורחב לשפות את החברה  )'נספח ג(

ביטוח מעשה או מחדל רשלני מצד הקבל� וזאת מבלי לגרוע מעקב על מי מה' להיות מוטלת 

 . החברהחבות הקבל� כלפי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� מתחייב הקבל� כי פוליסת ביטוח אחריות  24.12.1

חודשי' לאחר תו' תקופת הביטוח  6תכלול בי� היתר תקופת גילוי של , מקצועית

 .)'נספח ג(לאישור עריכת ביטוחי הקבל�   4סעי� (

על הקבל� , אחריות מקצועית ביטוח את, בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו 24.12.2

מוסכ' בזה על . בתוק� כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�להחזיק 

י הקבל� "הקבל� כי אי קיו' הוראות סעי� זה תהווה הפרה של הוראות חוזה זה ע

 .על כל המשתמע מכ)) א� א' הסתיימו העבודות(

נספח (לנספח אישור ביטוחי הקבל�  2על פי סעי�  חבות המוצר הנערכת על ידי הקבל� פוליסת .24.13

אשר עלולה להיות  בגי� אחריותאו עובדיה /או מנהליה ו/ותורחב לשפות את החברה  )'ג

חבות הקבל� ביטוח וזאת מבלי לגרוע מ מוטלת על מי מה' עקב תביעה שמקורה במוצר פגו'

 . החברהכלפי 

, האמור לעיל ולהל� מתחייב הקבל� כי פוליסת ביטוח חבות המוצרמבלי לגרוע מ 24.13.1

  4סעי� (חודשי' לאחר תו' תקופת הביטוח  6תכלול בי� היתר תקופת גילוי של 

 .)'נספח ג(לאישור עריכת ביטוחי הקבל� 

על הקבל� להחזיק , חבות המוצר ביטוח את, בנוס� לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו 24.13.2

מוסכ' בזה על הקבל� כי אי . תקופת ההתיישנות על פי די� בתוק� כל עוד לא תמה

א� א' (י הקבל� "קיו' הוראות סעי� זה תהווה הפרה של הוראות חוזה זה ע

 .על כל המשתמע מכ)) הסתיימו העבודות

, או משלימי' כלשה' לביטוחי הקבל�/נוספי' ו ביטוחי'היה ולדעת הקבל� יש צור) בעריכת  .24.14

  :להל�  או הביטוח הנוס� כאמור/יי' את הביטוח המשלי' ומתחייב הקבל� לערו) ולק
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או משלי' כאמור ייכלל סעי� בדבר ויתור על /בכל ביטוח רכוש נוס� ו .24.14.1

אול' הויתור כאמור , זכות התחלו� כלפי החברה וכל הבאי' מטעמה

  .לא יחול לטובת אד' שגר' לנזק בזדו�

טח לשפות את לעניי� ביטוח חבויות נוס� או משלי' יורחב ש' המבו .24.14.2

או הבאי' מטעמו /או מחדלי הקבל� ו/החברה בגי� אחריותה למעשי ו

וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחי' כאילו 

 . נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

ובמקרה בו העבודות נשוא , מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניי� הסבת החוזה .24.15

מתחייב הקבל� לדאוג כי בידי , ה או חלק מה� יבוצעו על ידי קבל� משנה מטע' הקבל�חוזה ז

קבל� המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתא' למפורט בחוזה זה לרבות בהתא' לתנאי' 

 .)'נספח ג(ולסכומי' הנדרשי' באישור עריכת ביטוחי הקבל� 

או /או מנהליה ו/לפי החברה וכי הקבל� הוא הנושא באחריות כ, למע� הסר ספק מובהר בזאת .24.16

, או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה בגי� העבודות נשוא חוזה זה/או מנהל ו/עובדיה ו

או לפצות את /והוא יהיה אחראי לשפות ו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבל� משנה

מטעמה בגי�  או מפקח העבודות נשוא חוזה זה/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/החברה ו

, או לצדדי' שלישיי' כלשה'/או מי מטעמ' ו/או נזק שייגר' למי מה' ו/כל אובד� ו

או /בי� א' אובד� ו, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, או בעקיפי�/במישרי� ו

 .באיזו מהפוליסות דלעיל ובי� א' לאו נזק כאמור מכוסה

פעולה אשר  ישות פוליסות הביטוח ולעשות כלמתחייב לקיי' בדייקנות את כל דר הקבל� .24.17

או מפקח העבודות נשוא חוזה /או מנהל ו/ו או על ידי החברה/יידרש לעשותה על ידי המבטח ו

לרבות הצטרפותו , כדי לממש את זכויותיה' על פי תנאי הביטוח בעת הצור) זה מטעמה

העבודות נשוא חוזה זה  או מפקח/או מנהל ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/ו לתביעה של החברה

 .א' יידרש לכ) על ידו, על פי פוליסות הביטוח, מטעמה

מוסכ' כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב , בלי לגרוע מהאמור בהסכ' זה ובנספחיומ .24.18

הקבל� לפנות באופ� מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת 

מובהר כי על הקבל� לפעול על פי הוראות נציג . יקת הנזקהבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבד

 .לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש, חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש

בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבל� על כ) , בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .24.19

בכל החברה פעולה ע' הקבל� מתחייב לנהל כל משא ומת� ע' המבטח בשיתו� . לחברהבכתב 

לנהל המשא ומת�  החברהוזאת מבלי לגרוע מזכות , הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה

 .הבעצמ

הקבל� מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב , נוס� לאמור לעילב .24.20

הקבל� יישא בכל ההוצאות . לקדמותו מייד לאחר קרות האירוע לרבות פינוי פסולת והריסות

תשל' חברת שעביר אל הקבל� את הסכו' תתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה ש

למע� הסר ספק מובהר כי הקבל� יישא בכל ההוצאות . וסכו' זה בלבד, הביטוח בגי� הנזק

מעבר לסכו' האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי החברה לא תהייה חבה לקבל� כל 

 .תשלו' לכיסוי ההוצאות כאמור
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מוסכ' בזה כי תגמולי הביטוח לפי , זה חוזהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל� בנוס� וב .24.21

אלא א' היא הורתה , חברהישולמו ל, בגי� נזקי רכוש, ההקמההפוליסה לביטוח עבודות 

 .פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניי� זה. אחרת בכתב למבטח

מו נזק המכוסה לפי פוליסת תיק� הקבל� בעצמוסכ' בזה על ידי החברה כי במקרה בו  .24.22

, מטעמה המפקחאו /מנהל העבודה ו או/החברה ו לשביעות רצו�, בשלמותו,  הביטוח כאמור

להורות למבטח  חברהמתחייבת ה, תשלו' עבור העבודה שניזוקה חברה או שטר' קיבל מה

לידי הקבל� עד לסכו' הדרוש לש' קימו' האבד� או ישירות על תשלו' תגמולי הביטוח 

 .קהנז

על הקבל� מוטלת , בלי לגרוע מהאמור בהסכ' זה מוסכ' כי בכל מקרה של נזק לעבודותמ .24.23

או החברה /החובה לפעול בהתא' לנהלי' שיימסרו לו על ידי שמאי מטע' חברת הביטוח ו

 .מטע' החברה או מפקח העבודות/מנהל ואו /ו

או /ו ויות החברהאו זכ/פר הקבל� את הוראות הפוליסות באופ� המפקיע את זכויותיו וה .24.24

יהא הקבל� , או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה/או מנהל ו/או מנהליה ו/עובדיה ו

או מפקח העבודות /או מנהל ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/ואחראי לנזקי' שיגרמו לחברה 

כספיות או , או טענות/באופ� מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו נשוא חוזה זה מטעמה

 .כאמור, כלפיו והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, רותאח

 או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה/או מנהל ו/ול מחלוקת בי� הקבל� לבי� החברה כ .24.25

ח השמאי אשר "בדבר עלות תיקו� נזקי' מבוטחי' שאירעו במהל) העבודות תוכרע על פי דו

 .יבדוק את הנזקי' מטע' חברת הביטוח

הקבל� יהיה אחראי לשפות את החברה באופ� מלא , ע מהאמור לעיל ולהל�כמו כ� ומבלי לגרו .24.26

הפוליסות מי מתנאי מתנאי בגי� כל נזק אשר ייגר' לה עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 .או קבלני משנה מטעמו/או העובדי' המועסקי' על ידו ו/מנהליו ואו /ו הקבל�על ידי 

לכל בטוח אשר נער) על מי'קוד הינ' ועל פיתנאי מפורש  ויכלל הקבל� יטוחיב .24.27  

, החברהאו דרישה בדבר שיתו� ביטוחי /וכי מבטחי הקבל� מוותרי' על כל טענה ו ידי החברה

לרבות , 1981 –א "לחוק חוזה ביטוח התשמ 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי'  בסעי� 

 .יהכלפי מבטחו כלפי החברה "ביטוח כפל"טענה של כל 

  יכללו תנאי  )'נספח ג(הנערכי' על פי נספח אישור ביטוחי הקבל� ביטוחי הקבל�  .24.28

, הביטוחבמש) תקופת את היקפ'  'צמצל או/אינו רשאי לבטל' ו מפורש על פיו המבטח

יו' מראש על ) 60(שישי' , באמצעות דואר רשו',  הודעה בכתב, תישלח לחברהאלא א' כ� 

שכאלו לגבי   לשינוי לרעהאו /לצמצו' ואו /לביטול ווכי לא יהיה תוק�  .כוונתו לעשות זאת

  .ההודעה משליחתהימי' ) 60(שישי' הודעה כאמור ובטר' חלו�  נשלחהא' לא  החברה
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או עובדיה /או תביעה כנגד החברה ו/או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, הקבל� מצהיר .24.29

נזק שהוא זכאי  או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה בגי�/או מנהל ו/או מנהליה ו/ו

, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, לשיפוי עבורו

או הפרת /ו, )'נספח ג(לאישור עריכת ביטוחי הקבל� ' על פי הביטוחי' שנערכו לפי פרק א

או בכפו� לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת /או ביטוח חסר ו/ל ו"ות הנתנאי מתנאי הפוליס

או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה /או מנהל ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/החברה ו את

 . מכל אחריות לנזק כאמור

על כל הוראה אחרת בחוזה זה ) ולא יגרע(יוסי�  )ביטוח(מוסכ' בזה כי האמור בסעי� זה  .24.30

בודות או מפקח הע/או מנהל ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו

האמור בסעי� זה מתייחס לנזקי' הנעוצי' בביצוע העבודות נושא . נשוא חוזה זה מטעמה

  .או כל מי מטעמו/חוזה זה על ידי הקבל� ו

כדי להטיל , או בשינויי'/המצאת' ו, כי אי� בעריכת ביטוחי הקבל�, מוסכ' בזה במפורש .24.31

בדבר התאמת' למוסכ'  או להוות אישור/או על מי מטעמה ו/אחריות כלשהי על החברה ו

 . או כדי לצמצ' אחריותו של הקבל� על פי חוזה זה או על פי כל די�/ו

הקבל� לחזור ולהפקיד את מתחייב , ימי' ממועד תו' ביטוחי הקבל�) שבעה( 7 לא יאוחר מ .24.32

הקבל� , בגי� הארכת תוקפ' לתקופה נוספת, לעיל 24.28כאמור בסעי� אישור עריכת הביטוח 

מדי תקופת ביטוח וכל , במועדי' הנקובי', ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבל� מתחייב לחזור

 .התחייב לכ) על פי חוזה זהעוד 

חתו' כדי� ) 'גנספח ( "עריכת ביטוחי הקבל�אישור "הקבל� מצהיר כי ידוע לו שהמצאת  .24.33

 ו 1' נספחי� ג(והצהרות חתומות על ידי הקבל� ,כנדרש בחוזה זה לעיל ולהל� ) נוסח מקורי(

או /י' ובהעדר קיו' האישור וומקד תנאי מתלהמהווי'  ,כנדרש בחוזה זה לעיל ולהל�, )2' ג

עבודות הביצוע או המש) /תחילת ולמנוע מ� הקבל� החברה רשאית , ההצהרות כאמור לעיל

 .י חוזה זה או על פי הדי�"וזאת בנוס� לכל סעד השמור לחברה עפ ,נשוא הסכ' זה

או אי /או בבדיקתו ו/ו) 'גנספח (י� בהמצאת אישור ביטוח העבודות מוסכ' בזה במפורש כי א .24.34

, תוקפ', טיב', כדי להוות אישור בדבר התאמת' של ביטוחי הקבל� למוסכ', בדיקתו

או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� או כדי להטיל אחריות כלשהי על /היקפ' או היעדר' ו

  .או על מי מהבאי' מטעמה/החברה ו

 לא ,לעיל במועד כאמורוהצהרות הקבל� מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח  למע� הסר ספק .24.35

לביצוע כל , ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות, פי חוזה זהתפגע בהתחייבויות הקבל� על

והקבל� מתחייב לקיי' את כל התחייבויותיו נשוא החוזה ג' א' , תשלו' שחל על הקבל�

בשל אי הצגת האישורי'  לאתר או ציוד/רכוש ונסת או הכ/ממנו ביצוע עבודות ו ומנעיי

ל על ידי הקבל� כדי לצמצ' או לגרוע "בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי' הנ. במועד

  .בצורה כלשהי מהתחייבות הקבל� בהתא' לחוזה זה

פרק א באישור עריכת פי קבל� מתחייב לעדכ� את סכו' הבטוח בגי� הבטוח הנער) עלה .24.36

הציוד , העבודותשל השווי כדי שישק� תמיד את מלוא , מעת לעת, )'גנספח (בל� ביטוחי הק

  .חוזה זה נשוא י'המבוטח והחומרי'
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בכל פע' שמבטחו של הקבל� יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבל� עומד להיות מצומצ' או  .24.37

כת מתחייב הקבל� לערו) את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור ערי, כאמור לעיל, מבוטל

  .יו' לפני מועד צמצו' או ביטול הביטוח כאמור 30, ביטוח חדש

או תנאי הביטוח המתחייבי' מ� האמור /למע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות ו .24.38

ועל , הינ' בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבל�, בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח

או את תנאי הביטוח /בולות האחריות והקבל� לבחו� את חשיפתו לחבות ולקבוע את ג

או דרישה כלפי /הקבל� מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו. בהתא'

או תנאי הביטוח המינימאליי' /או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו/החברה ו

  .כאמור

ומצאו על ידי שילבדוק את אישורי הבטוח ) א) לא חייבי'( 'רשאי מי מטעמהאו /ו החברה .24.39

והקבל� מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ'  הקבל� כאמור לעיל

  .כאמור בסעי� הביטוח לחוזה זה להתחייבויות הקבל�

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה או /ו הקבל� מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה .24.40

, או פוליסות הקבל�/ו כמפורט לעיל י הקבל�� אישור ביטוחלבדוק ולהורות על תיקו 'וזכות

 בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המי מטעמעל או או /ו אינה מטילה על החברה

ואי� בה  של ביטוחי הקבל� או לגבי העדר', ותוקפ', היקפ', טיב', כאמור י'אישור הבטוחל

  ..די� ונשוא כל שהיא המוטלת על הקבל� נשוא חוזה זה חבותכדי לגרוע מכל 

לשל' את דמי הביטוח , הקבל� מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו .24.41

או להפקיע את תוק� /לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצ' ו, במלוא' ובמועד'

לדאוג ולוודא כי , האישורי' על תשלומי הפרמי ,החברה בכתבלבקשת  ,להמציאהביטוחי' ו

או /יינה בתוק� במש) כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ופוליסות ביטוחי הקבל� תה

  .התחייבותו על פי החוזה

או תביעה כנגד המבטח על פי /כי הקבל� יישא בכל מקרה נזק ו, יודגש, למע� הסר כל ספק .24.42

 . בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובי' בביטוחי הקבל�, פוליסות הביטוח הנערכות על ידו

  בתו' לב נקבע כי הפרת תנאי' , י לפגוע בכלליות האמורנוס� לאמור לעיל ומבלב .24.43

או /החברה ולא תפגע בזכויות  או עובדיו/מנהליו ואו /בפוליסת הביטוח על ידי הקבל� ו

או מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה על פי ביטוחי' /או מנהל ו/או עובדיה ו/מנהליה ו

 . אלו

, שר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מה'או לא קיי' הקבל� את הביטוחי' א/לא ביצע ו .24.44

לערו) , ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי די�, א! לא חייבת, תהא החברה רשאית

ובלבד שהחברה הודיעה . את הביטוחי' תחתיו ולשל' את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל�

 האו התחייב מהשילחברה שהכל סכו' . יו' מראש ובכתב 14לקבל� על כוונתה לעשות כ� 

לחילופי� ומבלי לפגוע בזכויות  .הראשונה העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד 

החברה תהיה רשאית לנכות סכומי' אלו מכל סכו' שיגיע ממנו , החברה על פי סעי� זה

 . וכ� תהא רשאית לגבות' מהקבל� בכל דר) אחרת, לקבל� בכל זמ� שהוא
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או מנהליה /או עובדיה ו/החברה ושל  'יכללו סעי� לפיו זכות הקבל�טוחי ימוסכ' בזה כי ב .24.45

ל לקבלת שיפוי "הביטוחי' הנאו מפקח העבודות נשוא חוזה זה מטעמה על פי /או מנהל ו/ו

או אישורי' מתאימי' מאת הרשויות או הגופי' /לא תיפגע עקב העדר רישוי ואו פיצוי /ו

 . המתאימי'

כל או לעכב /ולקזז  תרשאי היהת החברהמוסכ' בזה כי , ור לעילבנוס� ומבלי לגרוע מהאמ .24.46

  .הקבל�דת לזכות מוהעמהתמורה ) סעי� ביטוח(על פי תנאי סעי� זה  תזכאי אסכו' לו הי

מתחייב הקבל� למלא אחר כל , בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו' בחוזה זה לעיל .24.47

שהותקנו לפי החוק , תקנות וכדומהה, דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווי'

באופ� שכל העובדי' שיועסקו בביצוע , א) מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, ובעיקר, ל"הנ

יהיו בכל עת , לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופ� מקרי או זמני, העבודות נשוא חוזה זה

 . ל"זכאי' לכל הזכויות שעל פי החוק הנ, ובמש) כל תקופת חוזה זה

לקיי' את כל הוראות הקבל� מתחייב , ס� ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו' בחוזה זהבנו .24.48

או כל רשות אחרת /החוקי' והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ו

  .העבודותביצוע בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקי' אות' יש לקיי' באתר 

או המבטחי' בכל הקשור להגנה /ות החברה והקבל� מתחייב לקיי' על חשבונו את כל דריש .24.49

או /או לאחר מסירת� לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/על העבודות בשלבי ביצוע� ו

 . לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע

או הכלי' המובאי' על ידו לאתר ביצוע /הקבל� מתחייב לקיי' שמירה נאותה על כל הציוד ו .24.50

 . העבודות

או לאחר /מתחייב הקבל� כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו, מהאמור לעילבנוס� ומבלי לגרוע  .24.51

או החברות בעלי הזכות במקרקעי� בה' /לקיי' במלוא� את כל דרישות הגופי' ו, מסירת�

מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישור' לביצוע העבודות לרבות על פי 

החברה מתחייבת , גרוע מאחריות הקבל�מבלי ל .הסכמי' שנחתמו בי� מי מה' לבי� החברה

 . ל"להעביר אל הקבל� כל מסמ) התחייבות כנ

כי כל הוראה בסעי� זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח' של הוראות , מובהר בזאת .24.52

החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבל� לנזקי' בא' יגרמו כאמור בסעיפי' אחרי' 

 .או על פי הדי�/בחוזה זה ו

 ערבות  .25

ימציא הקבל� , להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבל� לפי הוראות החוזה במלוא� ובמועד� .25.1

של אחד הבנקי' המסחריי' הגדולי' , ערבות בנקאית צמודה, למזמי� במעמד חתימת החוזה

: להל�(לחוזה זה  'דבנספח בתנאי' ובנוסח הקבועי' , אוטונומית ובלתי מותנית, בישראל

 )."צועערבות הבי"או  "הערבות"

כולל לא  ,מהצעתו של הקבל� במכרז 10%בשקלי' חדשי' שווה ער) ל הערבות תהא בסכו' .25.2

  .מ"מע

מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד חתימת . המחירי' לצרכ�מודה למדד צהערבות תהא  .25.3

 .ב"כמפורט בנוסח ערבות הביצוע המצ חוזה זה
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ותנאי להשבתה לקבל� יהיה ל הערבות תהא בתוק� למש) כל תקופת ביצוע העבודות בפוע .25.4

מתחייב , במקרה הצור). י הסכ' זה"קבלת תעודת גמר וכ� מסירת ערבות בדק כנדרש עפ

 .הקבל� להמציא למזמי� מדי פע' כתבי הארכה של הערבות

או בהגדלת /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/כל ההוצאות הקשורות במת� הערבות ו .25.5

 .וישולמו על ידויחולו על הקבל� , היקפה לפי העניי�

או במימושה על ידי המזמי� כדי לגרוע מחיוביו של הקבל� כלפי המזמי� /אי� במת� הערבות ו .25.6

או בכדי לגרוע מזכויות המזמי� לתבוע כל סעד /או על פי הוראות כל די� ו/על פי החוזה ו

 .או על פי כל די�/או שיגיע לו על פי החוזה ו/המגיע ו

, חייב הקבל� להמציא מיד למזמי� ערבות חדשה, או חלקה במקרה של מימוש הערבות כולה .25.7

 . לרבות סכו' הערבות, לתקופה ובתנאי' הזהי' לערבות שמומשה

או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבל� על פי /או פיצוי ו/המזמי� זכאי לגבות מהקבל� כל תשלו' ו .25.8

 . על ידי מימוש הערבות, או על פי כל די�/החוזה ו

, יהא המזמי� רשאי, במקרה בו הקבל� יפר תנאי מתנאי החוזה, אמורמבלי לגרוע מכלליות ה .25.9

לחלט את סכו' , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה  ו/מבלי לגרוע ו

 . מבלי שהקבל� יוכל להתנגד לחילוט האמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, הערבות כולו או חלקו

יקבע המזמי� על פי שיקול דעתו , הערבויות על ידי המזמי� מובהר בזאת כי במקרה של חילוט .25.10

 .הבלעדי את סדר זקיפת הסכומי'

 .אי� בגובה הערות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבל� במקרה של מימושה .25.11

 ביטול החוזה .26

או /רשאי לבטל את החוזה ו מזמי�הא הי, מבלי לגרוע מהוראות כל די� ומהוראות חוזה זה .26.1

  :ג' בכל אחד מהמקרי' הבאי', ביא לסיומו המיידיולה

פי חוזה זה או על פי על , הקבל� התחייבות יסודית מהתחייבויותיויפר א'  .26.1.1

 .הדי�

או על פי הדי� , א' הפר הקבל� התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה .26.1.2

מועד בו נשלחה אליו דרישה בכתב הימי' מ 10ולא תיק� את ההפרה תו) 

  .ההחברעל ידי 

גשה הו או, נעשה בלתי כשיר משפטית או, פשט רגל או, א' נפטר הקבל� .26.1.3

נית� צו או , או הוגשה בקשה לכינוס נכסי הקבל�, פירוק הקבל�בקשה ל

שהקבל� הגיש או , או נית� צו פירוק נגד הקבל�, הקבל� כינוס נכסי' נגד

עשה הסדר ע' או שהקבל� , בקשה להקפאת הליכ' ולהסדר ע' נושיו

או כל פעולת פשיטת רגל /או נית� לגביו צו הקפאת הליכי' ו/ו נושיו

וכל בקשה שהוגשה  או מטלטליו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/אחרת ו

, עת הגשת הבקשהיו' מ 30תו) לא בוטלו , או צו שנית� כאמור/כאמור ו

א' לא , או ממועד מת� הצו ובמקרה בו הוגשה בקשה על ידי הקבל� עצמו

   .ימי' ממועד הגשתה 30תו)  הוסרה הבקשה
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לרבות כל , בקבל� כי אי� הוא מתקד' בביצוע העבודות המנהלא' התרה  .26.1.4

והקבל� , בצורה ואופ� המבטיחי' את סיומו במועדי' שנקבעו, חלק הימנו

לא נקט בצעדי' המתאימי' להבטחת סיו' העבודה נשוא ההתראה 

ראה מאת יו' למ� קבלת ההת 30וזאת בתו) , במועד שנועד לסיומה

    . המנהל

הא המזמי� י, ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, בכל מקרה בו בוטל החוזה עקב האמור לעיל .26.2

. הבלעדי ועל חשבו� הקבל� ולפי שיקול דעת, רשאי למסור את ביצוע העבודות לצד שלישי

לנכות או לקזז את , לגבות יהיה רשאי מזמי�ה. הקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ)

מכל סכו' שיגיע לקבל� בכל זמ� , 15%בתוספת הוצאות תקורה של , ת האמורותההוצאו

או דרישות בקשר /מבלי שלקבל� יהיו כל טענות ו, יהא רשאיהמזמי� . שהוא מאת המזמי�

  .לכ)

27. �  הפרות יסודיות ופיצויי

  .יחול על הוראות החוזה 1970  א "תשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי'  .27.1

מהווי' סעיפי' עיקריי'  29.3 , 28 , 25 , 24 , 23 , 19 , 15 , 14 , 12 , 11  ,10 ,9 , 8  ,7  ,6  סעיפי' .27.2

  .י' בחוזה זה והפרת' תהווה הפרה יסודית של החוזהויסודי

או יותר /בכל מקרה בו תופרנה אחת ו, מוסכ' בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה .27.3

יהיה , כמפורט בחוזה, מהתחייבויות הצדדי' אשר הפרת� מהווה הפרה יסודית של החוזה

לגרוע מיתר זכויותיו על  הצד הנפגע זכאי לבטל את החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי

  .או על פי כל די�/פי החוזה ו

של המזמי� לפיצויי'  הכי אי� באמור לעיל כדי לגרוע מזכות, למע� הסר ספק מובהר בזאת .27.4

לרבות הוצאות מימו� ואובד� , עקב הפרת החוזה על ידי הקבל� הבגי� כל נזק ממשי שנגר' ל

 .רווחי'

  איסור העברת זכויות .28

כול� , או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתא' להוראות חוזה זה/ו יעביר וא/הקבל� לא ימחה ו .28.1

אלא א' קיבל לכ) אישור מראש ובכתב של , ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, או מקצתו

   .המזמי� והכל בכפו� להוראות חוזה זה

 .�או מקצת �כול, הקבל� אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות .28.2

לא יהיה בה' כדי , שיעבוד זכויותיו של הקבל� לאחר/ העברת/ תאישור המזמי� להמחא .28.3

האחריות והחובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ועל פי , לשחרר את הקבל� מההתחייבויות

 .כל די�
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  כללי .29

29.1. �  ויתור על סעדי

מכל , תביעה או דרישה, הקבל� מצהיר ומתחייב בזה כי לעני� כל טענה .29.1.1

במישרי� , וזה זה או מכוחו או בקשר אליושתהיינה לו לפי ח, סוג שהוא

, הוא מוותר, בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל, או בעקיפי�

בי� זמניי' ובי� , לזכות עכבו� או לכל סעד או תרופה, ולא יהיה זכאי

צו מניעה או כל , צו עיכוב, צו אל תעשה, בדר) של צו עשה, קבועי'

  .תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה

לא יהיה הקבל� , במקרה של הפסקת ביצוע העבודות על פי חוזה זה .29.1.2

  .רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחר

  סמכות שיפוט .29.2

כי לבית המשפט המוסמ) בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדו� בכל , מוסכ' בזה במפורש

  .צועו וסיומובי, פרשנותו, בקשר ע' חוזה זה, או הסכסוכי' שנתגלו בי� הצדדי'/המחלוקות ו

  שיפוי .29.3

או /ו את המזמי�, ע' קבלת דרישה בכתב ידיבאופ� מלא ומי, או לפצות/הקבל� מתחייב לשפות ו

מכל עילה שהיא , בגי� כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, ה'או שלוחי/ו ה'או עובדי/ו, העירייה

, ו נגד כל מי מעובדיוא/נגדו ו, בלי יוצא מ� הכלל, על ידי כל אד', א' ומיד כאשר תוגש, שתוגש

, או על פי  הדי�/או מחדל לו אחראי הקבל� על פי חוזה זה ו/בגי� כל מעשה ו ,שלוחיו ושולחיו

או בכל סכו' אשר ייפסק /במלוא� ו מזמי�ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל"ט עו"לרבות שכ

 מזמי�שה, אשר הקבל� אחראי לה' על פי חוזה זה ובתנאי, בקשר לנזקי' ובפסק די� לחובת

ת� לקבל� הזדמנות וי, על המקרי' המנויי' מעלה, מיד ע' קבלת הודעה על כ), ודיע לקבל�י

  .להתגונ� כנגד תביעה כאמור

  ויתור או שינוי .29.4

הסכמה של צד  לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוי' לא תהווה תקדי'  .29.4.1

לא השתמש מי מהצדדי' . ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

אי� לראות בכ) ויתור , ניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוי'בזכויות ש

על אות� זכויות במקרה אחר ואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

  .זכויות וחובות לפי חוזה זה

לא יחשבו , או ארכה שתינת�, או הימנעות מפעולה במועדה, שו' ויתור .29.4.2

, מש בזכויותיוכויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשת

  .כול� או מקצת� בכל עת שימצא לנכו�

  קיזוז .29.5

הקבל� מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל די� כנגד  .29.5.1

  .או העירייה/ו המזמי�
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או לגבות כל סכו' /ו ואו לעכב תחת יד/היה זכאי לקזז וי מזמי�ה .29.5.2

, �לקבל ומתו) הכספי' שיגיעו ממנ, מהקבל� ואו שיגיע ל/שמגיע ו

או /בגי� מעשי ו, שא בויאו /א עלול לשאת בו וולרבות כל סכו' שה

 .מחדלי הקבל�

 שינוי או תיקו� לחוזה .29.6

כי כל שינוי או תיקו� לחוזה זה יתבצע בכתב ויישא עליו את חתימות  ,הצדדי' מסכימי' בזאת

 .הצדדי' שא' לא כ� לא יהיה לו תוק� שהוא

29.7. � הסכמת הצדדי

ואי� להתחשב בכל משא ומת� , ית את כל המוסכ' בי� הצדדי'צה בלעדמהכתוב בחוזה זה מ

או בחוזי' /או בהתחייבויות ו/או במצגי' ו/שקד' לחתימתו או שהתקיי' בד בבד ע' חתימתו ו

שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקו' כל החוזי' הקודמי' בכתב או בעל פה 

 .בי� המזמי� לבי� הקבל�

  עותהודכתובות הצדדי� ו .30

 .כתובות הצדדי' הנ� כמפורט במבוא לחוזה זה .30.1

כל הודעה על ידי . חשב כמתקבלת בעת מסירתהיכל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו ת .30.2

, שלחהיתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה מיליהפקסאמצעות הצד למשנהו שתשלח ב

תיחשב כמתקבלת  א' ההודעה נשלחה ביו' עסקי' ובשעות העסקי' המקובלות וא' לא 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשו' תחשב כאילו  .ביו' העסקי' העוקב

  .שלחהישעות ממועד ה 48התקבלה על ידי הצד השני תו) 

  

�  :ולראיה באו הצדדי� על החתו

  

_____________________        _________________________  

  הקבל�                המזמי�

  

  ישורא

כבא                                           ' מרח                   ח "רו/ ד "עו ,מ"ני החא

ה בזאת כי ההחלטה של הקבל� לחתו' על חוזה זה /מצהיר") הקבל�: "להל�(__________________ כוחה של 

על פי כל  לחתו' עליו וכי חתימת הקבל� כאמור מחייבת אותו) י'(כי החתומי' על חוזה זה מוסמ), נתקבלה כדי�

  .די�

  

________________            ____________________  
  ח"רו/ ד "עו                תארי!
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  'נספח א

  

  

  

  20118/' מסמכי מכרז מס

 כולל הצעת הקבל� במכרז
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  'בנספח 

  

  

  הצעת מחיר המציע במכרז
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  'ג נספח 

  ___________:תארי)

          לכבוד

      מ "אחוזות החו# בע

        ")החברה" :להל� (

          6גרשו� ש* ' רח

  תל אביב

  ,.נ.ג.א

  )"החוזה":  להל� ( 18/11 'מס חוזה נשואאישור עריכת ביטוח : הנדו� 

  )"הקבל�": להל� (_______________________ ביניכ' לבי� 

הקמה והספקה של מעלית למרכז המבקרי� במתח� גני שרונה , עבודות תכנו� – 8/2011' מכרז פומבי מס
  ").העבודה: להל�(בעיר תל אביב יפו  

על ש' מאשרי'  בזאת כי ערכנו מ "חברה לביטוח בע_____________________  החתומי' מטה  אנו
  :את הביטוחי' המפורטי' להל� הקבל� 

  .לביטוח עבודות קבלניות  ' _______________פוליסה מס  .1

: שני התאריכי� נכללי� ולהל�(  __________  ועד ליו'  _________  החל מיו'  

  ").תקופת הביטוח"

  ח"ש  ________________שווי העבודות   

או מפקח העבודות /או מנהל ו/או החברה ו/או קבלני' וקבלני משנה ו/הקבל� ו  :ש' המבוטח  
  .מטעמה

מוסכ' בזה כי היק� הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הנית� על פי נוסח הפוליסה   :הכיסוי הביטוחי  
הנהוג במועד תחילת תקופת , או שווה לו, "2010מהדורה    ביט" –הידוע כ 
  .הביטוח

 חוזהבטוח כל הסיכוני' המבטח במלוא ערכ� את כל העבודות בקשר ע' ה  :העבודות' פרק א  
לרבות א) לא , חומרי' וציוד המהווי' חלק מהעבודות, שבנדו� לרבות מתקני'
סוג בבעלות או כל רכוש אחר מכל מי� ו/חומרי' ו, כלי עזר, מוגבל נזק לציוד קל

או משמשי' /או הבאי' מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או באחריות הקבל� ו/ו
, או מטעמו/או בעקיפי� לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבל� ו/במישרי� ו

  .למש) כל תקופת העבודות הביטוח, כמפורט להל�

  :את ההרחבות כדלקמ�  כולל 'אהביטוח לפי פרק   

  .בתוק�, גניבה ושוד, וני פריצהאובד� או נזק בגי� סיכ .1  

ציוד עזר וכדומה אשר אינ' חלק מהעבודות א) מובאי' לאתר לצור) ביצוע , ציוד קל, מתקני' .2  
  .ח לפריט"ש 20,000ח ולא מעל "ש 150,000העבודות עד לס) 

  .ח"ש 2,000,000רכוש עליו מתבצע הפרויקט עד לס)  .3  

  .ח"ש 2,000,000לס)  רכוש סמו) השיי) למי מיחידי המבוטח עד .4  

  .ח"ש 150,000משווי העבודות מינימו'   10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  .5  

  .ח"ש 150,000אדריכלי' ומומחי' אחרי' בגבול אחריות של , הוצאות מהנדסי' .6  

משווי  10%או חומרי' לקויי' בגבול אחריות בס) של /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנו� ו .7  
  .ח"ש 500,000 –עבודות ולא פחות מ ה

  .או חומרי' לקויי'/או עבודה ו/נזק עקי� הנובע מתכנו� ו .8  

  .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה .9  

  .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של  .10  
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 150,000מס) של הוצאות בגי� עבודות ותיקוני' זמניי' לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת  .11  
  .ח"ש

אלה , מוסכ' ומוצהר כי תגמולי הביטוח במקרה של נזק ישולמו לחברה  .א  :תנאי' מיוחדי'  
  .א' החברה תורה אחרת בכתב

או /לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� ו, פרק זה כולל תנאי מפורש  .ב    
או מפקח /או מנהל ו/יה ואו עובד/ו יהאו מנהל/והחברה שיבוב כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו� לא  הפרויקט מטעמה
  .יחול לגבי מי שגר' לנזק בזדו�

 של די� פי על החוקית אחריות' את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח  :צד שלישי' פרק ב  
 משנה וקבלני קבלני' או/ו המועסקי' על ידו או/ו עובדיו או/ו הקבל�

 בשל, ")העבודות" להל�( החוזה ע' בקשר העבודות בביצוע ידו על המועסקי'
 נזק או פגיעה, לאובד� גרמו אשר העבודות ע' בקשר רשלני מחדל או מעשה כל

 האמור מכלליות לגרוע מבלי שהוא גו� כל או/ו אד' כל של לרכושו או/ו לגופו
  .ולעובדי' המועסקי' על ידו יולמנהלחברה ל נזק או פגיעה לרבות

 לתובע, לאירוע) חדש ישראלי שקל מיליו� חמישה: במילי'( ח"ש 5,000,000  :ות גבולות האחרי  
  .הביטוח לתקופת ובמצטבר

   �, אש:  פרק זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ  :תנאי� מיוחדי
, פריקה וטעינה של כלי רכב, ציוד חפירה, מכשירי הרמה, בהלה, התפוצצות

, בעומק או/ו בגובה עבודות, וכלפי קבלני' וקבלני משנה חבות הקבל� בגי�
, פרעות, מהומות, מתקני' סניטאריי' פגומי', זיהו' תאונתי מקרי ובלתי צפוי

, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה, )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה 
למעט בגי� אחריות הקבל� כלפי (וכ� תביעות תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי 

  .)עובדי' שהקבל� חייב לשל' בגינ' דמי ביטוח לאומי

  :כולל הרחבות מפורשות בדבר 'בהכיסוי הביטוחי לפרק   

או ציוד מכני הנדסי לרבות עגורני' בגבול אחריות /בות לנזקי גו� הנובעת משימוש ברכב וח  .1  
  .ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 1,000,000בס) 

נזק גו� שנגר' עקב שימוש ברכב מנועי שאי� חובה על , שנגר' על ידי רכב בות בגי� נזק רכושח  .2  
מוגבל עד לס) , )ד"למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת(, פי די� לבטחו בביטוח חובה

מעבר לגבולות האחריות המקובלי' (, ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 1,000,000
  .)בפוליסת רכב סטנדרטית

  .או כבלי' תת קרקעיי'/תקני' ונזק ישיר למ  .3  

ח למקרה "ש 250,000או כבלי' תת קרקעיי' בגבול אחריות של /נזק תוצאתי למתקני' ו  .4  
  .ובמצטבר לתקופת הביטוח

  .ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח"ש 500,000רעידות והחלשות משע� בגבול אחריות של   .5  

למעט , שבו פועל הקבל�החברה פורש כי רכוש בפוליסת הביטוח צוי� במ  .א  :הרחבות מיוחדת  
אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל� הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית 

  .ייחשב לצור) ביטוח זה כרכוש צד שלישי, של הקבל�

או מקרקעי� בה' פועל /או מבני' ו/למע� הסר ספק רכוש רשויות ו  .ב  :הרחבות מיוחדת  
  .וע העבודות יחשב כרכוש צד שלישיאו מי מטעמו בקשר לביצ/הקבל� ו

בגי� אחריות  יואו עובד/ו יואו מנהל/וחברה הביטוח כאמור הורחב לשפות את ה  :תנאי מיוחד  
או מחדלי הקבל� וזאת בכפו� /למעשי ועל מי מה' שעלולה להיות מוטלת 

  .לסעי� אחריות צולבת לפיו נער) הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

   'פרק ג  

�  :חבות מעבידי

) נוסח חדש(על פי פקודת הנזיקי�  פי על הקבל� חבות בגי� מעבידי' חבות בטוח
 העובדי' כל כלפי, 1980' "התש, י חוק האחריות למוצרי' פגומי'"או עפ/ו

 משנה קבלני, קבלני' לרבות העבודות בביצוע מטעמו או/ו ידו על המועסקי'
 גופני נזק או/ו מוות מקרה בגי� ,)כמעביד' ייחשבהקבל� ו היה( ועובדיה'
 או/ו כדי תו)") ביטוח מקרה: "להל�( מקצועית מחלה או/ו מתאונה כתוצאה

  .הביטוח תקופת ובמש) עבודת' ביצוע עקב

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע) דולר מיליו� חמישה: במילי'( $ 5,000,000  :גבולות האחריות   
  .הביטוח

שעות עבודה , אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובהביטוח זה   :הרחבה מיוחדת   
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ייחשב הקבל� היה ו(קבלני משנה ועובדיה' , חבות הקבל� כלפי קבלני', ומנוחה
  .פיתיונות ורעלי' וכ� בדבר העסקת בני נוער המועסקי' על פי החוק, )כמעביד'

, היה וייטע� יהאו עובד/ו יהאו מנהל/והחברה ביטוח זה הורחב לשפות את   :תנאי מיוחד  
או /נושא באחריות שילוחית ו מי מה'כי , לעניי� קרות מקרה ביטוח כלשהו

או לעניי� /בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי' המועסקי' על ידי הקבל� ו
  .המועסקי' על ידוהעובדי' חבות הקבל� כלפי מי מ

  .' ____________________פוליסה מס  :אחריות מקצועית   .2

  ).שני התאריכי' נכללי'(  ___________  ועד ליו'  ____________  החל מיו'  

או /ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל� על פי די� בשל תביעה ו  :הכיסוי הביטוחי  
או נזק העלול /בגי� כל פגיעה גופנית ו, דרישה שהוגשה במש) תקופת הביטוח
 גרמו אשר, החוזה ע' בקשר העבודות בגי�להיגר' עקב מעשה או מחדל רשלני 

 מבלי שהוא גו� כל או/ו אד' כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או פגיעה, לאובד�
  .יהולעובד יהלמנהל או/ולחברה  נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע

 פתלתקו ובמצטבר לתובע, לאירוע) ח"ש מיליו�שני : במילי'( ח"ש 2,000,000  :גבולות האחריות   
  .הביטוח

  �, אובד� שימושמביטוח זה אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת   .2.1  :תנאי� מיוחדי
כמו כ� הפוליסה , השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, איחור
חבות הנובעת ו אובד� מסמכי'חבות הקבל� עקב הרחבות בגי�  כוללת
  .הקבל� עובדימי מרשלנות או אי יושר של , מטעות

  �בגי� אחריות אשר  יוועובד יומנהל, החברהביטוח זה הורחב לשפות את   .2.2  :תנאי� מיוחדי
עלולה להיות מוטלת על מי מה' עקב מעשה או מחדל רשלני מצד 

או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבל� /או מנהליו ו/הקבל� ו
  .החברהכלפי 

וללת בי� היתר מועד תחולה מוסכ' בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כ  .2.3    
  . __________רטרואקטיבי מיו' 

, חודשי' לפחות 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כ�   .2.4    
בתנאי כי לא נער) על ידי הקבל� ביטוח , לאחר תו' תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח 
  .ת מקצועיתלעניי� ביטוח אחריו

  .' ____________________ פוליסה מס  :חבות המוצר   .3

  ).שני התאריכי' נכללי'(  ___________  ועד ליו'  ____________  החל מיו'  

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבל� על פי חוק האחריות למוצרי'   :הכיסוי הביטוחי  
, שה במש) תקופת הביטוחאו דרישה שהוג/בשל תביעה ו, 1980' "התש, פגומי'

או /או הוכ� ו/או נזק אשר נגרמו עקב פג' במוצר שיוצר ו/בגי� כל פגיעה גופנית ו
או טופל בכל דר) אחרת על ידי הקבל� /או נמכר ו/או סופק ו/או תוק� ו/הורכב ו

לכל אד' , החוזהאו מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר ע' /ו
  .וולעובדי ולמנהלי, חברהי לגרוע מכלליות האמור לרבות לאו גו� כלשהו ומבל/ו

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע) ח"ש מיליו�שני : במילי'( ח"ש 2,000,000  :גבולות האחריות   
  .הביטוח

  �הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבל� בגי� האמור מוסכ' בזה כי   .3.1  :תנאי� מיוחדי
  .לחברהחלק� ממועד מסירת העבודות או , לעיל

בגי� אחריות אשר  וועובדי ומנהלי, החברהביטוח זה הורחב לשפות את   .3.2    
עלולה להיות מוטלת על מי מה' עקב מעשה או מחדל רשלני מצד 

או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבל� /או מנהליו ו/הקבל� ו
  .החברהכלפי 

וללת בי� היתר מועד תחולה מוסכ' בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כ  .3.3    
   . __________רטרואקטיבי מיו' 

, חודשי' לפחות 6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כ�   .3.4    
בתנאי כי לא נער) על ידי הקבל� ביטוח , לאחר תו' תקופת הביטוח

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח 
  .המוצר חבותלעניי� ביטוח 
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ל כוללי' תנאי מפורש על פיו הינ' "הננו מאשרי' כי הביטוחי' הנ  .4.1  :כללי   .4
וכי אנו מוותרי' על כל החברה ידי  קודמי' לכל בטוח אשר נער) על

לרבות כל טענה או , החברהאו דרישה בדבר שיתו� ביטוחי /טענה ו
, 1981 –א "תשמ'ביטוח ההלחוק חוזה  59זכות המפורטי'  בסעי� 

  .יהוכלפי מבטחהחברה כלפי " ביטוח כפל"לרבות כל טענה של 

ל לא יבוטלו וג' או לא ”הננו מאשרי' בזאת כי הביטוחי' הנ, כמו כ�  .4.2    
אלא א'  החוזהבמש) תקופת הביטוח בקשר ע' , יצומצמו בהיקפ'

יו' מראש וכי ) שישי'( 60הודעה כתובה בדואר רשו' לחברה תישלח 
א' לא החברה או לצמצו' שכאלו לגבי /יטוח ולא יהיה תוק� לב

 שליחתהימי' ממועד ) שישי'( 60נשלחה הודעה כאמור ובטר' חלו� 
  .ההודעה

הננו מאשרי' כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו' פרמיות הביטוח   .4.3    
  .החברהובכל מקרה לא על , וההשתתפות העצמית חלה על הקבל� בלבד

י קיו' בתו' לב של החובות המוטלות על הננו מאשרי' בזאת כי א  .4.4    
א) לא מוגבל הפרה , לרבות, הקבל� על פי הביטוחי' המפורטי' לעיל

 הבזכות נהבתו' לב של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבל� לא תפגע
  .או פיצוי על פי ביטוחי' אלו/לקבלת שיפוי והחברה של 

וליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש הביטוחי� המפורטי� באישור זה הינ� בהתא� לתנאי הפ
 .ובלבד שאי� בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות, באישור זה

  
 ,בכבוד רב

  

חתימת ( 
 )המבטח

תפקיד (  )ש' החות'(  )חותמת המבטח( 
 )החות'
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  1 'נספח ג

  הצהרה על מת� פטור מאחריות
  

  __________: תארי) 

          לכבוד

        ")החברה" :להל� (מ "חו# בעאחוזות ה

          6גרשו� ש* ' רח

  תל אביב

  הצהרה  פטור מאחריות :  הנדו�

הקמה והספקה של מעלית למרכז המבקרי� במתח� גני שרונה , עבודות תכנו� – 8/2011' מכרז פומבי מס
  ").העבודה: להל�(בעיר תל אביב יפו  

או בשימושי /� בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי והריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדו  .א

 .או מתקני' המשמשי' אותי בביצוע העבודות שבנדו�/לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו

 :הריני להתחייב כדלקמ�, על א� האמור בהצהרה זאת  .ב

מכל חבות בגי� אובד� או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר החברה הנני פוטר את  .1

כל זאת למעט כלפי מי שגר' לנזק , או מי מטעמי או עבורי או לש' פעילותי/די והעבודות על י

 .בזדו�

או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על /מכל אחריות לגבי פריצה והחברה הנני פוטר את  .2

 .או מי מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגר' לנזק בזדו�החברה שיבוב כלפי 

או קבלני משנה /או מי מטעמי ו/מכל חבות בגי� נזק לגו� ולרכוש שלי וה החברהנני פוטר את  .3

או מי מטעמי /או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו/ו

או עבורי או לש' פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגר' לנזק בזדו� ולמעט כנגד 

 .יועצי'מתכנני' ו, חברות שמירה

, או מצד קבלני משנה המועסקי' על ידי/או תביעה מצדי ו/או דרישה ו/היה ותעלה טענה ו .4

או מי מטעמה בכל /והחברה הנני מתחייב לשפות את , או צד שלישי כלשהו/ו, בניגוד לאמור לעיל

 .או הוצאה שיישא בה' לרבות הוצאות משפטיות/תשלו' ו

, הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר הריני להצהיר בזה כי אערו) ואחזיק את .5

במש) כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחת' , כאמור באישור עריכת הביטוח

 .לביצוע העבודות שבנדו�  ועל פי כל די�__________ בינינו ביו' 

                          

                       ________________________  

  � המצהירחתימה וש�  הקבל    
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  2 'נספח ג
�  הצהרת הקבל� עבודות בחו

  __________: תארי) 

          לכבוד

        ")החברה" :להל� (מ "אחוזות החו# בע

          6גרשו� ש* ' רח

  תל אביב

  ,.נ.ג.א

  הצהרת עבודות בחו�:  הנדו�

גני שרונה  הקמה והספקה של מעלית למרכז המבקרי� במתח�, עבודות תכנו� – 8/2011' מכרז פומבי מס
  ").העבודה: להל�(  בעיר תל אביב יפו

  ,.נ.ג.א

  :מותנה בקיו' הנוהל שלהל�, או כל הפועל מטעמי/כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכ' על ידי ו ,אני מאשר בזאת

עבודות , הלחמה קשה ורכה, ביצוע עבודות כלשה� הכרוכות בריתו): פירושו "עבודות בחו�"המונח   .1

הבערת חומרי' וכל , חיתו) בדיסק, השחזה, עבודות קידוח, )זיפות ואיטו', ו� חיתו)כג(באמצעות מבער 

  .או להבות/ועבודה הכרוכה בפליטת גיצי' 

שמתפקידו לוודא כי לא ) "האחראי"  להל�(אמנה אחראי מטעמי  ,"עבודות בחו'"ככל שאבצע   .2

  .שלא בהתא' לנוהל זה, תבוצענה עבודות בחו'

יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת , ע העבודות בחו'ובטר' תחילת ביצ  .3

כאשר חפצי' , ממקו' ביצוע העבודות בחו'לפחות מטר  10ברדיוס של , חומרי' דליקי' מכל סוג

  .כגו� שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב, דליקי' שלא נית� להרחיק' יש לכסות במעטה בלתי דליק

המצויד באמצעי כיבוי מתאימי' , )"צופה אש"  להל�(ד' אשר ישמש כצופה אש האחראי ימנה א  .4

  .וישימי' לסוג חומרי' הבעירי' שבסביבת מקו' ביצוע העבודות בחו'

כי אש או ניצוצות אינ' , שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה" צופה אש"ליד מבצע העבודה יוצב   .5

  .מתפתחי' לכלל שריפה

תו) שהוא מוודא ,  דקות מתו' ביצועה 30לפחות , י) ולהשגיח על סביבת העבודהלהמש" צופה אש"על   .6

  .כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת

וכל תנאי בטיחות נוספי� לה� הנני מחויב על פי כל די� ועל פי  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

  .לעילפוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכ� יוסיפו על האמור 

  .הנני מתחייב לוודא וערב לכ) כי קבלני' מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה

  

              ______________      _______________    
  חתימת הקבל�                                  ש' הקבל�                
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  'ד נספח

  

  ביצועהערבות  וסחנ

  

  

  לכבוד

  מ"בע אחוזות החו# 

  6שו� גר' רח

  תל אביב

  

  ' __________ערבות מס: הנדו�

  

אנו ערבי' כלפיכ' לסילוק כל סכו' עד ") המבקש: "להל�( ________________________לבקשת  .1

סכו' : "להל�) (שקלי' חדשי'______________ : במילי'( ח"ש__________________  לס) של

המבקש שתדרשו מאת , להל� 2בסעי�  אשר יהא צמוד בהתא' לתנאי ההצמדה המפורטי', ")הערבות

  .18/11' למילוי התחייבויות המבקש כלפיכ' על פי חוזה מס בקשר

  

כאשר המדד הבסיסי הוא  תשומות הבניה למגורי'לעיל יהיה צמוד למדד  1האמור בסעי�  סכו' הערבות .2

_________ דהיינו ( 2011שנת  אוקטוברבגי� חודש  2011שנת נובמבר לחודש  15המדד שפורס' ביו' 

א' המדד שיפורס' לאחרונה לפני יו' ביצוע התשלו' לפי ערבות זו "). המדד הבסיסי: "להל�) (נקודות

כשהוא מוגדל בשיעור  סכו' הערבותנשל' לכ' את , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי") המדד החדש: "להל�(

שווה למדד הבסיסי  א' יתברר כי המדד החדש. זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי

 .ערבותלא יחול כל שינוי בסכו' ה, או נמו) הימנו

  

ימי' מיו' קבלת  7תו) ל "של' את סכו' הערבות הנל, באופ� מוחלט ובלתי חוזר, בזאתאנו מתחייבי'  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכו' מבלי להטיל עליכ' לנמק דרישתכ'  ,דרישתכ' הראשונה בכתב

  .מבקשהערבות האמור מאת ה

  

טלקס או מברק , אי� פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, דרישה בכתב כאמור בערבות זו .4

  .ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא' לערבות זו

  

  .ועד בכלל____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו'  .5

  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .6

  

  

  _____________________תימהח    _________________________תארי)
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  'הנספח 

  

  

  

  מפרט מיוחד

  )לתנאי המכרז' 1'גנספח (
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  'ונספח 

  

  תוכניות

  )לתנאי המכרז' דנספח (
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  'זנספח 

  

  שירות ואחזקה, חוזה אחריות

   

  


