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 תוכן העניינים ורשימת מסמכים: -חוברת המכרז 
 

 

 

 תנאי המכרז –חלק א' 

 10/2016 תנאי מכרז

 להצהרת המציע; 3א – 1אמציע, כולל נספחים הצהרת ה – לתנאי המכרז' אנספח 

 טבלת ניסיון קודם של המציע; - נספח ב' לתנאי המכרז

 ;מכרזהנוסח ערבות  – ' לתנאי המכרזגנספח 

 אישור עו"ד/רו"ח; -נספח ד' לתנאי המכרז

 .יר נושאת השליטהאישור עורך דין כי המציע הינו בשליטת אישה, ותצה -נספח ה' לתנאי המכרז 

 ' לחוזה(;בכתב כמויות  )נספח –נספח ו' לתנאי המכרז 

 

 

 נוסח חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו –חלק ב' 

 10/16 חוזה מס'

 נספחי החוזה:

 שפורסם על ידי החברה, כולל הצעתו של הקבלן במכרז. 10/2016מסמכי מכרז פומבי  - נספח א'

 כתב כמויות ומחירים. - נספח ב'

 אישור קיום ביטוחים. - נספח ג'

 הצהרת הקבלן, פטור מנזקים.  - 1נספח ג' 

 הצהרת הקבלן, עבודות בחום.  - 2נספח ג' 

 נוסח ערבות בנקאית. - נספח ד'

 מפרטים טכניים + תוכניות -נספח ה'
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 תנאי המכרז
 כללי .1

חוזה מסגרת להתקשרות בהצעות להציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: אחוזות החוף בע"מ  .1.1

הספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם לעבודות מסגרות שונות וכן ביצוע ל

הספקת מוצרים ואשר תכלולנה, בין היתר,  מסגרות, לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת,

כגון עמודי דיזינגוף, גדר איסכורית, אלמנט חסימה, וכן הספקת סככות קירוי לעמדות תשלום, 

 והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן., ורף לחוזהתאם למפרט הטכני המצבה

, בהתאם לצורכי החברה ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת .1.2

 ואין בהוראות החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע

 פות בהיקף כלשהו.העבודות, כולן או חלקן, ו/או מטלות נוס

( חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול חודשים) 24 -תקופת ההתקשרות הנה ל .1.3

חודשים כל אחת,  12דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 

 חודשים נוספים. 24ובסך הכל, במצטבר, עד 

קשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן: ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההת .1.4

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכרז זה, כולו או חלקו. במקרה זה  .1.1

רשאית החברה לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא 

 למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 ת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז.מובהר בזא .1.6

 עיון במסמכי המכרז .2

 החברה בתיאום מראש. מסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי כל ניתן לעיין ב

, www.ahuzot.co.ilכמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז אשר מופיעים באתר האינטרנט של החברה: 

 אולם הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד.

 תיקונים ו/או תוספות ו/או הבהרות למסמכי המכרז .3

לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  .3.1

גיש להבמכרז מתבקש המשתתף ש את מסמכי המכרז, ורכזה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי מיחתו ם, כשהלהלן 6.1ף את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעי

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

ות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או לרבשאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז,  .3.2

 ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,

יום לעד  וזאת ,10/16 למכרז מס'כי הפנייה הינה בקשר , תוך ציון בלבד תתקבלנה בכתב

וני שכתובתו דואר אלקטרבאמצעות  את השאלות יש להפנות .16:00בשעה  ,15.1.2017

michrazim@ahuzot.co.il  76106333-03 פקסימיליה מס'או באמצעות. 

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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בכתב בלבד, בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  תשובות תינתנה .3.3

 למען הסר ספקות. המכרז. לאחר מסירת התשובות, לא תתאפשר הגשת שאלות והבהרות נוספ

, ואשר יפורטו במסגרת תשובות החברה מסרו בכתבירק שינויים ותיקונים שמובהר בזאת כי 

בהצעתו על תשובות שניתנו לו, הסתמך . משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי חברהיחייבו את ה

אחוזות החוף ו/או מי מטעמה אינה אחראית למידע  אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב.

ו פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי עירייה או עובדי ו/א

אחוזות החוף ו/או מי מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות 

 הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  החברה .3.4

. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק הבהרהיוזמתה או בתשובה לשאלות במסמכי המכרז, ב

או בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה 

. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא לחברה מסרו על ידםיש הפרטיםלפי  בדואר אלקטרוני 

 . ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים יליהמטעמו מספר פקסימהנציג על ידי  ונמסר

 רכישת חוברת המכרז .4

 2,500של סך  תמורת ,1.1.2017-א', ההחל מיום  החברהמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .4.1

, ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) כולל מע"מ ()אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים, ₪

דמי  מסמכי המכרז, לפקודת החברה. שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת

בנסיבות  החברהרכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, למעט במקרה של ביטול המכרז על ידי 

 .בתנאי מכרז זההמפורטות 

 מובהר בזאת כי כנגד תשלום דמי רכישת חוברת המכרז, תמציא החברה קבלה בלבד.

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  4.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .4.2

המכרז בהחזר דמי  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא ,המכרז

 רכישת חוברת המכרז.

 המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .4.3

לא יהיו רשאים לעשות המכרז  ך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשילצור

 בה שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

מען למסירת הודעות  חברהבד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז ל .4.4

 בכתב, כי קיבל את חוברת המכרז. חברהעבורו, וכן יאשר ל

 להשתתפות במכרזתנאי סף  .1

 תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:

מציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין )ובכלל זה חברה בע"מ או שותפות רשומה( או עוסק ה .1.1

 .מורשה )שאינו תאגיד( הרשום כדין בישראל

 על פי הוראות תנאישקלים חדשים(  מאה אלף₪ )100,000 לשסך בהמציע המציא ערבות המכרז  .1.2

 המכרז.



- 1 – 

 

לאלה  דומותה)שלוש( עבודות  3של לפחות בעצמו המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע  .1.3

עמודים,  –, קרי עבודות ייצור והתקנה של מוצרי מסגרות שונים המפורטות במסמכי המכרז

ואילך, עבור גופים ציבוריים ו/או מוסדיים,  1.1.2012החל מיום , סככות, גדרות, ביתנים וכו'

₪  70,000  -יפחת מן הכספי המצטבר עבור כל גוף ציבורי ו/או מוסדי בנפרד, לא פאשר היק

ואשר ביצוען הסתיים עד למועד הגשת ההצעות , לא כולל מע"מ, (שקלים חדשים )שבעים אלף

 .במכרז

 .למציע מסגריה וצוות ייצור והתקנה משלו והוא אינו נסמך על קבלני משנה .1.4

 .1976 –התשל"ו   ,רשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםכל האישורים הנדהנו בעל  המציע .1.1

 המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. .1.6

 המציע הינו בעל אישור כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור. .1.7

 המציע רכש את חוברת המכרז. .1.5

 .לרך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצו

  הגשת הצעה למכרז .6

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, יהגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענ .6.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .6.2

כל המסמכים שיש , לרבות מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .6.2.1

 להלן.  6.5לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  .6.2.2

מבלי לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או 

רכה כמו כן, מובהר בזאת כי אין לפרק את חוברת המכרז ו/או לכ התניה ו/או תוספת.

 מחדש.

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .6.2.3

על ידי מי שרכש את חוברת המכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה  הצעה תוגש אך ורק .6.2.4

המאשרת את תשלומם של דמי רכישת חוברת המכרז, ולא על ידי כל גורם אחר מטעמו 

 ו/או הקשור אליו. 

 6.5עיף סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בס, לרבות כל הממסמכי המכרזכל  .6.2.1

הכל כנדרש על פי , המציעמורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים

בהם יועד מקום לחתימה ייחתמו בשם מלא ובהתאם לנוהלי  עמודיםתנאי המכרז. 

בהם לא יועד מקום לחתימה ייחתמו בראשי תיבות  עמודים. החתימה של המציע

 .עמוד ועמוד, בכל בלבד
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 :ביטוחי המציע .6.2.6

כמפורט בסעיף לקיום ביטוחים  החברהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  (א)

 10/16לחוזה "אישור ביטוחי הספק" לחוזה ג' לחוזה "ביטוח" לרבות בנספח  12

הביטוחים " ו/או "דרישות הביטוח)להלן: " שיזכה במכרז המציעעל ידי 

 .בהתאמה( ",הוראות הביטוח" ו/או "הנדרשים

 .לעיל ולהלן בסעיף זה כאמורביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  המציע (ב)

הוראות הביטוח ואת מהות דרישות ומתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  המציע (ג)

 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן  המכרזלפי מסמכי  השירותים

 יל ולהלן.לע כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

בידי  ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע המציע מתחייב (ד)

ימים טרם מועד ביצוע העבודות על פי החוזה )להלן:  7-לא יאוחר מ החברה

אישור ביטוחי הספק" ' "נספח ג"( וכתנאי לתחילת הפעילות, את הפעילות"

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

ף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף בנוס (ה)

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  (ו)

. לעיל 3.2, כאמור בסעיף במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

מובהר, כי . לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוחהמועד כאמור, לאחר 

 .שינויים ביחס לאישור ביטוחי הספק עלולים לגרום לפסילת ההצעה

, אישור ביטוחי הספקאי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  (ז)

הצהרת  1נספח ג'  בותלר, )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי מבטחי המציע

 הספק )בנוסחו המקורי(, החברהכדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים –הספק 

בשל אי הצגת האישור  הפעילותלמנוע ממנו את מועד תחילת  תהייה רשאית

 כנדרש. החתום

מובהר בזה, כי במקרה של לעיל, )ז(  6.2.6בסעיף בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  (ח)

(, תהייה החברה רשאית לחוזה 'גאי המצאת נספח אישור ביטוחי הספק )נספח 

 לראות בספק כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הספק במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  (ט)

המהווים אישור והצהרת המציע , אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 .הביטוחיים הנדרשים

 

תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  החברה .6.3

בנוסח מסמכי  הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת

המכרז, או לחלופין להתנות את שקילת ההצעה בהסרת התיקון ו/או השינוי ו/או ההשמטה ו/או 

 .החברהההסתייגות ו/או ההתניה ו/או התוספת האמורים, תוך פרק זמן שיקבע לכך על ידי 

או  תהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספים ו/או הבהרות על הצעתם החברה .6.4

 .ע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכוןלבצ
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  :מסמכים שיש לצרף להצעה .6.1

וכחלק בלתי נפרד הימנה את , בנוסף למסמכי המכרזעל כל מציע לצרף ולהגיש יחד עם הצעתו, 

 המסמכים המפורטים להלן:

 לתנאי המכרז, על נספחיו, לרבות כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  .6.1.1

 .3א/ -ו 2; א/1/א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהיר

עבודות לכל הפחות, הדומות לאלה המפורטות במסמכי המכרז,  3רשימה מפורטת של  .6.1.2

באמצעות לעיל,  וזאת  5.3, כנדרש בסעיף 1.1.2012אותן ביצע המציע בעצמו החל מיום 

לרבות צירוף המסמכים הנדרשים   למסמכי המכרזכנספח ב' מילוי התצהיר המצורף 

 .במסגרתו

 למסמכי המכרז.כנספח ג' ערבות המכרז, בנוסח המצורף  .6.1.3

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: -היה המציע תאגיד  .6.1.4

, חתום ומאושר על ידי עורך דין האישור המצורף כנספח "ד" לתנאי המכרז .6.1.4.1

תאגיד, שמות ומספרי זהות של או רואה חשבון, לפיו: אישור בדבר שם ה

בעלי המניות או השותפים ושיעור אחזקותיהם בתאגיד )ברמת היחיד(, 

ושמות ומספרי זהות של מורשי החתימה של התאגיד, וכן אישור על כך 

שהחתום/ים על מסמכי המכרז בשם התאגיד חתם/ו בפניו, וכי הוא/הם 

דין לחייב בחתימתו/ם מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל 

 את התאגיד לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז. 

יצוין באישור האמור לעיל, בנוסף על כל האמור  -היה התאגיד שותפות 

 זה לעיל, מי הם השותפים בשותפות, ומיהו השותף הכללי בשותפות. בסעיף

ה חשבון, של העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רוא .6.1.4.2

 של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו. ההתאגדותתעודת 

[, בנוסח למציעהינו בשליטת אישה ]ככל ורלוונטי  המציעאישור עורך דין על כי  .6.1.1

 למכרז. 'הכנספח המצורף 

 –אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .6.1.6

1976. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה .6.1.7

 .המכרז חוברת .6.1.5

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה .6.1.9

 3.3כל מסמכי התשובות וההבהרות, שנמסרו למציע על ידי החברה כאמור בסעיף  .6.1.10

 לעיל, כשהם חתומים על ידי המציע.

 רז בידי המציע.תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכ .6.1.11
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 הגשת הצעותמועד ומקום  .7

את  את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. .7.1

 -ה ג' יוםמולא יאוחר  יש להגיש  עד עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,המעטפה הסגורה

ה במסירה אישית או על ולמסור את המעטפ (הקובע" המועד" להלן:) 30:11בשעה  2017.1.31

בקומה תל אביב,  6החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( משרדי תיבת המכרזים שבכח, ב-ידי בא

  .רביעית

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה .7.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  .7.3

 תישקלנה. 

, וזאת הקובערשאית לדחות את המועד  תהא החברהעד למועד האחרון להגשת הצעות,  בכל עת, .7.4

לכל דבר המועד הנדחה , ייחשב הקובעכאמור את המועד  החברהבהודעה מוקדמת על כך. דחתה 

החברה רשאית לשנות את מועד  במקרה של דחיית המועד הקובע, תהא .הקובעועניין כמועד 

להלן ו/או להאריך את תוקף ההצעות כאמור  9.3על פי סעיף  תוקף הערבות הבנקאית למכרז

 להלן. 8.2בסעיף 

על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה  הקובעלא תהיה כל חובה לדחות את המועד  חברהל .7.1

 שהיא.

בנוכחות  11:30בשעה  31.1.2017-ה ג'יום בפתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה,  .7.6

 כל המעוניין.

 תוקפה של הצעה .5

כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות חזרה,  .5.1

 .חודשים קלאנדריים מהמועד הקובע  4עד לתום 

ע"פ דרישת החברה, לפני חודשים קלאנדריים נוספים  4-תוקף ההצעה ניתן יהיה להארכה ב .5.2

 9.3פקיעת ההצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף ערבות המכרז, בהתאם לאמור בסעיף 

 להלן. 

 המכרזערבות  .9

אוטונומית ובלתי  ,להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו את ערבות המכרזכתנאי  .9.1

 . לתנאי המכרזפח ג' נסכערבות המצורף בנוסח ה ,מותנית

 )מאה אלף שקלים חדשים(. ₪  100,000 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  .9.2

הערבות הבנקאית תהא ניתנת להארכה  .חודשים מהמועד הקובע 4הינו תוקף הערבות הבנקאית  .9.3

. ניתנה החברה שתימסר למשתתף טרם מועד פקיעתהנוספים על פי דרישת  בארבעה חודשים

 רך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם.דרישה כאמור, יוא

משתתף במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל  .9.4

 והיא תפסל.
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)ארבעה עשר(  14תוחזר לו הערבות הבנקאית שצירף תוך  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  .9.1

 .במכרזהמציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה חוזה עם העל  היום ממועד חתימ

כנספח ג' חוזה בנוסח המצורף האת  לחברהמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה  .9.6

למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים אותם יש להמציא יחד 

רשאית, בין  החברה, תהא החברהי ל ידבמועד שייקבע ע ,עם החוזה החתום, לרבות ערבויות

, וזאת מבלי לגרוע מהזכויות הפקיד לטובתההזוכה הערבות הבנקאית ש היתר, לחלט את

 המוקנות לחברה על פי תנאי מכרז זה ועל פי כל דין.

 פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי .9.7

את ערבות המכרז , ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט הצעת המציעאת 

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב , המציע, כולה לטובתהשל 

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברה

 זחילוט ערבות המכר .9.5

כל דין, החברה מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .9.5.1

תהא רשאית לחלט את ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על 

פי ו/או מכח ערבות המכרז, בכל מקרה בו חזר בו המציע מהצעתו, כולה או חלקה ו/או 

. חילטה החברה את ו חלקן, על פי מסמכי המכרזלא מילא את התחייבויותיו, כולן א

יחשב ו פיצויים מוסכמים מראש ערבות המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

 ., לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דיןהחברהמזכויותיה של 

מסר לבנק שהוציא את יערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב שת .9.5.2

ערבות המכרז מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה 

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 מחירי ההצעה  .10

 'וכנספח ממסמכי המכרז ומסומן במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי המהווה חלק בלתי נפרד  .10.1

 (."כתב הכמויות" להלן:) המכרז לחוזה( למסמכינספח ב' )

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס  .10.2

, בהתחשב בהנחה או התוספת שתוצע לגביהם ידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויותמחירי היח

 וכה. )אם תוצע( על ידי הז

 כוללים מס ערך מוסף.  אינםים בכתב הכמויות מחיריודגש, כי ה

על כלל הסעיפים הכלולים בכתב הכמויות, מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי  .10.3

)חמישה עשר אחוזים( )להלן: "שיעור ההנחה המירבי"( וכי שיעור אחוז  15%לא יעלה על 

)חמישה אחוזים(  5%לא יעלה על לים בכתב הכמויות על כלל הסעיפים הכלוהתוספת המירבי 

או תוספת העולה על שיעור ההנחה המירבי הנחה )להלן: "שיעור התוספת המירבי"(. ניתנה 

 ן, ההצעה תיפסל. יאו על שיעור התוספת המירבי, לפי העני
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שר האפשרויות המפורטות להלן, ולאשלוש מבין  אחתעל המציע לבחור בגיליון הסיכום הכללי  .10.4

 בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה:

  אולמחירים הנקובים בכתב הכמויות;  הסכמה .10.4.1

ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות, כשבמקרה כזה עליו לנקוב  הנחהמתן  .10.4.2

בכפוף  היחידות הכלולות בכתב הכמויותלכל בשיעור הנחה אחד בלבד, המתייחס 

 או; (11%רבי )לעיל בדבר שיעור ההנחה המי 10.3לאמור בסעיף 

כשבמקרה כזה עליו לנקוב ביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות,  תוספתדרישת  .10.4.3

בכפוף  היחידות הכלולות בכתב הכמויותלכל אחד בלבד, המתייחס  תוספתבשיעור 

 (.1%רבי )לעיל בדבר שיעור התוספת המי 10.3לאמור בסעיף 

ל כפי שנדרש בגיליון הסיכום הכללי, המצורף לתנאי המכרז )מחירי היחידות הנקובים ווהכ

לגביהם כמפורט בגיליון הסיכום  תוצעשאו בתוספת הכמויות, בהתחשב בהנחה  בסעיפי כתב

 ."(המחירים המוצעים" -, יקראו להלן תוצעהכללי, אם 

כמי  את המשתתףיראו נחה או תוספת ביחס למחירי כתב הכמויות כמפורט לעיל, לא ניתנה ה

  שמסכים למחירים הנקובים בכתב הכמויות. 

תוגשנה על גבי כתב הכמויות, אלא על גבי גיליון הסיכום  הצעות המחיר למכרז של המציעים, לא .10.1

, אחיד, לפי הענייןאו בתוספת בשיעור  מובהר, כי מדובר בהנחה בשיעור אחידהכללי בלבד. 

או  תוספת היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות, וכי אין ליתן הנחה  לכל תהמתייחס

וכמו כן, לא ניתן להציע הנחה על חלק מהסעיפים  ביחס למחירי יחידות בודדות בכתב הכמויות

ת הנחה עוד מובהר בזאת, כי כל צורה אחרת של מתן הנחה או תוספת, לרבו. ותוספת על אחרים

 או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע 

, לא יהוו בשום מקרה עילה כניותיוו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תו

 .ראות הכלולים במסמכי המכרזלשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהו

ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון מחירימובהר, כי ה .10.6

התקשרות לביצוע העבודות, יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסיכום הכללי, אם ניתנה, 

 דות.לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבובנוגע ו

מורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו, מובהר בזאת, כי הת .10.7

ה, תהווה תמורה לגביהם בגיליון הסיכום הכללי, אם ניתנאו תוספת שניתנה בכפוף לכל הנחה 

מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז, במלואן 

ת כל ההוצאות, מיוחדות, יא כוללת, למען הסר ספק, אוה, ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים

ביצוע , מכל מין וסוג שהם, הכרוכות ב, לרבות מסים, אגרות ו/או היטליםכלליות ואחרות

מסמכי המכרז לרבות החוזה, והכל בהתאם להוראות המציע ובביצוע יתר התחייבויות העבודות 

 אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.  

 ירת ההצעה הזוכהשיקולים לבח .11

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  .11.1

 את מירב היתרונות.
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כמו כן, בנסיבות  או כל הצעה שהיא. זולה ביותרהחברה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ה .11.2

ותו, וכן המפורטות במסמכי המכרז ועל פי כל דין, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדח

 להרחיב או לצמצם את היקפו.

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  .11.3

 את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם: לשקול רשאית

 . איכות וניסיון קודמים של המציע .11.3.1

 אמינותו של המציע. .11.3.2

של העירייה ו/או  אחרתאו כל חברה עירונית ו/ העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  .11.3.3

בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאגיד, גם עם של רשות מוניציפלית אחרת 

מי מבעלי המניות בו, מנהליו, חברות בנות ו/או קשורות ו/או מסונפות אליו )כהגדרת 

מטעמו,  (, לרבות מי מהפועלים דרך כלל1965 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

, לרבות ניסיון העבר בביצוע עבודות על פי וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו

הזמנת עיריית תל אביב יפו ו/או חברות עירוניות כאמור, לשביעות רצונם ו/או אי 

התגלעותן של מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי העירייה, בקשר לעבודות כאמור, 

 .ודותלרבות בקשר למסירתן של העב

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. .11.3.4

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,מידע מן המרשם הפלילי לגבי המציע .11.3.1

הצהרות המציע במכרז ו/או לבעלי מניותיו, וכן מידע המובא לידיעתה של החברה ב

 . בכל דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות או חלקה, , כולההעובדה שההצעה .11.3.6

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .11.3.7

 העובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.  .11.3.5

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת  .11.3.9

 בנוסח מסמכי המכרז.

 ISOאוISO 9001:2000 ות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן הי .11.3.10

מאת מכון התקנים או מכון מאושר אחר על ידי הרשויות המוסמכות,  9001:2008

 .עדכני למועד הגשת ההצעה

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .12

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .12.1

 לבדיקת ההצעות והמציעים.ם מוסדותיה המוסמכים צוות מטעאדם/רשאית למנות  אתה

 שיקול פי על הזוכה, את החברה תבחר אזי זהות, הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .12.2

 הגרלה. לפי או המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי הבלעדי, דעתה
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 ואחת מן ההצעות היא של ,זהות הצעות מספר ובהר כי ככל וקיימותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, י .12.3

תמליץ , 1957-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( ל1)ה 22עיף בס וכהגדרת עסק בשליטת אישה

בנוסח  ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר האמורה הצעהעל הוועדת המכרזים 

   למכרז.ה'  כנספחהמצורף 

, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת, נבחרה הצעה זוכה .12.4

 אשר תוכרז ככשיר שני.

  יה; התחייבויות הזוכהיתוצאות הזכ .13

  .("הודעת הזכיה" –להלן לזוכה על זכייתו במכרז )תודיע החברה  .13.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה ה תצרף החברה ילהודעת הזכי .13.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  סקים ימציא( ימי ע1תוך חמישה ) .13.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, חתומים הי, שנמסרו לו במצורף להודעת הזכיוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  .13.3.1

 .על ידו

, (1' ג'( לרבות הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" )נספח ג)נספח  אישור על קיום ביטוחים .13.3.2

 זה. חובכאמור 

 . חוזהערבות בנקאית, כאמור ב .13.3.3

בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, של כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה  .13.4

 חוזה, על נספחיו. הה של יחוזה ותמציא לזוכה עותק חתום על ידהעל 

, יהווה העל ידי הזוכ ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .13.1

הפרה יסודית של הזוכה את התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל 

במקרה זה, לחלט את רשאית יה ואת זכייתו של הזוכה. בנוסף, תהא החברה יאת הודעת הזכ

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית , כולה לטובתה ערבות המכרז של הזוכה

. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות החברהלקניינה הגמור והמוחלט של הנ"ל יחשב 

  , לרבות לקבלת כל סעד, על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.החברהמזכויותיה של 

החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה  .13.6

ל זכיית הזוכה, היה משפיע על החלטתה בדבר זכיית מצוי בידיה קודם לקבלת ההחלטה ע

 הזוכה. 

בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  .13.7

 של פיצוי ו/או דמי נזק, בגין ביטול זה, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. 

על כל בזאת, והוא מוותר ראות מסמכי המכרז, על פי הוהזוכה יהא חייב לבצע את העבודות,  .13.5

, ות, לרבות טענות לעניין היקף העבודו/או מי מטעמה תביעה כנגד החברה, דרישה ו/או טענה

, וכל תנאי נוסף שיוכתב על ידי החברה בעת מתן צו התחלת העבודה ןהרווח הצפוי לו מביצוע

 .על פי מסמכי המכרז לזוכה
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 פניה לכשיר השני .14

, החברה תהא מכל סיבה שהיא חוזההית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל בוטלה זכי .14.1

 רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. 

 הוכרז הכשיר השני כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה. .14.2

  ביטול המכרז .11

ו על מסמכי המכרז ו/ארשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  .11.1

 לבטל את המכרז, בכל אחד מהמקרים הבאים:אך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .11.1.1

שהוכרזה בסעיף זה, משמעה, הגשתה של הצעה אחת בלבד למכרז,  - "הצעה אחת"

 וגשו נפסלו. לאחר שכל ההצעות האחרות שהכהצעה כשרה העומדת בתנאי המכרז, 

 החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה. .11.1.2

חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק, לדעת  .11.1.3

 החברה, את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  .11.1.4

 אופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.ב

מהטעמים הקבועים בסעיפים  בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, מובהר, כי במקרה שבו  .11.2

15.1.1 ו-15.1.3 עת בלבד, יהיו זכאים המציעים שהצעתם נמצאה כהצעה כשרה על פי קבי

ועדת המכרזים של החברה, להחזר דמי רכישת מסמכי המכרז בלבד, ומעבר לכך לא יהיו זכאים 

לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום לתשלום כלשהו, לרבות 

 כאמור.

 עיון במסמכים .16

ה משום סוד בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז ז מודיעההחברה  .16.1

מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30על 

 על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.בחברה שהחליטו 

אותם מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את 

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  הנושאים במפורש

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף  .16.2

 יםכלליתנאים  .17

 תיפסל. -הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממציע אחד  .17.1
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כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  .17.2

 ל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.בלבד. המציעים לא יהיו זכאים לכ

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשוא .17.3

 המכרז.

החברה תהא רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים  .17.4

קול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על פרטים, הבהרות, הסברים ו/או מסמכים נוספים, על פי שי

 מנת לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .17.1

 המלצותמידע חסר ו/או  להשלים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,לדרוש מכל אחד מהמציעים

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונויו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לנ

 .סףה בתנאימטעמו,  מיעמידתו של המציע ו/או בחינת היתר, לצורך 

ו/או עם מי  החברהמתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעים .17.6

 ככל שיידרש.מטעמה 

למציעים על פי תנאי המכרז, הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/או  .17.7

שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או ובהתאם לפרטים תשלחנה לכתובות 

 .  םהמציעי

 
 

 שרלי בן סימון, מנכ"ל

 אחוזות החוף בע"מ
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 10/2016מס'  מכרז
 

 נספח א' לתנאי המכרז

 והצעתו הצהרת המציע
 

 לכבוד
 תאריך _________        אחוזות החוף בע"מ 

 
 ג.א.נ.,

 
 10/2016מכרז מס'  הנדון:

 הצעת המשתתף .1

אנו הח"מ, לאחר שעיינו ובחנו בקפידה את מסמכי המכרז, תנאיו ומחירי היחידות בסעיפי כתב הכמויות 
, מסכימים וכן )לפי העניין( מתחייבים לבצע את "המחירים"( -)להלן והמחירים המהווה חלק ממסמכי המכרז 

 :*העבודות לפי הפירוט הבא

  (.ללא הפחתה או תוספתלמחירים ) מסכימיםהננו  )א( )_(

 בשיעור של %_____למחירים. הנחההננו מציעים  )ב( )_(

 של _____________________אחוזים( הנחה)במילים: 

 

 בשיעור של %_____למחירים. תוספתהננו מציעים  )ג( )_(

 של _____________________אחוזים( תוספת)במילים: 

 

    

 

 _____________ חתימה

 

, ולמלא בכתב יד ברור או אחת בלבד" מצד ימין של המשבצת המוצעת )א' או ב' או ג'(, X" -יש לסמן ב *
 בהדפסה את המשבצת האמורה, לפי ההצעה.

  העולה על שיעור הנחה הנחה )חמישה עשר אחוזים(. ניתנה  15%אחוז שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על
 . יפסלמירבי זה, ההצעה ת

  העולה על שיעור תוספת  )חמישה אחוזים(. ניתנה תוספת 5%אחוז שיעור התוספת המירבי לא יעלה על
 .מירבי זה, ההצעה תיפסל

 ___________________ שם המשתתף במכרז:

 כתובת המשתתף במכרז: ___________________

    טלפון: _____________

 _____________ פקס: 

 תאריך: ___________ ז: _______________חתימת המשתתף במכר
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 כללי .2

)לרבות תנאי המכרז, החוזה,  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז

המפרט המיוחד, נוהל ביצוע עבודות, ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזה, 

תנאי המכרז, על כל מסכים בזאת ל(, ם למכרז ו/או לחוזההמחירון וכל מסמכים אחרים המתייחסי

 .למכרזכחלק בלתי נפרד מתנאי הצעתי  כל מסמכי המכרז , וכולל אתונספחי

 הגדרות .3

, אלא אם כן הקשר חוזהתהיה כהגדרתם בצהרת המציע זה, הגדרתם של המונחים המופיעים בטופס ה

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .4

מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  הנני .4.1

כי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא המבוססת על אי ידיעה ו/או ; בהתאם למסמכי המכרז

אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם; וכי הנני מוותר בזאת מראש באופן סופי ומוחלט על 

 או דרישה, כאמור.כל תביעה ו/

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .4.2

ו/או מי מטעמה לא יחשבו כמצג ו/או מידע המחייבים את החברה ו/או כחלק ממסמכי המכרז, 

 אלא אם כן נערכו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה כאמור בתנאי המכרז. 

 , כמפורט בסעיף משתתפים במכרזהר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהנני מצהי .4.3

; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל על עצמי לתנאי המכרז 1

לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז.

חייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת הנני מצהיר ומת .4.4

 ו/או מגבילה אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

הנני מצהיר, כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או  .4.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

ב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים הנני מצהיר ומתחיי .4.6

לבצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, וכי באפשרותי לבצע את העבודות, 

לפי הוראות מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן. מבלי לפגוע מהאמור לעיל, הנני מאשר, כי ברשותי 

ביצוע העבודות, וכולם תקינים, כשירים וזמינים לביצוע מיידי כל הציוד והכלים אשר מיועדים ל

 של העבודות.

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .4.7

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לידיעתה השיקולים המפורטים לתנאי המכרז, וכן 

 .הצעה זול פיםהמצור יםבתצהיר

 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הע לי, כי החברה תהא רשאית ידו .4.5
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, בתנאי המכרזידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים  .4.9

 וזאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין. 

חתימת ת ביצוען של העבודות או חלק מהן, גם לאחר החברה תהא רשאית לבטל אידוע לי, כי  .4.10

החברה לא תהא ידוע לי ואני מסכים, כי  ., מכל סיבה שהיאהחוזה ו/או תחילת ביצוע העבודות

כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה  חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

בשל כך לא יהא זכאי והוא עבודות כאמור, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול ביצוע ה

לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק, ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום 

 .כאמור

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .4.11

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של  ידוע לי .4.12

למעט במקרה של ביטול המכרז , אי הגשת הצעה על ידי מכל סיבה שהיא ו/או אי זכייה במכרז

  לתנאי המכרז. 15.2כמפורט בסעיף 

 נה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשיידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הי .4.13

לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, וכי לא אהיה רשאי לעשות בה  המכרז

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .4.14

 י לא אהיה זכאי לכל השבה ו/או פיצוי בגין ההוצאות שהוצאו על ידי כאמור. בלבד, וכ

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  .4.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .4.16

ת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף ידוע לי שהפר .4.17

4  זה לעיל, כולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תזכה את החברה, בין

 .ו/או בפסילת הצעתי היתר, בסעדים הנקובים במסמכי המכרז

זה לעיל, תשקול  4המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי י, כי, בין היתר, על סמך הצהרותיידוע לי .4.15

 החברה את הצעתי. 

  תצהיר .1

 יםכנספח, בנוסח המצורף ים, תצהירה, כחלק בלתי נפרד הימנצהרת המציע זוהנני מצרף לה .1.1

 "התצהיר"(. -להלן כל אחד מהם לחוד ) זוהצהרת המציע ל 3א/ -ו 2; א/1/א

, אינם עומדים בהצהרות כאמור לעילהמציע ו/או מנהליו ו/או בעלי השליטה בו, במקרה בו 

, כולן או חלקן, עליהם לפרט, בשורות המיועדות לכך בתצהיר, את פרטי יםהמפורטות בתצהיר

 נהלות נגדם.ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המת
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  הצעת המציע .6

הנני מציע את במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי, בקפידה לאחר שעיינתי  .6.1

הצעתי לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט בגיליון הסיכום 

 הכללי.

ר שבדקתי היטב את הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה על ידי לאח .6.2

 .המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז

כמויות כלשהן של פריטים המופיעים במחירון )אם להזמין  תמתחייב ידוע לי כי החברה אינה .6.3

חלק מוגדר מן וצרכי כל  הצרכיו חברה, והיקף העבודות יכול להשתנות בהתאם לתקציב הבכלל(

 .העבודות

 כוללים מס ערך מוסף. אינםים במחירון מחירדוע לי, כי הי .6.4

לכל  תמתייחסו בשיעור אחיד או התוספת שהצעתי, במידה והצעתי, הינה הנחהה כיידוע לי  .6.1

 .היחידות והסעיפים הכלולים במחירון

במחירון, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנה על ידי הנחה ידוע לי כי המחירים  .6.6

יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיי על פי מסמכי וספת, או ת

ת כל ים, למען הסר ספק, אכולל םוההמכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, 

, מכל מין וסוג שהם, )לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים( ההוצאות, מיוחדות, כלליות ואחרות

מסמכי המכרז, לרבות בהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותעבודות ביצוע ההכרוכות ב

 החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .6.7

ובכל חברה רשאית להזמין )אם בכלל( עבודות בכל היקף שהוא, כי על פי תנאי המכרז ה י,ידוע ל .6.5

 .נוכח היקף העבודות מחירי היחידה לא ישתנו מקרה

 ערבות המכרז .7

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .7.1

מאה אלף )₪  100,000 -תנאי המכרז, ובסך השווה לל בנספח ג'מכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 

.שקלים חדשים(
 

 

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי אני מתחייב, כי באם ידוע לי ו .7.2

דרש, וזאת עד לא יאוחר אאאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור, מעת לעת, כפי שהמכרז, אזי 

. ידוע ו/או בהתאם להוראות החברה )חמישה( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות המכרז 1 -מ

בהארכת תוקפה של ערבות המכרז כאמור לעיל תחולנה עלי בלבד.  לי כי כל ההוצאות הכרוכות

כן ידוע לי, כי באם לא אאריך את ערבות המכרז כנדרש, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, 

, זוכהכ יה ואת זכייתילבטל את הודעת הזכילפסול את הצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שני או 

המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז, כולה  ומבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי העניין,

 . , כפיצויים מוסכמים מראשאו חלקה
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ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .7.3

ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/או להציג דרישת תשלום על פי ו/או מכח ערבות המכרז בכל 

לא אמלא את במקרה שבו אחזור בי מהצעתי, כולה או חלקה, לפני מועד פקיעתה, ו/או מקרה בו 

ו/או ככשיר  אוכרז כזוכהבמקרה שבו התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או 

אם לא אקיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיי, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז  – שני

חילוט הערבות ת. יורזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמהנובעות מהכ

פיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב יהווה , כולה לטובת החברה

 . החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

בנק ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לידוע לי ומוסכם עלי, כי  .7.4

מאת החברה, ומבלי שהחברה תצטרך להציג לבנק כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על 

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .5

( ימי עסקים את 1להמציא בתוך חמישה )יה הנני מתחייב יבמידה והחברה תמסור לי הודעת זכ .5.1

 לתנאי המכרז.  13.3 בסעיף המסמכים המפורטים

ות עד למועד הקובע, יהווה יידוע לי, כי אי ביצוען במלואן על ידי של כל ההתחייבויות המקדמ .5.2

הפרה יסודית של התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת 

הא זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר הזכיה ואת זכייתי במכרז, וכי במקרה זה, החברה ת

וסכום  המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידי, כולה או חלקה

 . החברהפיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמוחלט של הערבות הבנקאית יהווה 

 תוקף ההצעה .9

עד ותחייב אותי, ללא זכות חזרה, הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה,  .9.1

 הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז., לתנאי המכרז 8.1למועד הקבוע בסעיף 

ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתי, כאמור בתנאי המכרז,  .9.2

 .וקפה של ערבות המכרז בהתאםוכי במקרה בו יוארך תוקף הצעתי כאמור, תוארך על ידי ת

 עיון במסמכים .10

במפורש, כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי, כי החברה ה .10.1

סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם 

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה , תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 30על 

 בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה במכרז במלואה.

ידוע לי, כי מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין 

. החברה תשקול את עמדתו אם במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורש את

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 16.1העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .10.2

 שתורה החברה.
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 פירוש .11

בלשון יחיד, אף ברבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף  הצהרת המציע זוכל האמור ב

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .12

תי נפרד בלומהווים חלק  לתנאי המכרז 6.5המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

  פרטי מגיש ההצעה .13

 ________________________   שם המציע: .13.1

 ________________________  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ: .13.2

 ________________________ כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .13.3

 הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו: .13.4

 ________________________ שם )פרטי + משפחה(  .13.4.1

 ________________________  טלפון בבית:  .13.4.2

 ________________________  טלפון במשרד:  .13.4.3

 ________________________  פקסימיליה: .13.4.4

 ________________________  טלפון נייד:  .13.4.1

 מספר טלפון למקרי חירום:________________________ .13.1

 משך כל שעות היממה(.)על מספר טלפון זה להיות זמין ב

 , מיד לאחר קרות שינוי כאמור. מהנ"להנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 אישור
 יחיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. _______( מרחוב ___________, _______, מאשר/ת בזה כי ביום ____ 
___ שנת _______ הופיע בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. מס' _______________ וחתם/מה בחודש ____

 בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 , עו"ד

 תאגיד:

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ 
על "התאגיד"(  -)להלן _______ שנת _______ נחתם בפני טופס ההצעה למכרז דלעיל המוגש בשם __________  בחודש

ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ______________, 
 ם את התאגיד לכל דבר ועניין.המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימת

__________________ 
 , עו"ד           
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 10/2016מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

אני הח"מ, _______, נושא ת.ז. _______, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל 
 כדלקמן:העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, 

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

 _______הנני המציע בעצמו/בעל מניות במציע/מנהל במציע/בעל מניות/מנהל בחברת_________ .1
, שהינה בעלת מניות/מנהל במציע/שותף במציעבע"מ

*
ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז  

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" - התאמה, ב)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  10/2016 מס'

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 10 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 , הכל כמפורט להלן: 

_____________________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  10 -נני מאשר, כי בה .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_____________________.____________________________________________________ 

 הנני מאשר .4
*

: 

 אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון כי לא תלוי ועומד נגדי כתב .א

 )או לחלופין(

תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון .ב
*

 , הכל כמפורט להלן:

____________________._____________________________________________________ 

 הנני מאשר .1
*

: 

בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש  כי לא הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או .א
ו/או בעבירות מוסר, או אם הורשעתי, חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

  1951 –השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(
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הורשעתי בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שיש עימן קלון, ו/או בעבירות רכוש ו/או  .ב
וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  בעבירות מוסר,

1951 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

________________._________________________________________________________ 

 הנני מאשר .6
*

: 

ל תקנות ו/או ע 1970-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
  1951 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1970-הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .ב
יישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההת

1951 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .7
* 

: 

לתצהירי זה  6 -ו 1כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .א
 ידוע לי שמתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו, לעיל, ולא

 )או לחלופין(

לתצהירי זה לעיל,  6 -ו 1תלוי ועומד נגדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות בסעיפים  .ב
ו/או מתנהלת נגדי חקירה במשטרת ישראל בעניינים אלו

*
 , הכל כמפורט להלן:

____________________________________._____________________________________ 

 .מחק את המיותר  *

 ימולא רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. **

 

 

 

 חתימת המצהיר                                            

 אישור

 אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני 
מר/גב' _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חתימתו/ה ותוכן תצהירו/ה 

 אמת.

 

 , עו"ד                                   
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 10/2016מכרז 
 להצהרת המציע 2א'נספח 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הנני מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי, 
 את האמור, בכל דין, ובכלל זה בחוקי העבודה והתקנות מכוחם ו/או צווי ההרחבה המפורטים להלן:

 התעסוקה תש"יטחוק שירות  1919

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1911

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1976

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1910

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1914

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1961

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1913

 חוק החניכות תשי"ג 1913

 דה( תשי"אחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבו 1911
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1915
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1957
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1995
 חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח 1955
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1991

2001 
1995 
2011 

 חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
 חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 2002

 

 
 רת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.אישור רו"ח/ עו"ד המאשר את הצה

 
   

 תאריך שם מלא של רו"ח/ עו"ד חתימה וחותמת

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 10/2016מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

 :1976-תשל"וה
 

כי עלי לומר את האמת  אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק

 וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

"( במסגרת מכרז החברההנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )" .1

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  10/2016מס' 

 

 ____________________________________________.הנני מכהן בחברה בתפקיד _ .2

 

לא  "(,החוק)" 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

כי במועד  -ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  הובעל זיקה אלי חברההורשעו ה

  עד ההרשעה האחרונה.ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממו

עוד למיטב ידיעתי, בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על החברה ועל בעל זיקה אליה 

 בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.עיצומים כספיים 

 ב)א( לחוק.2יהיו כמשמעותם בסעיף דלעיל לעניין סעיף זה, כל המונחים 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

________________________ 

 

 אישור

ביום מאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

/ המוכר ___________ , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפני מר 

י עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כעל  םחתלי אישית, ו

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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 16 10/20מס'  מכרז

 ציעסיון המינ -  למסמכי המכרזנספח ב' 

 :1פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד הביצוע:

 :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

 המזמין/לקוח     

 מנהל הפרויקט     

 :קבלני משנה בביצוע הפרויקט

 תחום שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 שמות ספקים:

 ספק של: שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 הערות:

 עלות כוללת של הפרויקט:

 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: ט בפועל:משך ביצוע הפרויק

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: ___________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור  ,המלצות בכתב להוכחת האמור דוגמת: יש לצרף אישורים מתאימים הערה:

  וחשבון סופי מאושר או חשבון טרום סופי מאושר. המזמין/הלקוח על פרטי העבודה
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 :2פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד הביצוע:

 :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

 המזמין/לקוח     

 מנהל הפרויקט     

 :קבלני משנה בביצוע הפרויקט

 תחום שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 שמות ספקים:

 ספק של: שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 הערות:

 עלות כוללת של הפרויקט:

 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: ט בפועל:משך ביצוע הפרויק

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: ___________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור  ,המלצות בכתב להוכחת האמור דוגמת: יש לצרף אישורים מתאימים הערה:

 וחשבון סופי מאושר או חשבון טרום סופי מאושר. המזמין/הלקוח על פרטי העבודה
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 :3פרויקט מס' 

 מיקום העבודה:

 מועד הביצוע:

 :תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

 המזמין/לקוח     

 מנהל הפרויקט     

 :קבלני משנה בביצוע הפרויקט

 תחום שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 שמות ספקים:

 ספק של: שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 הערות:

 עלות כוללת של הפרויקט:

 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט: ט בפועל:משך ביצוע הפרויק

 הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט: ___________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

אישור  ,המלצות בכתב להוכחת האמור דוגמת: יש לצרף אישורים מתאימים הערה:

 וחשבון סופי מאושר או חשבון טרום סופי מאושר. המזמין/הלקוח על פרטי העבודה
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 10/2016 מכרז

 נספח ג' לתנאי המכרז

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד

 ע"מב אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

באופן אנו ערבים כלפיכם )להלן: "המבקש"(  לבקשת ______________________________________ .1

(, "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  מאה אלף)₪  100,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

עם מכרז בקשר המבקש שתדרשו מאת להלן,  2מדה המפורטים בסעיף אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצ

לביצוע עבודות מסגרות שונות וכן הספקת ציוד ו/או חומרים ו/או להתקשרות בחוזה מסגרת  10/2016מס' 

 מוצרים הקשורים עם מסגרות.

י הוא לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיס 1סכום הערבות האמור בסעיף  .2

נקודות( )להלן:  95.9)דהיינו  2016שנת  נובמברבגין חודש  2016שנת  דצמברלחודש  11המדד שפורסם ביום 

"המדד (. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "המדד הבסיסי"

דל בשיעור זהה לשיעור ( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגהחדש"

עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא 

 יחול כל שינוי בסכום הערבות.

ימי עסקים מיום  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3

זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור ליכם לנמק דרישתכם מבלי להטיל ע ,קבלת דרישתכם

 מאת המבקש.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, טלקס או מברק  .4

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ועד בכלל. ,31.1.2017ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1

 .רבות זו אינה ניתנת להעברהע .6

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 10/2016 מכרז

 נספח ד' לתנאי המכרז 

 אישור עו"ד/רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 10/2016מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות/שותפים במצ הנדון:

 

 ני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:_______________________, א

 מתכבד לאשר בזאת:

 שם התאגיד המציע: ______________________

 במציע הינם )ברמת היחיד, אדם ולא תאגיד(:בעלי המניות או השותפים 

 __; שיעור אחזקות: __%.מס' ת.ז.: ______________  שם: ___________________; )א(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ב(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ג(

 מס' ת.ז.: ________________; שיעור אחזקות: __%.  שם: ___________________; )ד(

 מכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  מס

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )א(

 מס' ת.ז.: ________________.  שם: ___________________; )ב(

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו/ם את המציע מוסמך/ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא/

 . ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרז לכל דברהמציע התאגיד 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 10/2016מכרז 
 

 עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה עלאישור עורך דין  -נספח ה' 
 

תקנות ( ל1)ה 22ף בסעי אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו

 . 1957-רזים(, תשמ"חהעיריות )מכ

 

 ________________. מספר זהות'______________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

 

  

__________________________        _________________    ______________      ______________ 

 טלפון                  כתובת              חתימה וחותמת     שם מלא            

 

 

 

 

 

מצהירה בזאת  אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,

 .1957-תשמ"ח, (מכרזים)תקנות העיריות ( ל1)ה 22לסעיף  נמצא בשליטתי בהתאם התאגידכי 

 

 

 

______________________             _______________________ 

 חתימה     שם מלא        
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 10/2016מכרז 

 
 כתב כמויות ומחירים -' ונספח 
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  אחוזות החוף בע"מאחוזות החוף בע"מ

  

  10/201610/2016  מס'מס'  מכרזמכרז

  10/1610/16חוזה מס' חוזה מס' 

  

  מכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונותמכרז מסגרת לביצוע עבודות מסגרות שונות

  וכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרותוכן להספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות  

  

  ות ות חלק ב' נוסח חוזה ההתקשרחלק ב' נוסח חוזה ההתקשר
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 10/16 חוזה מס'

 

 2016שנת  .............לחודש  ............שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 

 בין

 בע"מ  אחוזות החוף
 110266205ח.פ. 

 תל אביב 6רח' גרשון שץ )גגה( מ
 03-76103333פקס:  03-7610300טל: 

("אחוזות החוף"או  "חברהה)להלן: "  

 מצד אחד,

 לבין

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 
 "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני,

 

העוסקת, בין השאר, (, "העירייה"יפו )להלן: -בבעלות עיריית תל אביבהנה חברה  החברהו הואיל:

לי של עירית תל אציפיבביצוע עבודות תשתית, פיתוח ובנייה בתחום התחבורה בתחומה המונ

 ם, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים;וכן בתפעול חניוני יפו –אביב 

מסגרות שונות וכן הספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים  עבודות ביצועוהחברה מעוניינת ב ואיל:הו

לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, כמפורט להלן בחוזה זה  הקשורים עם מסגרות,

 (;"עבודות"ה)להלן: 

והצעת הקבלן  )להלן: "המכרז"( עבודותלביצוע ה 10/2016מס'  פומביוהחברה פרסמה מכרז  והואיל:

 נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

 והצעת הקבלן במכרז זהבחוזה  קבלןעל יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של ה - חברהוברצון ה והואיל

ואת כל  להלן(ן לעיל ו)כהגדרת עבודותהלקבל על עצמו, את ביצוע  קבלן, וברצון הקבלןלמסור ל

במכרז יות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים ההתחייבו

 זה;חוזה בו

חוזה זה והוא מצהיר כי הוא  ותנשוא עבודותהוהקבלן הציע לחברה לקבל על עצמו את ביצוע  והואיל:

וכי בידיו כל האמצעים, הכלים והעובדים  עבודותבעל הידע, המיומנות, הניסיון הדרוש לביצוע ה

וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע  עבודותברמה הגבוהה ביותר של ה ןרושים לביצועהד

 במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה; עבודותה
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של הקבלן שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  עבודותושני הצדדים הסכימו לבצע את ה והואיל:

מעניק את שירותיו לחברה על בסיס למעביד, אלא כאשר הקבלן פועל כבעל מקצוע עצמאי ה

 , כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזה זה;עבודותקבלני ומקבל תמורת ביצוע ה

והחברה הסכימה להתקשרות עם הקבלן על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן  והואיל:

 עבודותבאופי ה ין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשביין תעריפי התשלומים והן לענילענ

על פי חוזה זה ההולמים את אופי העסקה על פי התקשרות לביצוע עבודה ואינם הולמים 

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:

 בחוזה זה;

 

 ם כדלקמן:אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדי

 כללי .1

 המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו יחד עימו. .1.1

 כותרות הסעיפים משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה. .1.2

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון לחוזה זה יתבצע בכתב וישא עליו את חתימות  .1.3

 ה לו תוקף שהוא.הצדדים שאם לא כן לא יהי

נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או בין  .1.4

תנאי החוזה לבין עצמם, או בקשר עם החוזה ו/או ביצועו, תכריע הפרשנות שתיתן החברה 

 לסתירה ו/או לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 עול בחברה )להלן: "המנהל"(.כנציג החברה לצורך הסכם זה ישמש מנהל אגף התפ .1.1

 הנספחים לחוזה זה: .1.6

שפורסם על ידי החברה, כולל הצעתו של הקבלן  10/2016מסמכי מכרז פומבי  - נספח א' 1.6.1

 במכרז.

 כתב כמויות ומחירים. - נספח ב' 1.6.2

 אישור קיום ביטוחים. - נספח ג' 1.6.3

 הצהרת הקבלן, פטור מנזקים.  - 1נספח ג'  1.6.4

 דות בחום.הצהרת הקבלן, עבו  - 2נספח ג'  1.6.1

 נוסח ערבות בנקאית. - נספח ד' 1.6.6

 וכניות+ ת ים טכנייםמפרט -נספח ה' 1.6.7
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 מסגרת –מהות החוזה  .2

מסגרות שונות וכן הספקת ציוד  בצע עבודותסרת  בזאת  לקבלן  והקבלן  מתחייב לוחברה  מה .2.1

 , לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעתו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות

בהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המנהל, ו ם לצורכי החברהבהתא

 (."עבודותה"כהגדרתו בחוזה זה, וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה  )לעיל ולהלן: 

קבלן מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות בין הצדדים הנה התקשרות מסגרת וכי אין בהוראות ה .2.2

, ו/או ןאו חלק ן, כולעבודותה את החברה להוציא לקבלן מטלות לביצוע החוזה בכדי לחייב

 מטלות נוספות בהיקף כלשהו. 

קבלן מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה בכל מקרה בו לא תוצאנה לו מטלות ה

 כלל.

לעיל, באות  ו/או )לפי העניין( הפעולות המפורטות בסעיף זה לביצוע העבודות התחייבויות הקבלן .2.3

להוסיף על כל חובה של הקבלן לפעול על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים 

 אחוזות החוף.ן הוא מבצע עבור אות עבודותמסוג ה ביצוע עבודותומוחלים במסגרת 

וסכם בין הצדדים כי אין בהוראות חוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם קבלן אחר מ .2.4

ו/או ביצוע עבודות  ה ולאחריו, לשם קבלת שירותים דומיםז, במהלך תקופת חוזה ו/או נוסף

 .דומות

 עבודותה .3

 כמפורט להלן: בצע עבור החברה עבודותלליתן לחברה שירותים ו/או הקבלן מתחייב בזאת 

מסגרות שונות וכן הספקת ציוד ו/או חומרים ו/או  עבודותביצוע על פי חוזה זה יכללו  עבודותה .3.1

עמודי דיזינגוף, כגון  הספקת מוצריםאשר תכלולנה, בין היתר, , ם הקשורים עם מסגרותמוצרי

כן הספקת סככות קירוי לעמדות תשלום, בהתאם למפרט וגדר איסכורית, אלמנט חסימה, 

, הכל על פי צרכי החברה ודרישותיה, כפי שיהיו מעת לעת כנספח ה' הטכני המצורף לחוזה זה

 לחוזה זה. כנספח ב'מויות והמחירים המצ"ב בכתב הכובהתאם למפורט 

 על ידי הקבלן לאחר קבלת הוראה )מטלה( מאת החברה ובהתאם להנחיותיה.  תבוצענה עבודותה .3.2

יהיו במצב תקין ושמיש ויהיו  ביצוע העבודותשיועמדו על ידי הקבלן לצורך ציוד והחומרים ה .3.3

שיון תקף ימיומן, מנוסה ובעל רויופעלו על ידי כוח אדם  בעלי כשירות להפעלה על פי חוק

 .להפעלת הציוד מהסוג שיידרש

לא יטילו על ו/או כל מי מטעמה, לרבות המנהל, של החברה  הלמען הסר כל ספק, פעולותי .3.4

ולא יגרעו מאי אלו התחייבויותיו של הקבלן על פי  עבודותהחברה אחריות כלשהי לגבי טיב ה

 חוזה זה.

 ר על מנת לסיים את המשימה בזמן הקצר ביותר.באופן יעיל ומהיתבוצענה  עבודותה .3.1



- 36 – 

 

 ותיקונים אחריות .4

חודשים. מניינה של תקופת )שנים עשר(  12 –פירושה  אחריות, תקופת הזה לצורך חוזה .4.1

ביצוע כל עבודה ו/או התקנה ו/או החלפה של כל ציוד ו/או במועד השלמת יתחיל  אחריותה

 .עבודת מסגרות ו/או אביזר על פי חוזה זה

 השבוצע עבודה, באחריותים, ליקויים, קלקולים ואי התאמות כלשהם שהתגלו תוך תקופת הפגמ .4.2

, יהיה זה ו/או בציוד ו/או בחלק חילוף ו/או באביזר שהותקן ו/או הוחלף על פי חוזה זה לפי חוזה

תקופת  הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו, במועדם ובתנאים שיקבעו על ידי המנהל.

)שנים  12קשר לתיקון פגמים, ליקויים, קלקולים ו/או אי התאמות כאמור, תהא ב אחריותה

 .נהללשביעות רצון המם מועד השלמת ביצוע, מחודשיםעשר( 

לפי  השבוצע עבודה, אין הפגמים, הליקויים, הקלקולים או אי ההתאמות בנהלאם, לדעת המ .4.3

ניתנים  או הוחלף על פי חוזה זהזה ו/או בציוד ו/או בחלק חילוף ו/או אביזר שהותקן ו/ חוזה

 .נהלבסכום שייקבע על ידי המ חברהתשלום פיצויים ללתיקון, יהיה הקבלן חייב ב

 לכל סעד נוסף ו/או אחר על פי החוזה ו/או על פי כל דין. נהלאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המ .4.4

 הצהרות הקבלן .1

ח אדם וכ וכן, עבודותצורך ביצוע הוהחומרים הנדרשים לציוד ה את כל הקבלן מצהיר כי יש לו .1.1

ו/או לבצע  על פי חוזה זה השירותים את והוא מסוגל ומתחייב לספק לחברה -מקצועי להפעלתם 

 עבודותההשירותים הנדרשים וכן מצהיר הקבלן כי . את העבודות עבור החברה על פי חוזה זה

ת, היעילות והידע הקפדנו בחוזה זה בהירים לו, וכי הוא מתחייב לבצעם במרב ותהנדרש

 המקצועי ולשביעות רצונה המלא של החברה.

והתחייבויותיו האחרות על פי חוזה  עבודותהקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי האחריות לטיב ה .1.2

 זה חלות עליו בלבד.

הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  .1.3

שיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, יאו צורך לקבל כל ר לשחררו מכל חובה

 אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהצהרותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות בינו  .1.4

 ובין החברה על פי חוזה זה.

 התחייבויות הקבלן .6

 ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה:  עבודותלגבי ה בכל האמור

ח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש והקבלן מתחייב בזאת להעסיק כ .6.1

במספר עובדים שיספיק בכל עת לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.  כן ידאג הקבלן להנהגת 

על פי כללי הבטיחות החלים או שיחולו על פי הוראות  עבודותולבצע את השיטות עבודה בטוחות 

 כל דין.

באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  עבודותהקבלן מתחייב לבצע את ה .6.2

, בהתאם עבודותבמומחיות וכי הצוות שיעסיק יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצוע ה

 שיידרש.לאמור בחוזה זה ובמועדים 
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הקבלן מתחייב בזאת כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי  .6.3

ים בשירותי החברה ו/או כל צד שלישי נויפצה את החברה ו/או את עובדי החברה ו/או את הקבל

אחר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מגניבה או חבלה או הפרת אמון שנגרמה על ידי אחד 

 ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו של הקבלן. מעובדיו

יהיו הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו  עבודותהקבלן מתחייב בזאת כי בכל עת במהלך ביצוע ה .6.4

 טחון והבטיחות שינתנו במקום.יכפופים להוראות הב

 הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל. .6.1

שאית להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב ולפי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא החברה ר .6.6

כל עובד מעובדיו של הקבלן והקבלן יהא חייב  עבודותשיקול דעתה, לחדול מלהעסיק בביצוע ה

להפסיק את עבודת העובד, כאמור, מייד עם דרישת החברה לעשות כן.  החברה לא תפצה את 

 הדרישה כאמור לעיל.הקבלן בדרך כלשהי בעד הפסדים או נזקים שנגרמו לו בשל 

 -הקבלן מתחייב בזאת למסור לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה  .6.7

את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או  -לפי המוקדם ביניהם 

 .עבודותהוכן על ידיו בקשר עם ביצוע ה

 התמורה .7

יהא הקבלן זכאי ייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וביצוע יתר התח עבודותבגין ביצוע ה .7.1

, בכפוף להנחה או לתוספת שהוצעה על ידי לחוזה זה 'בנספח בכתב הכמויות, לתמורה כמפורט 

 הקבלן במסגרת המכרז, במידה והוצעה.

מוסכם בין הצדדים כי תשלום בגין עבודה ו/או ציוד ו/או חלק חילוף ו/או אביזר אשר אינם  .7.2

' לחוזה זה, יהיה על פי הצעת מחיר שתינתן על ידי הקבלן, אשר תבוסס על בספח מצוינים בנ

 מחירון הקבלן ותאושר על ידי החברה מראש ובכתב.

להלן, תשולם לקבלן  9.2במידה והחברה תממש את זכות הברירה הקנויה לה על פי סעיף  .7.3

לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כשכמדד  7.1התמורה כנקוב בסעיף 

למען  להלן. 9.1הידוע במועד תחילת תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף מדד ההבסיס ישמש 

הסר ספק, מובהר כי המחירים הנקובים בנספח ב' לחוזה זה ישאו הפרשי הצמדה אך ורק 

חילת תקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותמומש וכי בתקופת ההתקשרות הראשונה על מת

 .פי חוזה ]השנה הראשונה[ לא יישאו המחירים הנקובים בנספח ב' כל הצמדה למדד

כל מוצר ו/או חלק ו/או חלק חילוף שיסופק על ידי הקבלן במסגרת השירותים יעבור לבעלותה  .7.4

 אף אם טרם שולמה תמורתו לקבלן. המלאה של החברה מיד עם התקנתו,

הקבלן מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור בעלות מכל מין  .7.1

 וסוג שהוא כלפי החברה ו/או העירייה.

 שוטף+ שבוצעו על ידי הקבלן תשולם לו בתוך עבודותהתמורה המגיעה לקבלן מהחברה עבור ה .7.6

  .המנהלשבונית ע"י החאושרה יום מהיום שבו  60

תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות עד לבירורם הסופי ואישורם 

 על ידי החברה.
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, בהתאם לפרטים שיועברו על ידו לאגף התמורה תשולם לקבלן בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן .7.7

ם את התמורה לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלהכספים של החברה. 

באמצעי תשלום אחרים. החברה אינה מתחייבת כלפי מאן דהוא כי תשלום התמורה יעשה בדרך 

 זו או אחרת ו/או לחשבון בנק זה או אחר.

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי החברה לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום  .7.5

 ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

או על  עבודותכל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על ה .7.9

 העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

החברה תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה  .7.10

, כגון מיסים, היטלים ותשלומי חובה רשאית לנכות סכומים שעל הקבלן לנכות לפי כל דין

, הכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה אחרים, והעברתם למוטב יהווה תשלום לקבלן

 .על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין

מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכוללת את שכר המפעילים, דלק שמנים,  .7.11

וכד'  עבודותהציוד המשמש לביצוע ההחברה, שמירה על  וחזרה לבסיסו/או אליו היעד מ ההובל

וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות 

וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא  עבודותמה

נויים בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה, בין מחמת יהיה רשאי לתבוע מהחברה העלאות או שי

עלויות שכר עבודה, שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים 

 או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או  בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי .7.12

 התמורה על פי חוזה זה תשולם לקבלן לאחרשיעמדו לזכות החברה על פי חוזה זה, או הדין, 

, נעשו בהתאם לאמור בחוזה ן, או של כל חלק וחלק מהעבודותשל ה ןאישרה כי ביצועשהחברה 

 זה ולשביעות רצונה המלא.

 
 אי תחולת יחסי עובד מעביד .5

ר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו הקבלן מצהי .5.1

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, 

נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו, לחברה ולעובדיה ו/או לכל צד שלישי 

 וע או מחדל מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה.תוך כדי או עקב ביצ

הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין  .5.2

, ויתר עבודותהחברה יחסי עובד ומעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן בביצוע ה

שבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהיו ויח

 ובין החברה כל יחסי עובד ומעביד.

הוא יהיה  עבודותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הואיל והקבלן משמש כקבלן עצמאי בביצוע ה

אחראי כלפי עובדיו או מישהו מטעמו בקשר לכל התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של 

הפסד שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה פגיעה, נכות, מוות, נזק או 

 מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה.
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ויתר  עבודותמוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע ה .5.3

וצאות והמסים, בקשר עם התחייבויותיו לפי חוזה זה והוא בלבד ישא בכל התשלומים, הה

העסקתם של העובדים ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס 

בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, כפי שיקבעו וישתנו מעת 

להורות  לעת, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה, לרבות לפקח, להדריך או

לקבלן, או לעובדים מטעם הקבלן, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן, ולא 

תהיינה לקבלן או לעובדים מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה והם לא יהיו 

 זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה.

ויתר  עבודותמתחייב לקיים בכל תקופת חוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע ההקבלן  .5.4

התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין, לרבות דיני העבודה  וכן את האמור 

בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין 

חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה  ההסתדרות ו/או כל

 יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ו/או שיוצאו על פי הסכמים אלה.

החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבלן, וכמו כן תהיה זכאית לדרוש  .5.1

והקבלן  -הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  -עובד מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל עובד ו

מתחייב למלא בעניין זה מייד את הוראות החברה ללא שהחברה תהיה חייבת לנמק את 

החלטתה.  החברה לא תהיה חייבת לפצות את הקבלן בדרך כלשהי בגין הפסדים, או נזקים, 

למען הסר כל ספק,   שעשויים להיגרם לו בשל סירוב לקבל עובד, או הרחקתו של עובד כאמור.

זה לעניין העדר יחסי  8כל פעולה מפעולות החברה על פי ס"ק זה אינה גורעת מהאמור בסעיף 

 עבודה שבין עובד למעביד בין הקבלן לחברה.

הקבלן, הינם  היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של .5.6

עובדים של החברה, בין ביחד עם הקבלן ובין בנפרד, כי אז מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את 

החברה, מייד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה תידרש לשלם 

לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות 

 נ"ל.ל

 תקופת ההתקשרות .9

ועד ליום  ,19.1.2017חודשים, החל מיום  24-תהא ל התקשרות על פי חוזה זהתקופת ה .9.1

15.1.2019. 

להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס"ק  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהא רשאית .9.2

9.1 חודשים  24חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד  12, בנות בשתי תקופות נוספות לעיל

 להלן:)יום לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות  41נוספים, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבלן 

. אחוזות החוף תהא רשאית לנהל מו"מ עם הקבלן טרם ("תקופת ההתקשרות המוארכת"

בתקופת ההתקשרות המוארכת  זה. החלטתה בדבר מימוש האופציה הקנויה לה על פי סעיף

 יחולו הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים.

 

 

 



- 40 – 

 

 אמצעי זהירות .10

ידרש על ידי החברה או שיהיה דרוש על פי יהקבלן יספק על חשבונו הוא בכל מקום שיהיה צורך בכך או ש

זהירות  דין או על פי הוראה מצד חברה מוסמכת כלשהי שמירה, גידור, סימון, שילוט ושאר אמצעי

, מפני כל נזק מסיבה מבוצעות העבודותלביטחונו ונוחיותו של הציבור ולשמירת האתר ו/או הרכוש בו 

סיון לצמצם ככל האפשר כל יבנ עבודותה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודותהקשורה או הנובעת מביצוע 

עולם התקין של ו/או לתפ ים בשירותיה ו/או באתר ביצוע השירותנהפרעה לשירותי החברה, לקבל

 .החניונים

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוברת הוראות הבטיחות בעבודה 

 המתפרסמת על ידי החברה מעת לעת, והמחייבת את מבצעי העבודות עבור החברה.

 אחריות לנזקים .11

וג שהם לרבות הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל ס .11.1

 ןוכל מי מטעמ ן, למוזמניהן, לעושי דברן, לעובדיהו/או לעירייה לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לחברה

וכן לקבלן, לעובדיו, לעושי דברו, למוזמניו ולכל מי מטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים 

וחו או מטעמו תוך כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכ

כדי ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות את 

לשלם בקשר לנזקים המפורטים ו/או העירייה על כל סכום שתחויב החברה ו/או העירייה החברה 

ם לניזוק בתשלוו/או העירייה לעיל.  אחריותו של הקבלן תהא תקפה אף אם תחויב החברה 

מחזיקה במקרקעין או מכל בעלי המקרקעין ו/או כלשהו או לכל אדם או גורם אחר בגין היותה 

 טעם אחר של אחריות, או על יסוד כל סיבה אחרת.

למען הסר ספק מוסכם כי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מין וסוג שהם  .11.2

ת נהגים, סבלים כל אדם אחר הקשור עימו בקשר שייגרמו לו ו/או למי מהמועסקים על ידו לרבו

 עם התחייבויותיו על פי חוזה זה

הקבלן מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  .11.3

11.1 חברה רשאית לעשות זאת וזאת מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן תהא ה

 במקומו ולהיפרע מהקבלן, בין בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים ובין על פי כל דין וחוק.

שירות מהשירותים על פיו לא עבודה מהעבודות על פיו ו/או סיומו של חוזה זה ו/או השלמת  .11.4

זה זה ו/או יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחו

 מהציוד או קשורה אליו. מהעבודות ו/או מהשירותים ו/או

 ביטוח .12

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים  .12.1

על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת 

אישור )להלן: " כנספח ג'הווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן הביטוח המצורף להסכם זה ומ

"(, וזאת במשך כל תקופת ההסכם, ביטוחי הקבלן"( על כל תנאיו )להלן: "עריכת ביטוחים

שנים ממועד  7 -ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, למשך תקופה שלא תפחת מ

 סיום ההתקשרות. 

נוסף מתחייב הקבלן לערוך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או ב .12.2

 את הביטוחים כמפורט להלן:
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 פי דין.-ביטוח חובה לכלי הרכב כנדרש על .12.2.1

 ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו.  .12.2.2

 ביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, לכלי הרכב של הקבלן. .12.2.3

ך ביטוח זה )למעט חובה וצ"ג(, בכפוף אולם הקבלן רשאי שלא לערו -ביטוח צמ"ה .12.2.4

לחתימת הקבלן על כתב הוויתור המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, 

 .3כנספח ג'ומסומן 

. לעיל )למעט ביטוח חובה( יכללו סעיף מפורש, בדבר ויתור 12.2הביטוחים המפורטים בסעיף  .12.3

מי מטעמן של הנ"ל ו/או כלפי כל מי המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או 

שהחברה ו/או העירייה ויתרו ו/או התחייבו לוותר כלפיו על תביעת תחלוף, למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון. 

היה ולדעת הקבלן יהיה צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  .12.4

ך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או המפורטים באישור עריכת הביטוחים, מתחייב הקבלן לערו

 הוראות סעיפי הביטוח יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או משלים. -הביטוח הנוסף כאמור

רכוש ו/או ביטוחים  , במידה ולא יערוך ביטוחלעיל 12.1ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  בנוסף .12.1

אוחר ממועד חתימת חוזה . לעיל, מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא י12.2כמפורט בסעיף 

הצהרה", המצורף  -זה מכתב הצהרה לפטור מאחריות החברה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. ("1כנספח ג')לחוזה זה ומסומן 

למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה  -בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר  .12.6

ן מתחייב בזה לערוך ולקיים ביטוחים אלה, כל ביטוח בפני עצמו, לתקופה על  נספחיו, הקבל

שנים מתום מועד מתן השירותים ו/או אספקת הציוד ו/או כל עוד מתקיימת  7 -שלא תפחת מ

 פי חוזה ו/או על פי דין ו/או עד לתום תקופת ההתיישנות )המאוחר מבין המועדים-אחריותו על

אי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר, הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנ .12.7

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הקבלן תחודשנה 

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז, ולא לעשות 

 קף הביטוחים. כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תו

במעמד חתימת החוזה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן  .12.5

כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי מבטח מטעמו. 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 

ו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודות, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הינ

 הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי  .12.9

שחרר את הקבלן מהתחייבויות הקבלן בהתאם למכרז, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי ל

מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או את העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם של הנ"ל 

 בגין כל נזק ו/או אובדן שהקבלן אחראי לו על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין. 
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יום לאחר מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי החברה  7 -לא יאוחר מ .12.10

ישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת את א

הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז ו/או לתקופה 

 מאוחרת יותר כפי שמפורט בסעיף זה. 

די הקבלן החברה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על י .12.11

כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי מכרז זה. הקבלן מצהיר 

ומתחייב, כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

ה ו/או העירייה ו/או המנהל ו/או על מי מטעמם של הנ"ל כל חובה ו/או כל אחריות שהיא החבר

לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הקבלן על פי מכרז זה ו/או על פי כל 

ין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור דין, וזאת ב

 עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה  .12.12

זה. על  בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי מכרז

הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר 

בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או  העירייה ו/או המנהל ו/או 

מי מטעמם של הנ"ל בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. ו/או 

הקבלן מצהיר כי הוא פוטר בזאת את החברה ו/או את העירייה ו/או את המנהל ו/או את  .12.13

יחידיהם ו/או מי מטעמם של הנ"ל מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם על ידו לרכוש בבעלותו 

לא יחול לטובת מי שגרם או באחריותו של הקבלן, בין אם נערך ביטוח בין אם לאו. פטור זה 

 לנזק בזדון.

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה או לקבלן כי איזה מביטוחי הקבלן עומד להתבטל או  .12.14

עומד לחול בו שינוי לרעה מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 הביטוח כאמור. יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של  30ביטוחים חדש, לפחות 

הקבלן מתחייב לשפות את החברה ו/או את העירייה בגין כל סכום שיושת על מי מהן  עקב הפרת  .12.11

 תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.



- 43 – 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  העבודות ו/או  .12.16

צעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן הציוד נשוא הסכם זה או חלק ממנו יבו

לדאוג כי קבלני המשנה אשר יועסקו על ידו באספקת הציוד ו/או במתן השירותים או בקשר 

עמם, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים בסעיף זה "ביטוח" כמפורט לעיל ולהלן, 

תנאים, ההרחבות  והוויתורים על זכויות לרכושם ולאחריותם, וכי ביטוחים אלו יכללו את כל ה

התחלוף הנדרשים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל ולהלן. הקבלן אחראי לוודא כי בידי קבלני 

המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהסכם זה על 

הקבלן )נספח ג'(. נספחיו, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי 

לחילופין, רשאי הקבלן לכלול את קבלני המשנה ואחריותם במסגרת הביטוח שהתחייב לערוך 

לפי הסכם זה. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום כיסוי ביטוחי לקבלני המשנה מטעם 

 הקבלן כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן.

חריות כלפי החברה בגין הציוד המסופק למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא בא .12.17

לחברה נשוא הסכם זה, לרבות השירותים ו/או העבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והקבלן 

הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לה, במישרין 

כו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם ו/או בעקיפין, עקב הציוד ו/או השירותים שסופקו ו/או נער

 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

הקבלן מתחייב להודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוחי  .12.15

תחייב אחריות המקצועית, חבות המוצר, אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח חבות מעבידים. כן מ

הקבלן לשתף פעולה עם החברה, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, ככל שיידרש לשם 

מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויותיהן של החברה 

 והעירייה על פי ביטוחי הקבלן.

את כל הוראות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים  .12.19

החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת 

 בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים במסגרת השירותים על פי חוזה זה.

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על  .12.20

 מקרה לא על החברה ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמן. הקבלן בלבד, ובכל

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה  .12.21

בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או 

 על פי הדין.

 זה הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה. 12מובהר, כי הוראות סעיף  .12.22

 ערבות  .13

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, ימציא הקבלן  .13.1

במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים  חברהל

לחוזה זה )להלן: ' דבנספח ובנוסח הקבועים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים 

 (."הערבות" או "ערבות הביצוע"

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק בלבד מובהר בזאת כי הערבות תשמש אף  .13.2

 לחוזה זה ]אחריות ותיקונים[. 4להבטחת התחייבויותיו של הקבלן על פי סעיף 
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 שקלים חדשים(. מאה אלף₪ ) 100,000א בסכום הערבות תה .13.3

מדד הבסיס יהא המדד הידוע במועד  .המחירים הכללי לצרכןהערבות תהא צמודה למדד  .13.4

 חתימת חוזה זה.

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. מומשה  90הערבות תהא בתוקף מיום חתימת החוזה ועד  .13.1

 90הערבות הבנקאית לתקופה של  האופציה על ידי החברה ותקופת ההתקשרות הוארכה, תוארך

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת.

יום לפני  30הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, לפי דרישת החברה, לפחות  .13.6

 מועד פקיעתה.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה  .13.7

 ו על הקבלן וישולמו על ידו.לפי העניין, יחול

על  חברהכדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי ה חברהאין במתן הערבות ו/או במימושה על ידי ה .13.5

לתבוע כל סעד המגיע ו/או  חברהפי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות ה

 על פי החוזה ו/או על פי כל דין. השיגיע ל

ערבות חדשה,  חברהבות כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד לבמקרה של מימוש הער .13.9

 לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות. 

לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי  תזכאי חברהה .13.10

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

, תרשאי חברההא התלליות האמור, במקרה בו הקבלן יפר תנאי מתנאי החוזה, מבלי לגרוע מכ .13.11

על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לחלט את סכום  המבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי

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

 העל פי שיקול דעת חברהקבע הת, חברהחילוט הערבויות על ידי ה מובהר בזאת כי במקרה של .13.12

 הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים.

 ות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן במקרה של מימושה.באין בגובה הער .13.13

 שיפוי .14

א נובע לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן בין אם הוו/או העיריה חויבה החברה 

מתביעתו של עובד הקבלן או עובד של החברה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, תהא 

היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת הקבלן על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל 

ן האמור, הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגי

בתוספת הצמדה והקבלן יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהחברה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות 

 שנגרמו לה כאמור.  החברה תודיע לקבלן על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.
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 העברת זכויות .11

ר עם החוזה, לרבות, הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, בקש

, אלא להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות מזכויותיו, או מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או בקשר אליו

 .אם כן ניתנה לכך רשותה של החברה, מראש ובכתב

לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף משפטי מאוגד, או בלתי 

 ת חברה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.מאוגד, או הקמ

 הוראות הדין, החברה ובטיחות .16

הקבלן מתחייב בזאת כי הוא או מי מעובדיו ימלאו אחר הוראות כל חוק ודין והוראות החברה בנוגע 

והתחייבויותיו על פי חוזה זה ולקיומן ובמיוחד למלא ולפעול על פי תקנים קיימים או  עבודותלביצוע ה

קיון וגהות יומלצים ובהתאם להוראות הדין והחברה בנוגע לבטיחות, רישוי, תברואה, בריאות, נמ

 עובדים.

 
 ביטול החוזה והפרתו .17

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או  .17.1

אש לקבלן.  ניתנה הדין, החברה תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומר

 יום מיום מסירת ההודעה לקבלן. 30  הודעה כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך

שביצע בפועל עד למועד הנקוב  עבודותהופסק החוזה כאמור יהא הקבלן זכאי לתשלום רק בגין ה

 בהודעת החברה, כמועד סיום החוזה.

ו טענה לפיצויים, או טענה בוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה א .17.2

למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה 

 עד למועד סיומו של החוזה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי החוזה או הדין, מוסכם  .17.3

ו להלן, תהא החברה זכאית לבטל את החוזה במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורט

 מיד:

מבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק זה, ייחשבו  הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית. .17.3.1

 המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד מהם להפרה יסודית מצד הקבלן:

 .3, 4 ,5 ,6 , 8 , 10 ,12 , 12 ,15  ,16 הפרת הסעיפים:

, ללא ןחוזה, כולן או מקצתזכויותיו על פי האו הסב ו/או שיעבד את ו/המחה  הקבלן .17.3.2

 חברה; האישור 

 ולת פירעון;הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכ .17.3.3

 ; עבודותההקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  .17.3.4

 הוצא נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הקבלן פסול דין. .17.3.1

 הקבלן התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. .17.3.6
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או על  הקבלןכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  .17.3.7

בלבד , ועבודותהקבלן ו/או נכסים הדרושים לקבלן לצורך ביצוע המהותיים של  נכסים

 מיום הטלתו. ( ימיםשלושים) 30אמור לא הוסר תוך ההעיקול ש

 קיזוז, עכבון וויתור .15

כבון כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, מכל יהקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או ע .15.1

 שהיא. מין וסוג שהוא ומכל סיבה

מכל סכום המגיע לקבלן מהחברה, מכל מקור שהוא, כל ו/או לעכב החברה תהא רשאית לקזז  .15.2

סכום המגיע לה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות בגין כל נזק, הפסד, 

הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל של הקבלן או מחמת ביטול חוזה 

ובלבד שמסרה לקבלן הודעה המפרטת את הטעמים לקיזוז. מובהר, כי האמור לעיל אינו זה, 

 פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

 העדר ויתור .19

במקרה והחברה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא יחשב 

ר, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה הדבר כויתו

המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והחברה תוכל תמיד להשתמש 

 בזכויותיה בכל עת.

 חוזה ממצה .20

ינוי ו/או תוספת ו/או ארכה חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו. כל ש
 לחוזה זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה.

 חובות הקבלן .21

בחוזה זה כל החובות החלים על הקבלן חלים גם על עובדיו, משמשיו, שליחיו או מי מטעמו של הקבלן 

 אחרת משתמעת. וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין כוונה

 הודעות .22

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה, שתישלח בדואר 

אילו נמסרה לתעודתה עם תום כרשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצדדים על ידי צד למשנהו, תחשב 

לעיל ניתן למסור הודעה על ידי שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  על אף האמור  72

מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או 

 מועד שיגור הפקסימיליה, לפי העניין, הוא זה שיקבע.

 כתובות הצדדים .23

 כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.
 

 פוט ייחודימקום שי .24

 -מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 .יפו -אביב
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

 

              
 ה ק ב ל ן         החברה     

 
 

 

 ישורא

את כי ההחלטה של הקבלן כבא כוחו של הקבלן מצהיר בז   מרחוב     אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הקבלן מחייבת אותו על פי 

 כל דין.

 

 

              
עו"ד / רו"ח                   תאריך
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 10/16חוזה 
 

 

 נספח א'

 10/2016מסמכי מכרז 
 כולל הצעת הקבלן במכרז 
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 10/16חוזה 

 

 

 

 

 

 נספח ב'

 כתב כמויות ומחירים
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 10/16חוזה 

 נספח ג'

 אישור ביטוחי הקבלן

    )להלן :"החברה"(אחוזות החוף בע"מ 

 יפו )להלן: "העירייה"( –ו/או עיריית תל אביב  
 6רחוב גרשון שץ 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 

עבודות הקבלן"( בן היתר, בקשר עם הנדון: אישור על קיום ביטוחים של _________________ )להלן: "

ו/או מתן שירותים מסגרות ו/או אספקת ציוד ו/או חומרים ו/או מוצרים הקשורים עם מסגרות לחברה 

)להלן בהתאמה: "העבודות ו/או השירותים",  10/16נלווים ע"י הקבלן הכול בקשר עם מכרז מס' 

 "המכרז"(.

בקשר עם מכרז לעבודות מסגרות ליסות כמפורט להלן, את הפוהקבלן עבור  ערכנו אנו מאשרים בזאת כי

 :הקבלןואספקת ציוד בקשר לעבודות אלה, שנחתם ביניכם לבין 

לביטוח רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים המובאים לאתרי החברה ו/או העירייה  ביטוח "אש מורחב": .1

ק עקב הסיכונים על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו, על בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נז

המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 

שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, שביתות, 

 נזק בזדון ונזקי פריצה ושוד. 

 

כלפי עובדיו במסגרת העבודות על פי פקודת הנזיקין המבטח את חבות הקבלן : ביטוח חבות מעבידים .2

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או 1950 –)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות שלא 

אירוע ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו לתובע ול₪  20,000,000יפחת מסך של 

 הביטוח מורחבכפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. 

 ויטען כי מי מהן נושאת בחובות כמעביד כמבוטחות נוספות, היהלכלול את החברה ו/או העירייה 

 . הקבלן כלפי מי מעובדי

 

כל אדם הפועל לכיסוי חבות הקבלן על פי דין )כולל אחריות בגין כלפי צד שלישי:  ביטוח אחריות .3

בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף מטעמו ועבורו( 

כלשהו בקשר עם ו/או במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

ירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות לא₪  5,000,000

הנובעת מאש, אדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים 

ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לכלול את  קבלני משנה ועובדיהם

החברה ו/או את העירייה כמבוטחות נוספות בפוליסה בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב 

רכוש החברה ו/או העירייה נחשבים לצד  הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 שלישי לעניין פוליסה זו. 
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לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, ₪  2,000,000: בגבול אחריות ע"ס טוח חבות המוצרבי .4

המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין 

פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב המוצרים. הביטוח מורחב לשפות את החברה ו/או 

יית תל אביב בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליהן בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק עיר

לרכוש שעלול להיגרם בקשר עם העבודות ו/או המוצרים שסיפק, טיפל, יצר, הרכיב, התקין וזאת 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ומבלי 

רוע מביטוח חבות הספק כלפי החברה ו/או העירייה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו לג

מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתרים. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב  12

 עיף זה.מהאמור בס
 

לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, ₪  2,000,000: בגבול אחריות ע"ס ביטוח אחריות מקצועית .1
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח 

. בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו במסגרת מתן השירותים
הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מהבאים מטעמו 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח 
ומבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או העירייה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע 

 6שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור 

 בסעיף זה.

 

 כל אחת מן הפוליסות המצוינות לעיל כפופה לתנאים הבאים:
וללים סעיף וויתור על תחלוף כלפי החברה ו/או העירייה  ו/או מי מטעמן של הנ"ל, הביטוחים כמפורט לעיל כ .1

 למעט כלפי אדם שגרם נזק בזדון.
ידי החברה  לכל ביטוח אשר נערך על והינו קודם Primary)הכיסוי בפוליסות דלעיל נחשבים ביטוח ראשוני ) .2

להשתתפות מבטחי הגורמים הנ"ל בנטל הכיסוי זכות  כל ו/או העירייה ו/או לטובת מי מהן, ואנו מוותרים על
 הביטוחי והחיוב. 

 הפרת תנאי הפוליסה על ידי הקבלן, לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה על פיהן. .3

 כך יום לפחות מראש  על 60של  אם נמסרה לחברה הודעה אלא יבוטל ולא ישונה לרעה הכיסוי בפוליסה לא .4
 רשום. בדואר

בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות, ולמילוי החובות המוטלות על יהיה האחראי ההקבלן  .1
 המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה.

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות, אך לא  .6
לא תפגע בזכויותיהן של  מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 החברה ו/או העירייה לקבלת שיפוי.
 

.... למעט ביטוח ..., לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט .הקבלןמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  

 אחריות מקצועית נוסח____________________.

  

 ובדיהן ו/או מנהליהן."העירייה" לעניין אישור ביטוח זה כוללת את ע -הגדרת "החברה" ו 

 בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.

 

 בכבוד רב

 

   חתימה וחותמת: ______________________________ תאריך ______________

 ___________________________  תפקידו __________________   שם החותם:
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 10/16חוזה 

 

 1נספח  ג' 

  הצהרה על מתן פטור מאחריות
 

 תאריך : __________

 לכבוד

 "(החברה)להלן :" אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון ש"ץ 

 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 )להלן : "העבודות"(.לביצוע עבודות מסגרות  10/16מס' מסגרת חוזה עם בקשר 

אשר בבעלותי ו/או חשמלי הנדסי ו/או ש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמ .א
במסגרת ו/או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות 

 שבנדון. החוזה

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד ועובדיהן ו/או העירייה ו/או מנהליהן  החברההנני פוטר את  .1
האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי, כל זאת 

 למעט במקרי נזק שנגרם על ידי מי מהם בזדון.

מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גניבה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ועובדיהן  החברההנני פוטר את  .2
במקרה ן מי מטעמו/או העירייה ו/או  החברהשל הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי 

 שכזה כל זאת למעט במקרי נזק שנגרם על ידי מי מהם בזדון.

מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש ו/או העירייה ו/או מנהליהן ועובדיהן   החברההנני פוטר את  .3
או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/

לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט במקרי 
 נזק שנגרם על ידי מי מהם בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה, מתכננים ויועצים.

משנה המועסקים על ידי,  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או מצד קבלני .4
ו/או העירייה ו/או   החברהבניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את 

 בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.ן ו/או מי מטעמ

 הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, .1
, במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה )נספח ג'( כאמור באישור עריכת הביטוח

 שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון  ועל פי כל דין.

  
 ולראיה באתי על החתום

 
________________________ 

 חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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 10/16חוזה 

 

 2נספח  ג' 

  : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון 

 

 תאריך : __________

 לכבוד

 "(החברה)להלן :" אחוזות החוף בע"מ

 6רחוב גרשון ש"ץ 

 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

 כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל שלהלן: ,אני מאשר בזאת

: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות פירושו "עבודות בחום"המונח  .1

באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל 

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

פקידו לוודא כי לא ( שמת"האחראי" - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2

 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3

ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.דליקים שלא ניתן להרחיקם יש 

(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים "צופה אש" - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4

 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח  .1

 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6

 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מחויב על פי כל דין ועל פי  וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

   

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 3נספח  ג' 

    

    

 __________:תאריך 

 ,לכבוד

  אחוזות החוף בע"מ
 יפו  -עיריית תל אביבו/או 

  

 א.ג.נ

 כתב ויתורהנדון : 

 

הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם ו/או כל הפועלים 

ות ו/או ציוד מטעמכם ו/או מזמיני העבודה ו/או כמנהלי פרויקט, בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונ

"(, שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי הסכם הציודו/או מתקנים לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי )להלן: "

ו/או על פי דין,  לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר נשוא הסכם זה, על ידנו ו/או ע"י קבלני  משנה ו/או אחרים 

 .מטעמנו ו/או עבורנו

 

ת קבלניות המבטח באמצעותכם ו/או באמצעות אחרים את עבודות הפרויקט, מחריגות ידוע לנו כי ביטוח עבודו

במפורש כל כיסוי ל"ציוד" שלנו ו/או בחזקתנו ו/או באחריותנו המובאים לאתר ע"י קבלני משנה מטעמנו וחברת 

ל השמירה מטעמכם ו/או מטעם הקבלן הראשי עבורכם, המבצעת עבודות שמירה באתר, לא אמורה לשמור ע

ה"ציוד" ועל כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י 

  .צדדים שלישיים כלשהם לרבות ספקים ו/או משכירים של ציוד

 

תחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה( הננו מ

נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב ביטוחי חובה כחוק וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד הנדסי 

עה ו/או דרישה מכם ו/או שיתוף יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תבי

 .ביטוחיכם

    

  ב ב ר כ ה

  

____________________________  ______________________ 

 (חתימת קבלן המשנה )הקבוצה  חתימה אישית של מנהל קבלן המשנה                                        
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 10/16חוזה 
 
  ד' נספח

 ערבות ביצוע נוסח
 

 
 ודלכב

 בע"מ אחוזות החוף 

 6רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון: ערבות מס' __________

 

 

באופן אנו ערבים כלפיכם )להלן: "המבקש"(  בקשת ______________________________________ל .1

(, "סכום הערבות"מאה אלף שקלים חדשים( )להלן: )₪  100,000 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

למילוי  בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2וד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף אשר יהא צמ

 .10/16מס' התחייבויות המבקש כלפיכם על פי חוזה 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא  1סכום הערבות האמור בסעיף  .2

בגין חודש .......... שנת ............... )דהיינו ____ נקודות( לחודש ...... שנת ...........  11המדד שפורסם ביום 

(. אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו )להלן: "המדד הבסיסי")להלן: 

( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה "המדד החדש"

החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך לשיעור עליית המדד 

 הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

ימי עסקים מיום  1תוך שלם את סכום הערבות הנ"ל לבזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, אנו מתחייבים  .3

ילה את סילוק סכום הערבות האמור זו או לדרוש תחמבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם  ,קבלת דרישתכם

 מאת המבקש.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, טלקס או מברק  .4

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ועד בכלל. ......................ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1

 .או להסבה להעברהערבות זו אינה ניתנת  .6
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