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   למכרז7' נספח מס            

  חוזה ההקמה
  

  ______ שנת ___________בחודש _____ ביו" , ת" בתל אביבשנער$ ונח
  

  

  יפו�עירית תל אביב  :�בי

  )"יהיהעיר": להל�(

                  
  ;מצד אחד                

  

  ___________________________  :לבי�

      

  )"המקי"" :להל�(

                  
  ;מצד שני                

  

 ,BOT) Buildיו� ציבורי תת קרקעי בשיטת חנ, כהגדרתו להל�, מגרש בלהקי� עוניינת מעירייהוה  הואיל

Operate, Transfer(כהגדרת� להל�,  עבודות הפיתוחשטחילפתח את ,  וכ�;  

  

   ;כהגדרתו להל� והמקי� הגיש הצעה במסגרת המכרז, והעירייה פרסמה את המכרז  והואיל

  

זוכה הצעה ההינה ה, שהוגשה במסגרת המכרז האמור, הצעתו של המקי�והעירייה קבעה כי   והואיל
' ________ של ועדת המכרזי� של העירייה בישיבה מס' __________ על פי החלטה מס, במכרז

מיו� ' ______ ובהתא� לאישור מועצת העירייה מס__________ שהתקיימה ביו� 
___________ ;  

  

כי המכרז  במסמזוכהוהמקי� הסכי� והתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות המוטלות על ה  והואיל
  ; )במסמכי המכרזכהגדרת מונח זה (

  

, והמסי�התשלומי�  ,שהמקי� ישא בכל ההוצאות, �עיקרי ההתקשרות בי� הצדדי� בחוזה זה הינו  והואיל
תו  ומסירכהגדרתו להל�, של הפרוייקטההשלמהוההקמה , בקשר ע� המימו�, מכל מי� וסוג

אלא א� ( העירייהמוטלת על , ל פי די�ע ,בות בה�חהשות הוצאות תשלומי� ומסי� ברל, לעירייה
   ;בתמורה לזכות חכירה בחניו� לתקופת החכירה, וזאת) ר במפורש אחרת במסמכי המכרזמאנ

  

  ; כמפורט  בחוזה זה על נספחיו,  ההתקשרות ביניה�וברצו� הצדדי� להסדיר את תנאי  והואיל

  

  

  :כדלקמ�, הוצהר והותנה בי� הצדדי", הוסכ", לפיכ$
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  נספחי" והגדרות,  מבוא– 'פרק א

 כותרות ופרשנות, נספחי", מבוא .1

  . המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

' בחלק אכהגדרת מונח זה (וכ� כל יתר מסמכי המכרז , כמפורט להל�, הנספחי� לחוזה זה 1.2
 . מהווי� חלק בלתי נפרד מחוזה זה) למכרז

 : כדלקמ�, הנספחי� לחוזה זה הינ� 1.3

  ;תשריט המגרש  � וזה ההקמה לח"א"נספח  1.3.1

 ;נסחי רישו� של המגרש  � לחוזה ההקמה" ב"ספח נ 1.3.2

 ;המפרט המיוחד  �  לחוזה ההקמה" ג"נספח  1.3.3

 ;התוכניות  � לחוזה ההקמה" ד"נספח  1.3.4

                                 תשריט , תשריט שטח הכיכר, היתר הבניה  � לחוזה ההקמה" ה"נספח  1.3.5
 ;שטח העבודות

   ;נוסח צו התחלת עבודה  � ה ההקמה לחוז"ו"נספח  1.3.6

  ;לוח הזמני� הכללי  �  לחוזה ההקמה"ז"נספח  1.3.7

  ;לוח הזמני� המפורט  �  לחוזה ההקמה"ח"נספח  1.3.8

  ;נוסח תעודת השלמה  �   לחוזה ההקמה"ט"נספח  1.3.9

 ;נוסח ערבות הביצוע  � לחוזה ההקמה" י"נספח  1.3.10

 ;נוסח ערבות הבדק  �  לחוזה ההקמה"יא"נספח  1.3.11

  ;מקי�נוסח אישור ביטוחי ה  � זה ההקמה לחו"יב"נספח  1.3.12

 ;חוזה החכירה  � לחוזה ההקמה" יג"נספח  1.3.13

 ;טופס פקודת שינויי�  �לחוזה ההקמה " יד"נספח  1.3.14

 ;נוסח הצהרה בדבר היעדר תביעות   �לחוזה ההקמה " טו"נספח  1.3.15

נוסח חוזה להקמה ותנאי� להקמת מבנה   � לחוזה ההקמה" טז"נספח  1.3.16
  .ח"שנאי� ומסירה לח

מתווה עקרונות להתקשרות מול חברת הגז   �לחוזה ההקמה" זי"נספח  1.3.17
  .להספקת שירותי� עתידיי� לעסקי�

תשתיות שטח הפרויקט ואישור על קבלת   �לחוזה ההקמה" יח"ספח נ 1.3.18
ציבוריות קיימות ברחובות המעטפת של 

 . המגרש

במהל. , בקרת איכות בביצוע על ידי המקי�   � לחוזה ההקמה"יט"נספח  1.3.19
 .ההקמה

  .תיקי מתק� ותוכניות עדות    � לחוזה ההקמה "כ "נספח 1.3.20

 .זקק לה� בפירוש הוראותיויואי� לה, רות הסעיפי� בחוזה זה אינ� מהוות חלק מ� החוזהתוכ 1.4

א/ , וכל האמור בו במי� זכר, וכ� להיפ., א/ ברבי� במשמע, כל האמור בחוזה זה בלשו� יחיד 1.5
 . וכ� להיפ., במי� נקבה במשמע

 על פי כל די� המקי�בא א. ורק להוסי/ על התחייבויותיו של , מור בחוזה זהכל הא, להסיר ספק 1.6
ושו� דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש בשו� מקרה כגורע מהתחייבויותיו של , ולא לגרוע מה�

 .  על פי הוראות כל די�מקי�ה
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 הגדרות .2

המכרז המשמעות שניתנה לו במסמכי , מונח שהוגדר במסמכי המכרז ולא הוגדר בחוזה זה 2.1
  .תחול לגביו ג� בחוזה זה

אלא א� מתחייב אחרת , כפי הרשו� לציד�, בחוזה זה יהיה פירוש� של המונחי� הבאי� 2.2
 : מהקשר הדברי�

 ;המקו� בו מבוצע הפרוייקט וסביבתו      � "אתר הפרויקט" 2.2.1

 4.5(חניו� ציבורי תת קרקעי ב� ארבע קומות וחצי    �" החניו�" 2.2.2
ת ולבקשה להיתר שיכלול בהתא� לתכניו, )קומות
,  מקומות חניה997 �כ, זהלחוזה ' נספח ה, הבנייה

על ידי הזוכה בהתא� להיתר , שייבנה בתחו� המגרש
למפרטי� ולכל יתר מסמכי המכרז , לתוכניות, הבניה

 ;נספחיו וחוזה זהעל 

 13' השטח התחו� בקו בצבע כחול בתשריט נספח מס   �"הכיכר" 2.2.3
וזיקות פ "צלמכרז והכולל את השטח המוגדר כש

, שבילי� ציבוריי�,  דרכי� משולבות,ההנאה לציבור
כניסות ודרכי� לחניו� ושבילי� ע� זיקות הנאה 

, ע"י מסמכי התב"הכל עפ, לציבור בי� הבנייני�
היתר הבניה , תוכניות העיצוב המאושרות שבתוק/

 .   וכל יתר מסמכי המכרזהתוכניות המפרטי�(

, ע סביב הבנייני�"י� בתחו� התבהרחובות הראשי  �"רחובות המעטפת 2.2.4
 :הכוללי� את הרחובות הבאי�

  . בקטע שבי� החשמונאי� והארבעה�רחוב ארניה

  . בקטע שבי� ארניה וקרליב.�רחוב הארבעה

  . בקטע שבי� הארבעה והחשמונאי��רחוב קרליב.

 . בקטע שבי� ארניה וקרליב.�רחוב החשמונאי�

, ייה והיתר בניה לחניו�הבקשה להיתר הבנ, תכניות  � "היתר הבניה" 2.2.5
 ;לחוזה זה" ה"כנספח אשר מצורפי� 

הידועי� , 32' מקרקעי� המצויי� ברחוב גבעו� מס  �" המגרש" 2.2.6
,  אביב יפו� בתל 7459 בגוש 34,35,36כחלקות 

' נספח א, והתחומי� בקו בצבע ירוק על גבי התשריט
 ;לחוזה זה

 ;המועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז  � "המועד הקובע" 2.2.7

לרבות מסמכי� ,  על נספחיו60/2010מכרז מספר   � " המכרז" 2.2.8
 ;ככל שיצורפו, ונספחי� שיצורפו בעתיד

אשר תנהל את הפרוייקט , מ"ל אחוזות החו/ בע"מנכ  �" המנהל" 2.2.9
 ;או מי מטעמו, כנות� שירותי� לעירייה

או על ידי /ומי שימונה מעת לעת על ידי המנהל   � "מנהל הבטחת איכות " 2.2.10
  מטע� העירייה את  הבטחת האיכותנהללהעירייה 

QA) Quality Assurance(  ; כל עוד לא הודיע המנהל
 מנהל הבטחת איכות על, בכתב, למקי� אחרת

היה חברת יהל מהנדסי� ייזו� פרוייקטי� יהפרוייקט 
 .מ"בע

אשר ביצועה , QC (Quality control)בקרת איכות   "בקרת איכות" 2.2.11
וע הפרויקט במסגרת ביצ, יהיה באחריות המקי�

 .וחוזה ההקמה

כמפורט , מי שישמש כמפעיל של החניו� מטע� המקי�  � "המפעיל" 2.2.12
 ;  לחוזה זה57.3 בסעי/ 
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י בקרת האיכות מטע� מי שימונה מעת לעת על יד  � "המפקח" 2.2.13
י מנהל הבטחת האיכות "המקי� ויאושר מראש ע

 ;    רוייקטלפקח על ביצוע הפ

� המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבי   �" המפרט הכללי" 2.2.14
, אג/ בינוי/משרדית בהשתתפות משרד הביטחו�

מינהל התכנו� וההנדסה /משרד הבינוי והשיכו�
, במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, צ"ומע

או , או כל עדכו� למפרט זה, או במועד ביצוע המבנה
 ; לפי המאוחר,לפרק מפרקיו

 ; לחוזה זה"ג"נספח   �  "המפרט המיוחד" 2.2.15

 ;ביחדהכללי המיוחד והמפרט המפרט    � "המפרט" 2.2.16

 __________________________;  �" המקי"" 2.2.17

 ; יפו–עיריית תל אביב    �" העירייה" 2.2.18

ובי� , כל העבודות שעל הזוכה לבצע על פי המכרז  � "הפרויקט" 2.2.19
וח בשטחי ביצוע עבודות פית, הקמת החניו�, היתר

עבודות הפיתוח וביצוע הכיכר והכל בכפו/ להיתר 
ללוח הזמני� , למפרטי� הטכניי�, לתוכניות, הבניה

 ;על נספחיו, ולכל יתר מסמכי המכרז

, משרדי� וכל בית עסק אחר, מסעדות, חנויות  �"העסקי""או /ו" בתי העסק" 2.2.20
או /הגובלי� במגרש ו, או הלא פעילי�/הפעילי� ו

המוגדרי� בתכנית בניי� , פיתוחבשטחי עבודות ה
 ".אזור מרכז עסקי� ראשי"העיר כ

כל ,  לחוזה זה וכ�"ד"כנספח התוכניות המצורפות    �" התוכניות" 2.2.21
תיקו� לתוכניות אלה  שיוכנו , תוספת, מסמ., תוכנית

שתוכ�  כל תוכנית, או מי מטעמה וכ�/על ידי העירייה ו
רט כמפו, על ידי הזוכה ותאושר על ידי העירייה

 ;במסמכי המכרז

 ; לחוזה זה ונספחיו"יג"נספח   � " חוזה החכירה" 2.2.22

 הסר ספק ולמע� לרבות, על כל נספחיו, מסמ. זה  � "חוזה זה" 2.2.23
   ;כל יתר מסמכי המכרז, בלבד

כנספח המצור/ , לוח זמני� כללי לביצוע הפרוייקט  � "לוח הזמני" הכללי" 2.2.24
שיעשה על ידי , לרבות כל תיקו� בו,  לחוזה זה"ז"

בהתא� להוראות חוזה , האו מי מטעמ/ו, העירייה
  ;זה

שיוכ� על ידי , לוח זמני� מפורט לביצוע הפרוייקט  � "לוח הזמני" המפורט" 2.2.25
     הכל כאמור בסעי/ , ויאושר על ידי המנהל, מקי�ה

ידי שיעשה או יאושר על , לרבות כל תיקו� בו, להל� 28 
בהתא� להוראות חוזה , האו מי מטעמ/ו, העירייה

ע� אישורו של לוח הזמני� המפורט כאמור ; זה
 "ח"כנספח יצור/ לוח זמני� זה ,  להל�28 בסעי/ 

  ;לחוזה זה

 ; ביחדלוח הזמני� הכללי ולוח הזמני� המפורט   � "לוחות הזמני"" 2.2.26

המתפרס� על , מדד מחירי תשומות הבניה למגורי�  � "מדד" 2.2.27
ובהעדר פרסו� , ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ;כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, כאמור

 אשר פורס� ,מחירי תשומות הבניה למגורי�מדד   � "מדד הבסיס" 2.2.28
 בגי� חודש 2010שנת ________   לחודש 15ביו� 

 ;2010  שנת._______
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דד אשר פורס� לאחרונה לפני ביצועו של תשלו� המ  � "מדד חדש" 2.2.29
 ;כלשהו על פי חוזה זה

או מי / יפו ו–מנהל אג/ נכסי עיריית תל אביב   � "מנהל אג+ נכסי העירייה" 2.2.30
 ;מטעמו

כל המסמכי� והתוכניות המהווי� את המכרז    �" מסמכי המכרז" 2.2.31
בקשר , או שנמסרו לרוכשי המכרז, והמצורפי� אליו

או הבהרה /או תיקו� ו/ל תוספת ולרבות כ, ע� המכרז
העירייה , בכתב שנמסרו על ידי המוסמכי� לכ. מטע�

 ;או מי מטעמה לרוכשי מסמכי המכרז/ו

 ואשר ישמש מקי�שיתמנה על ידי ה) ולא תאגיד(אד�   � "מקי"נציג ה" 2.2.32
 לכל דבר ועני� מקי�כוחו וכנציגו המוסמ. של ה�כבא

ור והכל כאמ, בקשר ע� הפרוייקט וע� חוזה זה
 . להל�21 בסעי/ 

, לחוזה זה" ו"בנוסח המצור/ כנספח , הוראה בכתב  � "צו התחלת עבודה" 2.2.33
,   על ידי המנהל,או למי מטעמו/מקי� ומסר ליאשר ת

מקי� המועד בו על ה, בי� היתר, אשר בה יקבע
 ;להתחיל בביצוע הפרוייקט

כפי שמתפרסמת על ידי ) ל"חשכ(החשב הכללי ריבית   �  "ריבית" 2.2.34
הריבית תחושב באופ� הנהוג . החשב הכללי מעת לעת

 ;אצל החשב הכללי

 ריבית פיגורי� כהגדרתה על ידי החשב הכללי  �  "ריבית פיגורי"" 2.2.35
הריבית תחושב באופ� הנהוג אצל החשב ). ל"חשכ(

 ;הכללי

' בתשריט נספח מסהשטח התחו� בקו בצבע אדו�   .� "שטחי עבודות הפיתוח" 2.2.36
"  הכיכר", "המגרש"שטח , למע� ההבהרה. למכרז_14

ורמפות הכניסה לחניו� נכללי� בתחו� שטחי עבודות 
 ;הפיתוח

,  דונ�17 � שטחי� ציבוריי� בשטח כולל של כ  �"השטחי" הציבוריי"" 2.2.37
, רחוב משולב, דר.: הכוללי� את היעודי� הבאי� 

תוכנית , כמצוי� במסמכי תוכנית בניי� העיר, פ"שצ
 ;העיצוב הארכיטקטוני והתוכניות

 ;"מתח� גבעו�"' א2465תוכנית בניי� עיר מפורטת   � "תוכנית בניי� העיר " 2.2.38

 "ע"התב"או 

כל תוכניות בניי� העיר התקפות שחלות על שטחי   �" תוכניות בניי� העיר" 2.2.39
, במועד הקובע, לרבות המגרש, עבודות הפיתוח

 ;� העירלרבות תוכנית בניי, כהגדרתו להל�

'  א2465' תוכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח לתוכנית מס  �"תוכנית עיצוב ארכיטקטוני" 2.2.40
בהתא� , על נספחיה השוני�, "מתח� גבעו� "–

ע אשר קיבלה את אישור הועדה "להוראות התב
 ;9/5/07המקומית מיו� 

חודשי� ממועד מסירת רשות ) 30(תקופה של שלושי�   �  "תקופת ההקמה" 2.2.41
 ;  להל�8 רת מונח זה בסעי/ כהגד, השימוש

התקופה שהוצעה על ידי המשתת/ במכרז לחכירת   �  "תקופת החכירה" 2.2.42
שתחילתה במועד קבלת אישור , המגרש או המוחכר

, או אישור שר האוצר לחוזה ההקמה, שר הפני�
 ;ל"המאוחר מבי� שני המועדי� הנ

 ;לחוזה זה" א"התשריט נספח   � "תשריט המגרש" 2.2.43
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  הצהרות והתחייבויות המקי", רשות השימוש, תנאי מתלה –' פרק ב

 אישור שר הפני" ושר האוצר .3

  .חוזה זה טעו� את אישור� של שר הפני� ושר האוצר 3.1

בתו. , שר הפני� או שר האוצר, א� החוזה על נספחיו לא יאושר על ידי אחד משני השרי� 3.2
הזכות לבטל חוזה זה , או למקי�, תהיה לעירייה, שי� מיו� חתימת החוזהחוד) 18(שמונה עשר 

יהיה החוזה בטל , בכל עת לאחר מכ� על ידי מת� הודעה בכתב לצד השני ומשנמסרה הודעה כזו
מעת ביטול החוזה לא תהיינה למי מהצדדי� תביעה וטענה כל שהיא כלפי משנהו . מעת מסירתה

 ).עירייה ובי� א� הביטול נעשה על ידי המקי�בי� א� הביטול נעשה על ידי ה(

יהיה המקי� זכאי להשבה של הערבויות שנמסרו על ידו , במקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל 3.3
לא יהיה זכאי לתשלו� כלשהו מ� ,  בלבד ולמע� הסר ספקהחוזהלעירייה בהתא� להוראות 

 .העירייה

קבלת אישור� של שר הפני� ושל שר על ארכה ל, מעת לעת, העירייה והמקי� יוכלו להסכי� 3.4
 .לחוזה זה על נספחיו, האוצר

 היתר בניה .4

 לחוזה זה "ה"נספח , בהתא� להיתר הבניה, בי� היתר, מתחייב לבנות את החניו�המקי�  4.1
הינו חלק מהתחייבויות , מילוי כל תנאי היתר הבנייה. ל"ולמלא אחר כל תנאי היתר הבנייה הנ

  . המקי� על פי חוזה זה

כהגדרתו , "בעל ההיתר"לפיה� חלה חובה על , לחוזה זה" ה"נספח , תנאי� להיתר הבנייהבכל ה 4.2
 . בהתא� לתנאי היתר הבנייה, תקויי� חובה זו על ידי המקי�, ל"בהיתר הבנייה הנ

, שיכלול החניו�, מספר מקומות החנייה, כי ככל שלאחר השלמת הקמת החניו�, מובהר בזאת 4.3
כל , לא תהא למקי�, מכל סיבה שהיא,  לחוזה זה"ה"נספח הבנייה יהיה שונה מ� הקבוע בהיתר 

 .או מי מטעמה בשל כ./נגד העירייה ו, או תביעה/או דרישה ו/טענה ו

מתחייב המקי� , ולצור. התחלת ביצוע הפרויקט, מודגש בזאת כי בעת מימוש היתר הבניה 4.4
לחתו� על , ירה ודיפו�בטר� קבלת אישור מנהל אג/ נכסי העירייה או מי מטעמו לתהלי. חפ

וזאת , כתב התחייבות להסרת עוגני� וכ� להמציא ערבות בנקאית בקשר ע� הסרת העוגני�
המקי� מתחייב בזאת לחתו� על כל התחייבות כנדרש וכ� . בהתא� להנחיות אג/ נכסי העירייה

 .כפי שיידרש לכ. על ידי מנהל אג/ נכסי העירייה או מי מטעמו, להמציא ערבות בנקאית

 .על תתי סעיפיו הינו סעי/ יסודי והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה,  זה4 סעי/  4.5

 בתי העסק ומשרדי" .5

  .קיימי� ופועלי� בתי עסק ומשרדי� רבי�ושטחי עבודות הפיתוח ברחובות הגובלי� ע� המגרש  5.1

ות לדאוג לשלמות בתי העסק והמבני� ברחובות מודגש בזאת כי על המקי� מוטלת האחרי 5.2
יידרש המקי� לקיי� פוליסת ביטוח מתאימה , ובי� היתר, ביצוע הפרויקטבמהל. , הגובלי�

בכל שלבי , או הפרויקט/ מכל סוג שהוא ולכיסוי כל הנזקי� שעלולי� להיגר� עקב ביצוע עבודות
 .הקמת הפרויקט

יש לאפשר לבתי העסק לתפקד באופ� רצי/ וללא , בכל זמ� ביצוע הפרויקטמובהר בזאת כי  5.3
על המקי� לנקוט בכל הפעולות . הפרעה וזאת כנדרש בתנאי ההיתרי� הרשיונות והדי�

לרבות פתרונות זמניי� לחיבורי תשתית , ההנדסיות הנדרשות בנוס/ לאמור במסמכי המכרז
, לרבות גידור,  הכל במתוא� ע� הגורמי� המתאימי� ובעלי העסקי�, שתידרשנה מפע� לפע�

הזזת , תאורה זמנית, אמצעי� למניעת רעש בהתא� לנדרש, איכות סביבה, מעבר בטוח, בטיחות
פינוי אשפה , ארונות חשמל, מאיידי�, מזגני�, צוברי גז, כגו�, אלמנטי� מחוברי� לקרקע

בקרה , נקיטת אמצעי נוספי� כמתואר במסמכי וניספח המכרז וחוזה זה. 'למקו� מוסכ� וכד
 .הסדרי תנועה ונגישות לביצוע העבודה , יציבות מבני� קיימי� וטיפול בהתא�
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 הזזת מכלי גז וצנרת באופ� ג�, הפרויקט בזמ� ביצוע ,מקי�באחריות המובהר בזאת כי , כמו כ� 5.4
י שלביו " וזאת לש� ביצוע הכיכר והחניו� עפ,זמני מפע� לפע�  בתאו� ע� בעלי העסקי�

 ,ציוד�,  פירוק סופי של אות� בלוני הגז מכל סוג,כמו כ�ולצוברי הגז עד לחיבור סופי , השוני�
ידוי קיימי� וארונות זמניי� שבוצעו או יבוצעו או יועברו הממוקמי� במתח� אמתקני , צנרת

 האמור מודגש בזאת כי. בהתא� להוראות חוזה זה על נספחיו ועל פי כל די�  הכל ,וכיכר גבעו�
 .וגז באופ� סדיר לכל הצרכני� ובעלי העסקי� במתח�לא יפגע במת� שירות לעיל 

קובעות ה ,הוראות תכנית בניי� העירעל מנת לעמוד ב, מובהר בזאת כי החניו� יוק� בשני שלבי� 5.5
החניו� יבוצע בשלבי� ובכל תקופת הבניה יהיו במתח� לפחות  ":כדלקמ�, בי� היתר, מפורשות

 אלה תובטח חניה תפעולית ופריקה וטעינה במסגרת מקומות חניה.  מקומות חניה פעילי�120
 ". לעסקי� הפועלי� במתח�

  צובר גז 5.6

על פי , לפיו תיבחר חברה אחת, על המקי� יהיה לערו. מכרז בי� חברות הגז השונות 5.6.1
או המבני� /או המשרדי� ו/לצור. הקמת צובר הגז לבתי העסק ו, המחיר הנמו. ביותר
 .ויקטאו הפר/או הכיכר ו/הגובלי� ע� החניו� ו

או נציגו / ואג/ הנכסי� בעירייה מנהלהמכרז ייער. בכפו/ ובהתא� לדיני המכרזי� ו 5.6.2
. טר� פרסומו, לרבות הקריטריוני� והתנאי� שייקבעו בו, יאשרו את מסמכי המכרז

 . במכרזיהיה משקי/ בועדה לבחירת הזוכהאו נציגו /מנהל אג/ הנכסי� בעירייה ו, בנוס/

לחוזה ' מקי� ובי� חברת הגז שתיבחר יהיה בהתא� לנספח כנוסח חוזה ההתקשרות בי� ה 5.6.3
 להתקשרות מול חברת הגז להספקת שירותי� עתידיי� מתווה עקרונות(ההקמה 
 ).לעסקי�

בהתא� לתנאי� , מכרז נוס/ בי� חברות הגז) החוכר(אחת לחמש שני� יערו. המקי�  5.6.4
 . בשינויי� המחויבי�, האמורי� בסעי/ זה לעיל

, הראשונה שתספק את הגז (הגזלהספקת חברה האי� מניעה ש, ילעל א/ האמור לע 5.6.5

 כקבל� משנה ,בצע ותביצוע הפרויקט תמונה כבר בתחילת ) לעיל5.6.1 בהתא� לסעי/ 
הציוד "( את ביצוע כל המיתקני� והתשתיות ,זהי תנאי חוזה "שיאושר מראש עפ

אשר יאושר מראש ובכתב , רה להספקת גז במכרזתיבחר החב, בכל מקרה .)"המושאל
 ,תק/ ג� לגבי פינוילעיל בסעי/ זה האמור . על ידי העירייה ויחולו עליו הוראות סעי+ זה

באמצעות החברה במתח� הסרה ופיתרונות זמניי� בתשתיות ובלוני הגז הקיימי� 
 .ובלבד שייחת� הסכ� מיד ע� תחילת העבודות במתח�, להספקת הגז

 הכיכר  6

 יידרש המקי� לבצע פיתוח ,הפרויקטכחלק מ, עבודות ההקמה של החניו�ביצוע במסגרת  6.1
, שבילי�, הכולל את שטחי זיקות ההנאה לציבור, ותשתית של הכיכר מעל לחניו� שיוק� על ידו

כולל את כל הפרטי� והסטנדרטי�  הפיתוח. כניסות לחניו� והרחובות המשולבי�, דרכי גישה
מתקני פיתוח ואלמנטי� , מבני מעליות, כולל ארובה, י התוכניות"כיכר עפהמתבקשי� לפיתוח ה

 . עיצוביי� שוני�

למעט ,לצור. תחזוקה והפעלה לאירועי� שוני�, תימסר בסיו� העבודות לעיריה, כיכרה 6.2
מובהר בזאת כי אי� בעצ� מסירת הכיכר לעירייה כדי לפטור . המתקני� המשמשי� את החניו�

מאחריותו לתקינות ואחריות הטיב בתקופת הבדק לתקופה שנקבעה את המקי� או לגרוע 
' חדרי שירותי� בחניו� וכד, הארובה, חלק המתקני� של החניו� כגו�. במסמכי המכרז וחוזה זה

 .בהתא� לתנאי� שיפורטו ביתר המסמכי�, או המנהל/באמצעות העיריה ו, ישמשו את הציבור

  תחדרי" טכניי" המשרתי" את הכיכר העירוני 7

 את המתקני�  לחזקת העירייההמקי�  מצהיר בזאת וידוע לו כי מחובתו להקי� ולמסור 7.1
,  לחוזה החכירה'חלתרשי� והשטחי� בנספח בהתא�  ,והשטחי� הבאי� כפי שיפורטו להל�

   : כדלקמ� ,או מי מטעמה/א ו"תשריט זיקות הנאה לטובת עת

ני� למזרקה וארונות חשמל הכולל מתק, חלל השטח הטכני מתחת לפני בימת האירועי� 7.1.1
  .ומרכזיות לכיכר האירועי�

ליד מדרגות החרו� המשמש חדר למרכזיית תאורה וראש , י�"חלל שטח מעל הממד 7.1.2
  .מערכת השקיה 

  .כולל הצוברי� בצמוד לארובת האוורור, חדר אידוי צובר הגז על מתקניו השוני� 7.1.3
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  .גג מעליות להתקנת מקר� וציוד עיריית תל אביב 7.1.4

  .ית גישה ויציאות חירו�חדרי דחסנ 7.1.5

 .בריכה ביולוגית 7.1.6

כי יאפשר לנציג מוסמ. מטע� העיריה כניסה לחדרי� , בנוס/ מצהיר ומתחייב בזאת המקי� 7.2
 שעות ביממה וכי השטחי� הללו 24, מפע� לפע�, הטכניי� המשרתי� את הכיכר ללא תמורה

סכ� החכירה שייחת� ע� יהיו בבעלות של העירייה ולא יוחכרו במסגרת ה) ' כמפורט בניספח ח(
א/ תהא לעירייה זכות מעבר שתירש� לגביה זיקת , לצור. כ.. המקי� בתו� תקופת ההקמה

 . הנאה לציבור או לעירייה במעברי� בשטחי החניו� וכ� בשטחי� הציבוריי�

בגי� ההקמה ובגי� תקופת , י חוזה ההקמה"אחריותו עפהמקי� מהאמור לעיל אינו פוטר את  7.3
 .על פי חוזה ההקמה אחריות הבדק 

י "הנחיות והוראות שתינתנה מפע� לפע� ע, המקי� מתחייב בזאת לפעול בהתא� להסכמי� 7.4
לרבות התשלומי� השוני� המגיעי� לאות� גורמי� במהל. , העיריה והגורמי� השוני� לעיל

 . ההקמה ולאחריה

ורת כולל הקצאת חדר לשנאי� עבור חברת חשמל וחדרי� טכניי� אחרי� עבור חברות התקש 7.5
 בגי� כל תמורה. החכירה בי� העירייה לבי� אות� גורמי�י אישור וחוזה "יהיה רק עפ, בזק' חב

או קרקע אלו יגיעו א. ורק /תשלומי� המגיעי� בגי� הקמת מבני השנאי� בבניה ו/ החזרי� 
על ידי המקי� חדרי� אלו ייבנו . יהיה מנוע מלקבל את אות� החזרי�מקי� וה, א"לעיריית ת

או הסכ� שהעירייה חתומה /רצונ� בהתא� לחוזה התא� לדרישות אות� גורמי� ולשביעות ב
 מתחייב לשאת בכל התשלומי� השוטפי� ובכל ההתחייבויות המקי� .או תהיה חתומה עליו/ו

 העירייה מתחייב לשפות את מקי�בגינ� מול אות� גורמי� וה או  תתחייב/התחייבה וא "שעת
, מיסי�, תחזוקה, בטיחות, אחריות בדק, לרבות בגי� תחזוקה, � אילובגי� כל המתחייב מהסכמי

  .' ביטוח וכד

העיריה שומרת לה את הזכות , בנוס/. האמור בסעי/ זה לעיל נכו� ג� לגבי חדרי� ומתקני הגז
או כל הסכ� אחר את /או למסור בזיכיו� ו/מיד ע� סיו� תקופת ההקמה של החניו� להחכיר ו

 .וזאת מפע� לפע�, פקת גז לכל הצרכני� שבסביבת המתח�השימוש במתקני� והס

 רשות השימוש 8

לפי המאוחר מבי� , יו� ממועד קבלת אישור בכתב מאת שר הפני� ושר האוצר) 30(תו. שלושי�  8.1
בהתא� למסמכי המכרז , ובכפו/ לקיו� מלוא התחייבויותיו של המקי� עד למועד זה, השניי�

את שטחי עבודות הפיתוח , לצור. ביצוע הפרוייקט, מקי�תעמיד העירייה לרשות ה, ולחוזה זה
 ).הכוללי� כאמור את המגרש(

א. ורק , בתקופת ההקמה וזאת, בלבד"  רשות–בר "המקי� יחזיק בשטחי עבודות הפיתוח כ 8.2
 .לש� ביצוע הפרוייקט כאמור בחוזה זה

פרוטוקול ייחת� בי� הצדדי� , במעמד מסירת רשות השימוש בשטחי עבודות הפיתוח למקי� 8.3
  )."פרוטוקול המסירה": להל�(מסירה 

 )."מועד מסירת רשות השימוש": ייקרא להל�, מועד חתימת פרוטוקול המסירה(

על ידי שר הפני� ושר , כי בכפו/ לאישור חוזה זה על נספחיו, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 8.4
� מתחייב לקבל תהיה העירייה זכאית להקדי� את מועד מסירת רשות השימוש והמקי, האוצר

 .לרשותו את שטחי עבודות הפיתוח במועד מוקד� זה

 מקי"הצהרות והתחייבויות ה 9

  :כדלקמ�,  ומתחייב בזאת מצהירמקי�ה

וכי כל תנאי והוראות מסמכי , על כל נספחיה�, כי קרא בעיו� ובקפידה את כל מסמכי המכרז 9.1
 . ומוסכמי� עליו, מובני� לו, נהירי�, ובכלל זה תנאי והוראות חוזה זה, המכרז
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, התנאי�, ובדק את מכלול הנתוני�, � ובסביבתמגרשב, בשטחי עבודות הפיתוחכי ביקר  9.2
שטח עבודות  הפיזי של �ובכלל זה את מצב, הגורמי� והשיקולי� הנוגעי� לביצוע הפרוייקט

שטחי תוכניות בני� עיר החלות על , טיב הקרקע, ה�דרכי הגישה אלי, � וסביבתהמגרש, הפיתוח
, התיעול, הביוב, התקשורת, המי�, רשתות או מערכות החשמל, בודות הפיתוח ועל המגרשע

בי� שה� עיליות ובי� שה� תת , בי� שה� קיימות ובי� שה� מתוכננות, הניקוז והתשתיות האחרות
ולביצוע יתר התחייבויות , ביצוע הפרוייקטרלוונטיות ל, מקי�לדעת ה, ואשר יש לה�, קרקעיות

על ביצוע , או העשויי� להשפיע, י� אחר המשפיעי�יוכל דבר וענ, י מסמכי החוזה על פמקי�ה
 על פי מקי�וכ� על ביצוע יתר התחייבויות ה, מקי�על ידי ה, כולו או חלקו, כדאיותו, הפרוייקט

 ; על פי מסמכי החוזהמקי�מסמכי החוזה ועל זכויותיו של ה

 ,לרבות המגרש, שטחי עבודות הפיתוחכ. שהוא מודע ל, כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
ולפיכ. ביצוע ,  ולמבני� אחרי� ולבנייני� המשמשי� לעסקי� בסמיכות לבנייני מגורי�י�מצוי

, הפרוייקט מחייב משנה זהירות ונקיטת כל האמצעי� הדרושי� על מנת למנוע נזקי� לבנייני�
או לרכוש של מי שנמצא /ו/ ואו לנזק לג/ ואו לדיירי� ולמשתמשי� בה�/למבני� האמורי� ו

 ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה למע� הסר ספק; בסביבת שטחי עבודות הפיתוח והמגרש
,  יהא אחראי לנקיטת כל האמצעי� האמורי� והוא ישא באחריות הבלעדית לכל נזקמקי�ה, זה

ירי� ולמשתמשי� או לדי/לבנייני� ולמבני� האמורי� ו, א� יגר�, שיגר�, בי� בגו/ ובי� ברכוש
 בקשר ע� כל נזק שיגר� לגו/ ולרכוש למי שנמצא בסביבת או החוכרי�/או לעסקי� ו/ו בה�

 .כתוצאה מביצוע הפרוייקט או כנובע הימנו, שטחי עבודות הפיתוח והמגרש

, י�יהתכנונ, לרבות כל ההיבטי� המקצועיי�, כי בח� ובדק היטב את כל היבטי הפרוייקט 9.3
לרבות כל , החוזההמכרז והכרוכי� בביצוע הפרוייקט בהתא� לתנאי , �הביצועיי� והמשפטיי

, י� האישורי�יה� לענ, או על ידי הרשויות המוסמכות/הדרישות הנדרשות על פי כל די� ו
ההיתרי� והתקני� הדרושי� לצור. ביצוע הפרוייקט בהתא� לתנאי החוזה וה� , הרשיונות

החלי� על ביצוע הפרוייקט בהתא� , מי� וסוגמכל , ההוצאות והמיסי�, י� התשלומי�ילענ
 . לתנאי החוזה

ידועי� לו כל התנאי� המפורטי� בתוכניות בני� , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהל�, כי 9.4
, בי� היתר, כוללות,  ובהיתר הבניה וכי התחייבויותיו לביצוע הפרוייקטהמגרשעיר החלות על 

 . שהחניו� יבוצע בשני שלבי�, ידוע לו,  וכי בי� היתרורי�את הביצוע על ידיו של כל התנאי� האמ

את כל העבודות המפורטות , בי� היתר, שביצועו של הפרוייקט כולל, כי הוא מודע ומסכי� לכ. 9.5
ואשר קשורה באופ� ישיר או , ג� א� לא פורטה במפורש, וכ� כל עבודה אחרת, המכרזבמסמכי 

, כול� או חלק�, וכ� כי העבודות, למותו ובמועדובש, מקי�עקי/ לביצוע הפרוייקט על ידי ה
כי מבלי לגרוע מכלליות האמור ; בחודשי החור/) י�ילפי הענ(או , עשויות להתבצע בחודשי הקי2

אשר ביצוע ,  קיימי� מי תהו�י עבודות הפיתוח והמגרשבשטחיתכ� וש .כלהוא מודע , לעיל
תא� להוראות הקבועות בענייני� אלה הכל בה, עבודות להשפלת�, בי� היתר, הפרוייקט כולל
 . במסמכי החוזה

 הדרושי� על מנת לבצע את – הכספיי� והאחרי� –ח האד� וכל הכלי� והאמצעי� וכי ברשותו כ 9.6
במיומנות , ביעילות, במלוא� ובמועד�, הפרוייקט ואת כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה

 . ישות הכלולי� במסמכי החוזהובהתא� ללוחות הזמני� ולכל יתר התנאי� והדר

העירייה על ידי , )א� נעשו או יעשו(כי דוחות וסקרי� שנעשו או יעשו , כי הוא מודע ומסכי� לכ. 9.7
או /עירייה ו של ההלפי שיקול דעת, או ימסרו, ואשר נמסרו,  בקשר ע� הפרוייקטאו המנהל/ו

בה� כדי לפטור , ולא יהא, �וכי אי, הינ� לצור. אינפורמציה בלבד, מקי�לעיונו של ה, המנהל
 מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו את כל הבדיקות הדרושות לצור. ביצוע מקי�את ה

כלפי , מקי�ל, ולא תהא, וכי אי�, הפרוייקט וקיו� כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה
מידת , וראו טענה בקשר ע� דוחות וסקרי� כאמ/דרישה ו, כל תביעה, האו מי מטעמ/ ועירייהה

 . שלמות� או דיוק�, נכונות�

ולהפעיל את החניו� למש. תקופת החכירה בהתא� לחכור הזכות ש,  כי הוא מודע ומסכי� לכ. 9.8
 את התמורה היחידה והבלעדית לה יהוו,  לחוזה זה"יג"נספח  ובכפו/ להוראות חוזה החכירה

או נוספת /לכל תמורה אחרת ויהיה זכאי בגי� ביצוע הפרוייקט על ידיו וכי הוא לא יהיה זכאי 
תקופת החכירה  לבחניו�/ זכות החכירה במוחכרכי , שוכנע, וכי על יסוד בדיקותיו, מעבר לכ.

 תמורה ראויה והוגנת עבור ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי המהוושהוצעה על ידו במכרז 
 . החוזה

אי� למקי� , הקמת הפרוייקטכי הוא מודע לכ. שמעבר לרשות השימוש על פי חוזה זה לצור.  9.9
או מי /העירייה ו. או בחניו�/ ו או בפרוייקט/או במגרש ו/זכויות כלשה� בשטחי עבודות הפיתוח ו

במגרש ובסביבת� ולא תהיה , מטעמה תהיה רשאית לבצע עבודות  בשטחי עבודות הפיתוח
 כלשהי שתעשה על או דרישה מכל מי� וסוג בגי� ובקשר ע� עבודה/או טענה ו/למקי� כל תביעה ו

 .או על ידי מי מטעמה בשטחי עבודות הפיתוח ובמגרש במהל. תקופת ההקמה/ידי העירייה ו
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המקי� מתחייב לשת/ פעולה ולהימנע מביצוע כל פעולה העלולה להפריע , בנוס/ לאמור לעיל 9.10
ו על א/על ידי העירייה ו, א� תתבצענה, או בנייה שתתבצענה/או להקשות על ביצוע כל עבודה ו/ו

   .במהל. תקופת ההקמה, בשטחי עבודות הפיתוח ובמגרש, ידי מי מטעמה

, בנייה המותרתאו /עבודה ועל כל , בשינויי� המחויבי�, תחולנה,  לעיל9.10  � ו9.9 וראות סעי/ ה 9.11
, העירייהחליט ת �עליה, �או בסביבת/ ואו במגרש/בשטחי עבודות הפיתוח ו,  בעתידאו שתותר

  .  הבלעדיהלפי שיקול דעת

על טענות , האו מי מטעמ/ ועירייהכלפי ה, באופ� סופי מוחלט ובלתי חוזר, כי הוא מוותר בזאת 9.12
מוקנה לו ועל כל סעד ה, כול� או חלק�, או מו� בקשר לענייני� האמורי�/פג� ו, אי התאמה

 .בגי� טענות אלו על פי כל די�

להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע , בי� על פי הסכ� ובי� על פי כל די�, כי אי� שו� מניעה או הגבלה 9.13
 . כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה

תהווה , או הפרת אחד מתתי סעיפיו, תועל כל תתי סעיפיו הינו סעי/ יסודי שהפר,  זה9 סעי/  9.14
 .הפרה יסודית של חוזה זה
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   הוראות כלליות בקשר לביצוע הפרוייקט–' פרק ג

 סתירות בי� מסמכי" 10

 בי� הוראות המסמכי� משמעות�  דואו/ והתאמה� איאו/או הבדל ו/ ובכל מקרה של סתירה 10.1
בכל הנוגע , י� השוני�יהיה סדר העדיפות בי� המסמכ, השוני� המהווי� את מסמכי המכרז

 ):בסדר עדיפות יורד(כדלקמ� , לביצוע הפרויקט

 ;) המכרז7' נספח מס(חוזה ההקמה  10.1.1

 ;) למכרז11' נספח מס(התוכניות  10.1.2

 ;) למכרז10' נספח מס(המפרט הטכני המיוחד  10.1.3

 ;המפרט הכללי 10.1.4

 ;תקני� ישראליי� 10.1.5

 ;תקני� זרי� 10.1.6

 ). למכרז6' נספח מס( למכרז  של המקי�טופס ההצעה 10.1.7

או דו משמעות במסמכי /בכל מקרה של אי בהירות ו, לעיל) א( לגרוע מהאמור בסעי/ משנה מבלי 10.2
או אי התאמה בי� הוראות המסמכי� השוני� המהווי� את מסמכי /או סתירה ו/המכרז ו
כי אז יחולו , לעיל) א(או ליישב� בעזרת הוראות סעי/ משנה /אשר לא נית� להבהיר� ו, המכרז

יוחסו תמיד אות� פירושי� הנותני� לעירייה את מירב הזכויות ויחול תמיד אות� הוראות וי
הוראות מסמכי המכרז תפורשנה . תמיד אותו פירוש שהינו לטובת העירייה בנסיבות העניי�

 .תמיד כבאות להוסי/ על זכויות העירייה ולא לגרוע מה�

 אי התאמה בי� או/או סתירה ו/או דו משמעות במסמכי המכרז ו/גילה המקי� אי בהירות ו 10.3
והמנהל יית� , יפנה בכתב למנהל, הוראות המסמכי� השוני� המהווי� את מסמכי המכרז

  . ופירוש זה יחייב את המקי� לכל דבר ועניי�, הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו

או מנהל אג+ נכסי העירייה /או המנהל ו/עירייה ובהתא" להנחיות ההתחייבויות המקי" ביצוע  11
 הוראות הדי�ול

בהתא� ובכפיפות , על חשבונו בלבד,  מתחייב בזאת לבצע את הפרוייקט ולהשלימומקי�ה 11.1
ללוחות הזמני� ולכל יתר התנאי� והדרישות הקבועי�  ,לתוכניות, למפרט, להיתר הבניה

או מנהל אג/ נכסי /או של המנהל ו/עירייה ו המלא של ההוהכל לשביעות רצונ, מכרזבמסמכי ה
 .העירייה

, במיומנות, יוצא לפועל ויושל�, יבוצע, על כל שלביו וחלקיו, שהפרוייקטהמקי� מתחייב  11.2
או /הרשויות המוסמכות וברמה מקצועית גבוהה ובהתא� להוראות , בזהירות סבירה, ביעילות
,  תו. שימוש בחומרי� התואמי� את דרישות החוזה ובהתא� להיתר הבניה ולכל יתר,כל די�

דרישות הרשויות על פי , או שצריכי� להתקבל, שנתקבלו, והרשיונותהתקני� , האישורי�
וכ� בהתא� לכל ההנחיות וההוראות  שתינתנה , כל די� בקשר לביצוע הפרוייקטאו /המוסמכות ו

מנהל הבטחת או /מנהל אג/ נכסי העירייה ואו /או המנהל ו/ועירייה על ידי ה, מעת לעת, לו
 .איכות ה

או /או המנהל ו/ ועירייה או הוראות כאמור על ידי ה/הנחיות ו, אי מת�או ,  מת�,למע� הסר ספק 11.3
או , ולא יהא במת�,  כאמור בחוזה זהמקי�לא יגרעו מאחריותו של ה, איכותהמנהל הבטחת 

או מנהל אג/ נכסי /ו, או המנהל/ ועירייהכדי להטיל על ה, או הוראות כאמור/הנחיות ו, באי מת�
  .אחריות כלשהי, או מי מטעמ�/ו, איכותהאו מנהל הבטחת /והעירייה 

 עבודה בשעות היו" ובימי חול 12

לא תבוצע עבודה כלשהי במסגרת הפרוייקט , אלא א� כ� הותנה במפורש אחרת בחוזה זה 12.1
 .1951 –א "תשי, כהגדרת� בחוק שעות עבודה ומנוחה, בשעות הלילה ובימי שבת ומועדי ישראל

להתבצע ללא הפסק או במשמרות , מטבע הדברי�, תהאמור לעיל לא יחול על עבודות הצריכו 12.2
מקי� ובלבד שה, או עבודות שהינ� בלתי נמנעות והכרחיות לצור. הצלת נפש או רכוש, רצופות

 אישורי� מכל הרשויות המוסמכות לצור. ביצוע  לצור. ביצוע�,מראש ובכתב, מנהלהמציא ל
 .הפרוייקט בשעות הלילה ובימי שבת ומועדי ישראל
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  . יפו� ילות ציוד מכאני באתר הבניה תהיינה בהתא� לאישורי עיריית תל אביב שעות פע 12.3
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 נותני שירותי" וספקי", בעלי מקצוע, קבלני משנה 13

, בעלי מקצוע,  לבצע עבודות כלשה� במסגרת הפרוייקט באמצעות קבלני משנהמקי�ביקש ה 13.1
קבלני " : וביחד"משנהקבל�  ":להל�, כל אחד מאלה יכונה(או ספקי� שוני� /נותני שירותי� ו

, ככל שעל פי הדי�,  באמצעות קבלני משנה הרשומי� במרש� כדי�יעשה כ� רק , )"המשנה
, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. עליה� להיות רשומי� במרש� כזה לצור. ביצוע העבודות

לני� כהגדרת מונח זה בחוק רישו� קב(כי לצור. ביצוע עבודות הנדסה בנאיות ,  מתחייבמקי�ה
שהינ� קבלני� מוכרי� , יתקשר רק ע� קבלני משנה) 1969 –ט "התשכ, לעבודות הנדסה בנאיות

ורשומי� בפנקס הקבלני� לעבודות הנדסה בנאיות על פי חוק רישו� קבלני� לעבודות הנדסה 
 .על תקנותיו, 1969 –ט "התשכ, בנאיות

 מקי�לא ישחרר את ה, י משנהכי ביצוע של כל חלק מ� הפרוייקט באמצעות קבלנ, מובהר בזאת 13.2
כאילו הביצוע האמור נעשה , מאחריותו כלפי העירייה לביצוע הפרוייקט בהתא� למסמכי החוזה

לא יקנו , או מי מה�, או סכסו. ע� קבלני המשנה/או תקלה ו/וכי כל בעיה ו, על ידיו במישרי�
או /י כלשהו בפרוייקט ואו לביצוע שינו/ כל עילה לדרוש או לקבל ארכה בלוחות הזמני� ומקי�ל

 . לזכות אותו בתשלו� כלשהו

תיכללנה , כי בכל התקשרות בינו לבי� קבל� משנה כלשהו בקשר ע� הפרוייקט,  מתחייבמקי�ה 13.3
על , מקי�שכל התחייבויותיו של ה, באופ� שיבטיח, ההוראות הרלוונטיות מתו. מסמכי החוזה

או לסוג העבודה לשמה /לקבל� המשנה ו, במישרי� או בעקיפי�, הרלוונטיות, פי מסמכי החוזה
 . על אותו קבל� משנה כאמור, ללא יוצא מ� הכלל, תחולנה, נשכרו שירותיו של קבל� המשנה

 .על פי שיקול דעתה, או מתכנ� מטע� המקי�/העירייה תהיה רשאית לפסול קבל� משנה ו 13.4

 התוכניות ומסמכי העבודה 14

או לעשות / לא יהא רשאי לסטות מה� ומקי�וה,  הינ� מחייבות, לחוזה זה"ד"נספח התוכניות  14.1
 .  להל�19.5 באופ� האמור בסעי/ , אלא א� קיבל את אישור המנהל לכ., בה� כל שינוי

 .תנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהוהפרת תנאי מ, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה14.1  סעי/

, בכל התוכניות,  והזכויות המוסריותלרבות זכויות היוצרי�, כי זכות הבעלות, מובהר בזאת 14.2
בי� שה� בכתב ובי� , ניירות העבודה וכל המסמכי�, החישובי�, התרשימי�, המפות, המפרטי�

או על ידי מי /ה ואו עבור/ וירייהעבי� שהוכנו על ידי ה, שה� אגורי� על גבי מדיה מגנטית כלשהי
) "מסמכי העבודה "–להל� (בקשר ע� הפרויקט , או עבורו/ ומקי�ובי� שהוכנו על ידי ה, מטעמה

  . עירייה ובבעלותה של ה�הינ

יהא , לרבות כל שינוי בו, או מי מטעמו/ ומקי�אשר יוכ� על ידי ה, כל מסמ. ממסמכי העבודה 14.3
  .כתבכפו/ לאישורו של המנהל מראש וב

 ולעשות בה� כל או בפרוייקט/ ולנהוג מנהג בעלי� במסמכי העבודההעירייה תהא רשאית  14.4
להעביר� , לתקנ�, לשנות�, לעיי� בה�, בכל עת, תהא רשאיתובכלל זה , מצא לנכו�תשימוש ש

 עירייה הבלעדי של הההכל לפי שיקול דעת, להשמיד� או לא לעשות בה� כל שימוש, לאחר
 . בגי� כ.או מי מטעמה /עירייה ואו מי מטעמו יהיו זכאי� לסעד כלשהו כנגד ה/ ומקי�ומבלי שה

בי� בכתב ובי� על גבי ,  מתחייב להמציא למנהל באופ� שוט/ עותק מכל מסמכי העבודהמקי�ה 14.5
דרש על ידי המנהל בקשר ע� יוכ� לית� כל הסבר שי, כפי שיתבקש על ידי המנהל, מדיה מגנטית

 .מסמכי העבודה

ר ספק במידה ויתגלה שוני בי� המדיה המגנטית שתועבר על ידי המקי� ובי� ההעתקי� למע� הס
אזי המנהל יתייחס א. ורק למסמכי� בכתב אשר יהיו המסמכי� , בכתב של המדיה המגנטית

 . המכריעי�
 למש. עירייהכי מסמכי העבודה יוחזקו על ידיו בנאמנות עבור ה,  מצהיר ומאשר בזאתמקי�ה 14.6

וכי הוא לא יעשה בה� כל שימוש שהוא , הפרוייקט ולצור. ביצוע הפרוייקט בלבדתקופת ביצוע 
ובכל מקרה , או מי מטעמה/עירייה ו הראשונה של ההע� דרישת. אלא לצור. ביצוע הפרוייקט

א� לא נתבקש לכ. על ידי  (כהגדרתה להל�, ע� השלמת הפרוייקט וכתנאי למת� תעודת השלמה
 את העותק המקורי של מסמכי העבודה וכל העתק מנהללהמקי� ימסור , )�קוד� לכעירייה ה

 . כל עותק ממסמכי העבודה, או בידי מי מטעמו/ו, כי לא נותר בידיו,  בכתבנהלויאשר למ, מה�

תוכנות העדות . מקי� ויהוו חלק ממסמכי העבודה יוכנו על ידי ה,)As Made(תוכניות עדות  14.7
 "ג"נספח במפרט המיוחד � זה ית המפורטות לעני בהתא� להוראועירייה או למנהל לתימסרנה
 . לחוזה זה

תכללנה , ער. בינו לבי� קבל� משנה כלשהויכי בכל התקשרות שת,  מתחייב בזאתמקי�ה 14.8
 . לגבי מסמכי העבודהעירייה  של הההוראות אשר תבטחנה את זכויותי
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,  )  QC) Quality Control את כל דרישות בקרת האיכות י�מתחייב לקי מקי�ה :  איכותתבקר 14.9
וכמפורט בתכנית האיכות ובקרת איכות אשר   לחוזה זהט"י ובנספח במסמכי המכרזכמפורט 

  . החכירהההקמה וג� בתקופת במהל. כל תקופת , אושרה על ידי המנהל

 יומ� עבודה 15

בו יירשמו מדי יו� הפרטי� ) " העבודהיומ�": להל�( ינוהל יומ� עבודה בשלושה עותקי� מגרשב 15.1
כי רישומי� , איכותהאלא א� קבע מנהל הבטחת ,  או בא כוחו המוסמ.מקי� על ידי ההבאי�

  :כאמור ייעשו על ידו

  ;פרוייקט בבצוע המקי�מספר� של העובדי� לסוגיה� המועסקי� על ידי ה 15.1.1

  ;פרוייקט מבצע בו שימוש בביצוע המקי�הציוד המכני אשר ה 15.1.2

  ;מגרשתנאי מזג האוויר השוררי� ב 15.1.3

  ; שבוצעו במש. היו�פרוייקטההמלאכות בביצוע  15.1.4

 פרוייקט יש בו כדי לשק/ את המצב העובדתי במהל. ביצוע המקי�כל דבר אשר לדעת ה 15.1.5
  ;על ידו

 הוראות העבודהאיכות לרשו� ביומ� הרשאי מנהל הבטחת ,  לעיל15.1 בנוס/ לאמור בסעי/  15.2
 כל דבר אחר שלדעת , וכ�פרוייקטרות בדבר מהל. ביצוע הבה וההסתייגויות, מקי�שניתנו ל

 על ידי פרוייקטאיכות יש בו כדי לשק/ את המצב העובדתי במהל. ביצוע ההמנהל הבטחת 
 את העבודהכוחו המוסמ. רשאי לרשו� ביומ� � או באמקי�ה. בציו� תארי. הרישו�, מקי�ה

אול� רישומי� אלה יחייבו את המזמי� , ומ�בציו� תארי. ריש, פרוייקטהערותיו בקשר לביצוע ה
 תו. מקי� לא הסתייגו מה� בהודעה בכתב ל,איכותה או מנהל הבטחת ,רק בתנאי שהמנהל

ורק בתנאי , איכותה יו� מיו� מסירת העתק מרישומי� אלה למנהל הבטחת )14(ארבעה עשר 
  .דרישה לתשלו� כלשהומשו� שאי� ברישומי� אלה 

ולאחר ,  או בא כוחו המוסמ.מקי�על ידי ה, בתו� הרישו� בו,  ייחת�כל ד/ של יומ� העבודה 15.3
  .איכות המכ� על ידי מנהל הבטחת 

או לבא כוחו , מקי� יימסר ל העבודהאיכות ביומ�ההעתק חתו� מרישומי מנהל הבטחת  15.4
ימי� ממסירת ההעתק ) 5 (חמישהתו. , אשר רשאי להסתייג מכל פרט הרשו� בו, המוסמ.
 יירש� מקי�דבר הסתייגותו של ה. איכותהמסירת הודעה בכתב למנהל הבטחת על ידי , כאמור
רואי� כאילו אישרו ,  על הסתייגות כאמור, או בא כוחו המוסמ.,מקי�לא הודיע ה. ביומ�

  .הצדדי� את נכונות הפרטי� הרשומי� ביומ�

יפא של  הסתייג מה� ובכפו/ לס, או בא כוחו המוסמ.,מקי�פרט לאלה שה, הרישומי� ביומ� 15.5
  . לעיל ישמשו כראיה בי� הצדדי� על העובדות הכלולות בה�15.2 סעי/ 

ינוהל במפעלי� יומ� נפרד בו , מחו2 למקו� המבנה, מתבצע במפעלי�פרויקט א� חלק מביצוע ה 15.6
בציו� , פרויקט ביצוע האת מצב התקדמות, בפע� מדי פע� , או בא כוחו המוסמ.,מקי�ירשו� ה

בשינויי� ,  במפעלי� יהיוות המבוצעעבודותשאר הרישומי� ביומ� לגבי ביצוע ה. תארי. הרישו�
 חלות ג� על היומ� כאמור 15.5 � ו15.4 , 15.3 והוראות סעיפי�  15.2 כמפורט בסעי/ , המחויבי�

  .בסעי/ קט� זה

 למקי"העדר זכות עכבו�  16

, המגרש, שטחי עבודות הפיתוח, כבו� לגבי הפרויקטיכל זכות ע, ולא תהא, או למי מטעמו אי�/ ומקי�ל
או לגבי הבנוי עליה� או המחובר אליה�  (עירייהעל ידי ה) מסר לויא� י(מסר לו ייכל שטח אחר שאו 

מכל מי� , או נכסי� אחרי�/או מסמכי� ו/או כל מיטלטלי� ו/וכ� לגבי מסמכי העבודה ו, )חיבור של קבע
, כי בכל התקשרות,  מתחייבמקי�ה. מהאו למי מטע/ ועירייהאו השייכי� ל/הקשורי� לפרויקט ו, וסוג
לפיו לא תהא לקבל� המשנה האמור כל זכות , כלל תנאי מפורשיי, ער. בינו לבי� כל קבל� משנהישת
 .כבו� כאמוריע

 .והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה,  הינו מעיקרי חוזה זהזה 16  סעי/



� 45 �  

 

 חובות דיווח 17

, � מת� דיווחי�י על פי מסמכי החוזה לענימקי�המבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת של  17.1
ומבלי לגרוע , למי מטעמואו /למנהל אג/ נכסי העירייה ואו / ועירייהמידע או הודעות ל, הסברי�

, לקבלת דיווחי�, מעת לעת, או למי מטעמ�/ו, או למנהל/ ולעירייהמכל זכות אחרת הנתונה 
במהל. , על פי דרישתו,  להגיש למנהל�מקי מתחייב המקי�מידע או הודעות מאת ה, הסברי�

 . במתכונת ובמועדי� שיקבע המנהל, בכתב, די� וחשבו� מפורט, ביצוע הפרוייקט

, נסיבה או תנאי, במקרה של התקיימות כל אירוע, באופ� מיידי,  למנהלמקי�יודיע ה, בנוס/ 17.2
 על פי מסמכי  לקיי� את התחייבויותיומקי�על יכולתו של ה, או עלולי� להשפיע, המשפיעי�

נוכח , או שהינו מתעתד לנקוט, ויעדכ� את המנהל בדבר הצעדי� שנקט, במלוא� ובמועד�, החוזה
נסיבה או תנאי כאמור , התקיימות אירוע, להסיר ספק. הנסיבה או התנאי האמורי�, האירוע

 או בזכויותיו של/משו� עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו ו, כשלעצמה, לא תהווה, לעיל
 .  על פי מסמכי החוזהמקי�ה

 זכות הבטחת איכות של העירייה 18

או /למנהל אג/ נכסי העירייה ואו /או למנהל ו/ ועירייהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה ל 18.1
, האו מי מטעמ/ ועירייההא הת, או על פי כל די�/ו, איכות  על פי מסמכי החוזההלמנהל הבטחת 

על ביצוע הפרוייקט ועל קיו� ,  בכל אופ� שימצא לנכו�,לפקח ולהשגיח,  בכל עת לבקרתרשאי
ולדרוש מ� , ובכלל זה לנקוט את כל הצעדי�,  על פי מסמכי החוזהמקי�התחייבויותיו של ה

על מנת ,  הבלעדי של העירייההלפי שיקול דעת, אשר נדרשי�, לנקוט את כל הצעדי�מקי� ה
מבלי . ות המקי� על פי מסמכי החוזהשל כל התחייבוי, במלוא� ובמועד�, להבטיח את קיומ�

 ובי� באמצעות מי הבי� בעצמ, בכל עת, ת רשאי העירייההאת, לגרוע מכלליות האמור לעיל
בי� כדי לפקח על ביצוע הפרוייקט , כנס לשטח הפרוייקט ולעשות בו כל פעולה שהיאילה, המטעמ

  . ובי� לכל מטרה אחרת

או / ועירייה הצעדי� הדרושי� על מנת לאפשר לאת כל, בכל עת, לנקוט, המקי� מתחייב בזאת 18.2
  . על פי סעי/ זה לעילהלממש את זכויותי, הלמי מטעמ

או של מנהל אג/ נכסי העירייה /עירייה ואיכות האמורה של ההבזכות הבטחת , ולא יהא, אי� 18.3
כדי לשחרר , על ידיו, או באי מימושה, במימושה, או של מנהל הבטחת האיכות/או של המנהל ו/ו

לרבות לגבי אופ� וטיב ביצוע ,  מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזהמקי�את ה
 או מנהל/ ועירייהולא יהא בה כדי להטיל על ה, או כדי לגרוע מה� באופ� כלשהו/ו, הפרוייקט

אחריות כלשהי , או מי מטעמ�/ואו מנהל הבטחת האיכות /או המנהל ו/אג/ נכסי העירייה ו
 יהא האחראי היחיד מקי�וה, או על פי די�/יה� במפורש על פי חוזה זה ושאינה מוטלת על

 .והבלעדי לביצוע הפרוייקט ולקיו� כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה

 : בסמו$ ובגבול הפרוייקט בניי� עיר והיתרי בניה קיימי" או שיאושרו בעתידתוכניות  18.4

  
שטחי עבודות הפיתוח ואתר כננות בסמו. לעל המקי� לערו. בדיקות לתוכניות קיימות ומתו

 בזמ� הפעלת החניו� 4 טופס קבלת  ולאחר הפרויקטולקחת זאת בחשבו� בזמ� ביצוע הפרויקט 
דוע לו וכי הוא לקח  המקי� מצהיר בזאת כי י.בעיקר בתאו� ומת� אפשרות לבצע את העבודות

 והיציאה של החניו� וכ�  ידוע כי כי ברחוב ארניה מתוכנ� לביצוע שיקוע באיזור הכניסה, בחשבו� 
י תוכניות "בשונה מהמתוכנ� והכל עפ, שינויי� בכניסות והיציאות בפניות ימניות בלבדיתכנו 

  . מצהיר כי הדברי� ידועי� לו וכי לקח שינויי� אלו בחשבו�המקי�. שתאושרנה

 גבעו� תח�מאו /אתר הפרויקט ועל המקי� לקחת בחשבו� תוכניות עתידיות בסביבות , בנוס/
הרכבת , פרוייקטי� בדרו� הקריה , פרויקט השוק סיטונאי : כגו�, מתוכנני�ופרויקטי� 

המקי� מצהיר כי לקח בחשבו� את המשמעויות הישירות והעקיפות . 'התחתית הקו האדו� וכד
או מי מטעמה ולא יוכל /או דרישות כלפי העיריה ו/או טענות ו/במת� הצעתו ולא יעלה תביעות ו

מתחייב המקי� כי יאפשר פעולה תקינה  של , כמו כ�. � על העיריה ומי מטעמה בעניי� זהלהלי
ובמידת הצור. , ולא יפריע לביצוע�  בכל דר. שהיאאו אחרי� /והפרוייקטי� המנויי� לעיל 

שוני� הקשורי� בפרויקטי� ואת כניסת אות� גורמי� לביצוע הפרויקט יתא� את העבודות 
   .י חוזה זה "הקמת הפרוייקט עפבמסגרת עבודת אחרי� 



� 46 �  

 

מתוכננות תוספות בניה במיבני� בהתא� לתכנית בניי� העיר המקי� מצהיר כי ידוע לו ש, כמו כ�
מודגש כי יתכ� , בנוס/. מעטפת וכי ג� נתוני� אלו נלקחו על ידו בחשבו�רחובות ההקיימי� ב

ל  ושיפו2 חזיתות "פות בניה הנשתו. כדי ביצוע הפרויקט יינתנו  היתרי  בניה לצור. מימוש תוס
או בתי העסק הסמוכי� וכי יתכ� שעבודות אלו תבוצענה במקביל לביצוע הפרויקט /המבני� ו

 פעולה ישתפו, שהוא והמפעיל איתו יתקשר המקי� מתחייב בזאת .או במהל. תקופת החכירה/ו
פוצי� ותוספות לביצוע השי במבני� הקימי� בהיק/ המתח� שיבצעו את העבודות במול היזמי� 

או הועדה /העירייה וי "י תוכניות והיתרי� שיפו2 שתאושרנה מפע� לפע� ע"הבניה וזאת עפ
 יאפשרו בהתא� לצור.  מטעמו המפעילהמקי� מתחייב כי הוא ו, א"המקומית לתכנו� ולבניה ת

י העיריה ובלבד שלא יפריעו לביצוע "תאו� וביצוע הקמת פיגומי� זיזי� כפי שתאושרנה ע
   .י המלצת יוע2 בטיחות וגיהות ואישור משרד העבודה כדי�"יפו� בהיק/ החניו� עפהד

מובהר בזאת כי בגי� כל השינויי� בתוכניות שיבוצעו על ידי יזמי� בסמו. ובגבול הפרויקט לא 
הצעתו האמור תומחר במסגרת , שכ�, תשול� למקי� כל תוספת תשלו� מכל מי� וסוג שהוא

עירייה או דרישה כנגד ה/או תביעה ו/ולא תהיה לו כל טענה ו) למכרז 6נספח (הכספית למכרז 
  . בגי� כ.

עבודות בניית החניו� יעשו תו. שמירה וחיזוק יסודות המבני� הסובבי� לרבות הבטחת , כמו כ�
 . באחריות המקי� של החניו�אשר הנ� יציבות וחוזק המבני� 
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  הבטחת איכות ונציג המקי"מנהל, המנהל,  אג+ נכסי העירייה מנהל–' פרק ד

  אג+ נכסי העירייה והמנהלמנהל 19

 של כי� המוסמהכוח�י בא�הינ, המנהל ומנהל הבטחת האיכות , אג/ נכסי העירייהמנהל 19.1
 . וביצוע הפרוייקט בפרט, בכללחוזה זה � בקשר ע� יהעירייה בכל דבר ועני

או /או למנהל ו/עירייה ואג/ נכסי האו סמכות אחרת הנתונה למנהל /מבלי לגרוע מכל זכות ו 19.2
או /או המנהל ו/ו  אג/ נכסי העירייה מנהליויה, על פי מסמכי החוזהלמנהל הבטחת האיכות  

את ביצוע הפרוייקט על ידי , עירייהמטע� ה, בכל עת,  לבדוקכי�מוסממנהל הבטחת האיכות 
שימוש והחומרי� שנעשה בה� , העבודה הקבלנית, לרבות את טיב העבודה ההנדסית, מקי�ה

אג/ נכסי  מנהל וכ� יהי. בביצוע הפרוייקט והתאמת� של כל אלה להוראות מסמכי החוזה
לפיה� ,  סדרי עדיפויותמקי� לקבוע לכי�מוסמאו מנהל הבטחת האיכות /או המנהל ו/העירייה ו

 . או כל חלק ממנו, יבוצע הפרוייקט

נהל הבטחת האיכות או מי ע� המנהל וע� מ, מנהל אג/ נכסי העירייה ישת/ פעולה ע� מקי�ה 19.3
 אג/ נכסי העירייה ובכלל זה יאפשר למנהל,  בביצוע תפקידיואו למי מה�/ה� וויסייע ל, מטעמ�

, בכל עת, אפשרות כניסה וגישה, �או למי מטעמ/ ואו למנהל הבטחת האיכות/או למנהל ו/ו
ות בה� לרבות למקומ, לשטח הפרוייקט ולכל מקו� בו מבוצעת עבודה בקשר ע� הפרוייקט

או למי /ה� וויספק ל, מכונות או חפצי� הקשורי� לביצוע הפרוייקט, חומרי�, מוכני� מסמכי�
  . שיתבקשו על ידיו,  את כל המידע והמסמכי�מה�

או מנהל הבטחת /או המנהל ו/ אג/ נכסי העירייה ו על ידי מנהלמקי�שתינת� ל, כל הוראה 19.4
,  מתחייב בזאתמקי�ה. עירייהניתנה על ידי הכמוה כהוראה ש, או על ידי מי מטעמ�/האיכות ו

של מנהל הבטחת האיכות ושל מי , של המנהל,  אג/ נכסי העירייהלציית לכל הוראה של מנהל
המועסקי� על ידיו , ולגרו� לכ. שכל עובדיו וקבלני המשנה, � ובמועד� במלוא� למלא,מטעמ�

המנהל ומנהל הבטחת , י העירייהאג/ נכסבקשר ע� הפרוייקט יצייתו א/ ה� לכל הוראות מנהל 
  . במלוא� ובמועד�, וימלאו אות�האיכות 

ומנהל הבטחת האיכות המנהל , מנהל אג/ נכסי העירייה של �כל המסמכי� הדורשי� את אישור 19.5
הגור� המאשר אליו הועברו . מקי�בכתב על ידי האליה� יועברו , על פי מסמכי החוזה

תו. המועדי� הקבועי� לכ. ,  בכתבמקי�ודיע ליבח� את המסמכי� האמורי� ויהמסמכי� 
 תו. ארבעה עשר, � מועדי�יאו בהעדר הוראה כאמור לעני, בהוראה הרלוונטית במסמכי החוזה

ובמקרה , או על דחייתו, על אישור המסמ. הרלוונטי, ימי� מיו� קבלת המסמ. הרלוונטי) 14(
או על דחייתו של המסמ. ,  אישורווהאמור לעיל יחול על,  מסמ. חדשמקי� ימסור ה–של דחייה 

המנהל ,  אג/ נכסי העירייהוחוזר חלילה עד לאישורו של המסמ. הרלוונטי על ידי מנהל, האמור
 . ומנהל הבטחת האיכות בהתא� לאמור בחוזה זה

בענייני� הנתוני� , המנהל ומנהל הבטחת האיכות , אג/ נכסי העירייה של מנהל ה�החלטותי 19.6
או מי /מקי� וסמכי החוזה תהיינה סופיות ומוחלטות ותחייבנה את ה על פי מה�לסמכויותי

 . מטעמו

ולהקנות , כל אד� או גו/, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מנהל אג/ נכסי העירייה יהיה רשאי למנות 19.7
יודיע , אד� או גו/ כאמוראג/ נכסי העירייה מינה מנהל . לה� מסמכויותיו על פי מסמכי החוזה

 .ג� על האד� או הגו/ האמורי�, בהתאמה, וראות מסמכי החוזה יחולווכל ה, מקי�על כ. ל

כל אד� , לפי שיקול דעתו, יהא המנהל רשאי למנות, לצור. ביצוע תפקידיו על פי מסמכי החוזה 19.8
יודיע , מינה המנהל אד� או גו/ כאמור. ולהקנות לה� מסמכויותיו על פי מסמכי החוזה, או גו/

 . ג� על האד� או הגו/ האמורי�, בהתאמה, מכי החוזה יחולווכל הוראות מס, מקי�על כ. ל

על , או מנהל הבטחת האיכות /או המנהל ו/אג/ נכסי העירייה ובסמכויות מנהל , ולא יהא, אי� 19.9
כדי לשחרר , או על ידי מי מטעמ�/וה� על ידי, או באי מימוש�, או במימוש�/פי מסמכי החוזה ו

לרבות לגבי אופ� וטיב ביצוע , על פי מסמכי החוזה מאחריותו ומהתחייבויותיו מקי�את ה
מי או על / ועירייהולא יהא בה� כדי להטיל על ה, או כדי לגרוע מה� באופ� כלשהו/ו, הפרוייקט

 יהא האחראי היחיד והבלעדי לביצוע מקי�וה, אחריות כלשהי, מי מטעמ�על או / ומה�
 .חוזההפרוייקט ולקיו� כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי ה
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 איכותהמנהל הבטחת סמכויות  20

מנהל הפרוייקט והבטחת , המנהל ימנה מנהל הבטחת איכות  מטעמו להיות מנהל הבטחת איכות 20.1
ג  על ביצוע הפרוייקט וכ� על ביצוע "כמפורט בנספח כ;  )QA) Quality Assuranceאיכות  

על פי ,  QC (Quality control) ההתחייבויות של המקי� ומנהל בקרת האיכות והמפקח מטעמו
 .זהות מנהל הבטחת איכות ימסר למקי� בכתב על ידי המנהל. חוזה זה

או המפקח  מטע� /מנהל הבטחת איכות שומר על זכותו להחלי/ את מנהל בקרת האיכות ו 20.2
למקי� על החלפתו , בכתב, מנהל הבטחת האיכות יודיע. כראות עיניו, בכל עת, בקרת האיכות

 . והמפקח  של מנהל בקרת האיכות 

כוחו �איכות  ישמש כבאהמנהל הבטחת ,  הבטחת האיכות מבלי לגרוע מסמכויותיו של מנהל 20.3
 .  � הקשור לביצוע הפרוייקטיבכל דבר ועני המנהל המוסמ. של

 באמצעות מקי�תעשה על ידי ה, או אל המנהל בקשר ע� ביצוע הפרוייקט/כל פניה אל העירייה ו 20.4
 . איכות המנהל הבטחת 

לצור. בדיקת ביצוע , בכל עת, טחת האיכות רשאי להיכנס לאתר הפרוייקטמנהל הב 20.5
התחייבויותיו של המקי� על פי חוזה זה והמקי� מתחייב לפעול בהתא� להוראות מנהל 

 .הבטחת האיכות 

, איכות יהיה זכאי לקבל לידיו עותק מכל המסמכי� הקשורי� לביצוע הפרוייקטהמנהל הבטחת  20.6
  .העבודהלרבות תוכניות ויומני 

, בהתא� לחוזה זה, או מת� הוראות על ידו, המצאות מנהל הבטחת האיכות באתר הפרוייקט 20.7
אינה פוטרת את המקי� מאחריותו המלאה לטיב הפרוייקט ולביצוע תנאי חוזה זה על פי כל די� 

, לרבות אחריות המקי� להעסקת כל בעלי המקצוע הנדרשי�, ועל פי הוראות החוזה ומסמכיו
 . אחראי� באופ� צמוד ושוט/ לביצוע הפרוייקטאשר יהיו

, ודעה מוקדמת בכתבלמנהל הבטחת האיכות  היית� , באמצעות בקרת האיכות והמפקח ,המקי� 20.8
 בכדי ,במהל. ביצוע הפרוייקט, לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה, ימי� לפחות) 7(של שבעה 
 את אופ� הבצוע הנכו� של העבודה  לבקרה ולקבוע לפני כיסוייהמנהל הבטחת האיכות לאפשר ל
יהא מנהל הבטחת האיכות רשאי להורות למקי� , כוסתה או הוסתרה עבודה כאמור. הנדונה

, לבצע חורי�, לעשות חורי�, לקדוח קידוחי�, או למנהל בקרת האיכות והמפקח לחשו//ו
מנת לאפשר על , או כל הוראה אחרת, להרוס כל חלק מהעבודה, להסיר את הכיסוי מעל העבודה

 על והכל, וכ� להשיבה לאחר גמר הבדיקה לקדמותה, למנהל הבטחת האיכות  לבדוק אותה
  .המקי�חשבו� 

יהיה מנהל הבטחת , איכות  בחוזה זההמבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למנהל הבטחת  20.9
  :איכות מוסמ.ה

, ועל ידאו המועסקי� / וואו מי מטעמ/ וו בעצמהמקי� כי חומרי� או ציוד אשר קבועל 20.9.1
בכפו/ להוראות חוזה זה , אינ� באיכות הדרושה, משתמשי� בה�, לרבות קבלני משנה

  . ולהחליפ� בחומרי� או ציוד מתאימי�מגרשולדרוש מה� לסלק� מה

או /אינו בהתא� לתוכניות ולמפרט ו,  כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצעקבועל 20.9.2
דרוש את תיקונה של אי ההתאמה על ידי ול, אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי החוזה

ב של כל חלק של העבודה שאינו "בניה מחדש וכיוצ, הריסה, שינויי�, ביצוע תיקוני�
  .איכות הלשביעות רצו� מנהל הבטחת 

כי יש לבצע , קבועאיכות רשאי להיהיה מנהל הבטחת , טר� ביצוע שלב עבודה מסוי� 20.9.3
לה שינויי� ותיקוני� סבירי� שאינ� שיהיו א, שינויי� ותיקוני� בתוכניות ובלבד
ואשר אינ� מחייבי� שינויי� , א� נית� היתר, מצריכי� הוצאת היתר בניה מתוק�

כל תוכנית לאחר הכנתה , לבקשתו, עביר לו לש� כ.י מקי�ה. בפרוייקט אשר כבר בוצעו
 .וקוד� תחילת העבודה על פיה

שיראה למנהל הבטחת האיכות  בכל מועד , לזמ� כל מי שקשור לפרוייקט לפגישת עבודה 20.9.4
 .ובמקו� שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הבטחת האיכות 

 בהתא�  הפרוייקט מבוצעא� לפי דעתו אי�, ואו חלק ממנ, ביצוע הפרוייקטלהפסיק את  20.9.5
או /או לדרישה ו/טענה ו עילה להווהלא תכאמור הפסקה . הוראות חוזה זה ונספחיול
 כלשהי או עילה, או מי מטעמה/ת מצד המקי� כלפי העירייה ואו אחר, תביעה כספיתל

  .י� הקבועי� בלוחות הזמני� על פי חזוה זה ונספחיולשינוי במועד
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כדי להטיל על , כאמור לעיל, כי אי� בתפקיד הפיקוח, מוצהר בזה, למע� הסר ספק 20.9.6
 האיכות או על מנהל הבטחת/או על מנהל אג/ נכסי העירייה ו/ו מנהלהאו על /העירייה ו
או , או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת/בנזיקי� וומנהל הפרוייקט אחריות 

 חייב להשתמש ו איננהלהמ.  על פי חוזה זהו מכל אחריות שיש למקי�לשחרר את ה
לא תגרע ,  למנות מנהל הבטחת איכות  והימנעות ממינוי מנהל הבטחת איכות ובזכות

בקשר ע� כל דבר , וכנגד כל טענה או תביעה של,  או השתק, ולא תהווה מניעותומזכויותי
 .למפרט ולהוראות חוזה זה,  לתוכניותו והתאמתוטיב, פרוייקטועניי� הקשור ב

 נציג המקי" 21

מספר טלפו� , כתובת, ש�( את פרטיו עירייה למקי�ימסור ה, במועד מסירת רשות השימוש 21.1
 . מקי�של נציג הוקורות חייו ) ומספר פקסימיליה

 :ציג המקי� יידרש לעמוד בתנאי� הבאי� נ 21.2

 .הינו מהנדס בניי� רשו� 21.2.1

 .שני� לפחות בענ/ הבנייה) 15(בעל ותק של חמש עשרה  21.2.2

מבני� הכוללי� מבנה תת קרקעי ) 2(בהקמת שני , השני� האחרונות) 5(בחמש , בעל ניסיו� 21.2.3
 .ר לפחות" מ9,000בגודל של 

) 200(של חניו� תת קרקעי שבו מאתיי� השני� האחרונות בהקמה ) 7(בשבע , בעל ניסיו� 21.2.4
 . מקומות חניה לפחות

המנהל . מראש ובכתב, אלא א� קיבל לכ. את אישור המנהל, מקי�לא יחלי/ את נציג המקי� ה 21.3
המנהל יהיה . אלא מטעמי� סבירי�, מקי� להחלי/ את נציג המקי�לא יסרב לבקשתו של ה

 . ללא דיחוי,  מתחייב לעשות כ�מקי�וה, י�מק להחלי/ את נציג המקי�להורות ל, בכל עת, רשאי

� בקשר ע� הפרוייקט י לכל דבר וענימקי� ישמש כבא כוחו וכנציגו המוסמ. של המקי�נציג ה 21.4
 . וע� חוזה זה

, או מי מטעמ�/ו, איכותהאו מנהל הבטחת /ו, או המנהל/ ועירייה אל המקי�כל פניה של ה 21.5
על , מסרישתעשה או ת, או הודעה/ כל פניה ו.מקי�תעשה באמצעות נציג ה, בקשר ע� הפרוייקט

לכל , תחשב, מקי�או מי מטעמ� לנציג ה/איכות והאו מנהל הבטחת /או המנהל ו/ ועירייהידי ה
 . מקי�ל, שנעשתה או נמסרה כדי�, או הודעה/כפניה ו, י�ידבר וענ

יותיו של  כדי לגרוע באופ� כלשהו מהתחייבומקי�במינוי נציג ה, ולא יהא, אי�, להסיר ספק 21.6
 .  על פי מסמכי החוזהמקי�ה

מעשה או מחדל של נציג , רשלנות, המקי� מוותר בזאת על כל טענה בדבר חריגה מסמכות 21.7
 .או המנהל/אשר יש בה� כדי לגרוע מאחריותו של המקי� כלפי העירייה ו, המקי�
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  הפסקת ביצוע הפרוייקט;  מהל$ ביצוע הפרוייקט–' פרק ה

 ותקופת ביצוע והפרויקט ביצוע תחילת 22

ימסור המנהל , הפרויקט היתר בנייה כדי� להקמת קיו�ובכפו/ לבמועד מסירת רשות השימוש  22.1
  .  לחוזה זה"ו"כנספח בנוסח המצור/ , למקי� את צו התחלת העבודה

ימשי. בביצועו בקצב הדרוש , המקי� יתחיל בביצוע הפרוייקט במועד מסירת רשות השימוש 22.2
בכפו/ לאמור בלוחות הזמני� ובכפו/ לכל , מתו� תקופת ההקמהלש� השלמתו עד ולא יאוחר 

 .על פי הוראות חוזה זה) א� נקבעה(ארכה שנקבעה 

או היתר הדרושי� על פי די� /או רשיו� ו/לקבלת כל אישור ו, המקי� יהיה אחראי על חשבונו 22.3
חילת ביצוע כי ת, יובהר בזאת. לצור. ביצוע הפרוייקט, או על פי דרישות הרשויות המוסמכות/ו

על ידי הרשויות , ככל שידרשו, הפרוייקט בפועל מותנית בחתימה על כל המסמכי� אשר ידרשו
 .או על פי הדי�/או על פי חוזה זה ו/המוסמכות ו

, אשר ביצועה כפו/, לא יהא רשאי להתחיל בביצועה של עבודה כלשהי הכלולה בפרוייקטמקי� ה 22.4
בטר� , או היתר כלשהו/רשיו� ו, לאישור, ת המוסמכותאו על פי דרישות הרשויו/על פי כל די� ו

 . הרשיונות וההיתרי� האמורי� כדי�, התקבלו בידיו כל האישורי�

והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ,  הינו מעיקרי חוזה זהעל תתי סעיפיו זה 22  סעי/ 22.5
 .חוזה זה

 מת ביצוע הפרוייקטארכה להשל 23

ניתנה פקודת שינויי� המחייבת ביצוע עבודות נוספות על אלה הקבועות בחוזה ללא צמצו�  23.1
רשאי המנהל לקבוע כי עקב כ. תינת� ארכה , עבודות אחרות שעל המקי� לבצע על פי חוזה זה

אשר תיעשה , בהתא� להחלטתו הסופית והמוחלטת של המנהל, למועד השלמת הפרוייקט
לא תזכה את המקי� בפיצוי או בתשלו� אחר בשל האיחור בהשלמת , ארכה כאמור. בכתב

 .הפרוייקט וכ� לא תילקח בחשבו� לעניי� קביעת ער. השינויי� האמורי�

רשאי המנהל לקבוע , או מצמצמת את היקפו/ניתנה פקודת שינויי� המבטלת חלק מהפרוייקט ו 23.2
, להחלטתו הסופית והמוחלטת של המנהלבהתא� , כי עקב כ. תקוצר תקופת ביצוע הפרוייקט

  .  אשר תיעשה בכתב

 קצב ביצוע הפרוייקט 24

בוצע ברציפות ובקצב יפרוייקט הש, המקי� ינקוט את כל האמצעי� הדרושי� על מנת להבטיח 24.1
 ובתקופה הקבועה להשלמתו בהתא� ללוחות  בהתא� ללוחות הזמני�והדרוש להשלמת

 .הזמני�

או כל , ואיטי מכדי להבטיח את השלמת, ו או חלקוכול, יקטכי קצב ביצוע הפרוי מנהלהסבר  24.2
והמקי� ינקוט ללא דיחוי את כל האמצעי� , הוא יודיע על כ. למקי�, כאמור לעיל, מנוחלק מ

י� הקבועי�  במועדועל מנת להחיש את קצב ביצוע העבודות ולגרו� להשלמת, ממנוהדרושי� 
יהא , ו כאמור על ידי המקי� אינ� מספקי�כי האמצעי� שננקט, היה המנהל בדעה. בחוזה זה

 בכלובמקרה כאמור ינקוט המקי� ללא דיחוי , רשאי להורות לו על האמצעי� בה� עליו לנקוט
ח ו מכמקי�כי כל האמצעי� שינקטו על ידי ה, מובהר בזאת. האמצעי� עליה� הורה המנהל

ה למספר קבוצות חלוק, ובכלל זה הגדלת מספר משמרות העבודה, האמור בסעי/ זה לעיל
בי� א� ננקטו , או הוספת ציוד וביצוע עבודות באמצעות אחר/הוספת שעות עבודה ו, עבודה

לא יהוו עילה לדרישת תשלו� נוס/ כלשהו ,  ובי� א� ננקטו על פי הוראת המנהלמקי�ביוזמת ה
 . מקי�מצידו של ה

מבלי לגרוע , ת רשאיעירייההא הת,  לעיל24.2  את התחייבותו כאמור בסעי/ מקי�לא מילא ה 24.3
לבצע את , או על פי כל די�/ על פי מסמכי החוזה והאו סעד אחרי� הנתוני� ל/מכל זכות ו
,  הבלעדיהלפי שיקול דעת, או באמצעות כל גור� אחר/ והבעצמ, ו או חלקוכול, הפרוייקט

והכל על ,  הפרוייקטאתרני� והחומרי� הנמצאי� בהמתק, ולהשתמש לצור. כ. בכל הציוד
 לגבות מהמקי� את כל ת רשאיאו מי מטעמה /תהא העירייה ו, במקרה כאמור. חשבו� המקי�

לכיסוי ) שבעה עשר אחוז (17%בתוספת ,  בגי� ביצוע עבודות כאמורהההוצאות שנגרמו ל
או קיזוז� מכל תשלו� /� ולרבות באמצעות ניכויי, וזאת בכל דר. שהיא,  הכלליותההוצאותי

  .או באמצעות מימוש ערבויות/ ועירייהשיגיע למקי� מאת ה, שהוא
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, או מנהל הבטחת האיכות יזמ� פגישת עבודה בנוגע לפרוייקט/המנהל ו, מבלי לגרוע באמור לעיל 24.4
להל� (במשרדי המנהל או בפרוייקט או בכל מקו� אחר שיראה למנהל , לפחות פע� בשבוע

או /או נציג המקי� ו/המנהל יהיה רשאי לזמ� לפגישת העבודה את המקי� ו). "הפגישת עבוד":
 .או כל קבל� אשר פועל בקשר ע� הפרוייקט/כל עובד אחר מטעמ� ו

יובהר כי המנהל רשאי לזמ� פגישות עבודה בנוגע לפרוייקט על פי שיקול דעתו , למע� הסר ספק
או גו/ הקשור /ל לזמ� לפגישות כל אד� ויהיה רשאי המנה, כמו כ�, הבלעדי וללא כל הגבלה

 . לפרוייקט
 . זה על כל תתי סעיפיו הינו סעי/ עיקרי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה24 סעי/  24.5

 הפסקת ביצוע הפרוייקט 25

,  הבלעדיהיקול דעתלפי ש, בכל עת, תהא רשאיעירייה תה, על א/ כל האמור במסמכי החוזה 25.1
להורות למקי� להפסיק את ביצועו של ,  של חוזה זה,הומבלי שהדבר יחשב להפרה מציד

וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב על , בי� לתקופה ובי� לצמיתות, כולו או חלקו, הפרוייקט
 :באחת מהאפשרויות הבאות, מאת המנהל, כ. למקי�

לכל ,  מוגבלתלתקופה, כולו או חלקו, קטבמקרה של הוראה להפסיק את ביצוע הפרויי 25.1.1
  )."מוגבלתלתקופההודעת הפסקה  "–להל� (מראש ימי� ) 7( שבעה הפחות

, לכל הפחות, לצמיתות, כולו או חלקו, במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע הפרוייקט 25.1.2
, ולא יהא, אי�, להסיר ספק). "הודעת הפסקה לצמיתות "–להל� (� מראש מיי) 7(שבעה 
 .  להל�39 כדי לגרוע מהוראות סעי/ , זה 25 ות סעי/ בהורא

 : תחולנה ההוראות הבאות,  מוגבלתנמסרה למקי� הודעת הפסקה לתקופה 25.2

הכל בהתא� לתנאי� , )�ילפי העני(כולו או חלקו , המקי� יפסיק את ביצוע הפרוייקט 25.2.1
אלא א� ניתנה לו הוראה , ולא יחדשו, ולתקופה שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה

  . י� זה על ידי המנהליובהתא� לתנאי� שיקבעו לענ, לעשות כ�, על ידי המנהל, בכתב

ינקוט המקי� את כל האמצעי� הדרושי� , במש. כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט 25.2.2
 עד למועד ,פרוייקטב) ככל שבוצעו(עבודות שבוצעו אות� ט ולהבטחת שטח הפרוייק

 . י� זה על ידי המנהלישתינתנה לו לענ, והכל בהתא� להוראות, לתקופההודעת ההפסקה 

בכפו/ , אזי, יו�) 21(עשרי� ואחד היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על  25.2.3
שנגרמו , למקי� את ס. ההוצאות הסבירות הישירותעירייה שיב הת,  להל�25.2.4 לסעי/ 

לפי , כפי שיאושרו על ידי המנהל, לו בפועל במש. תקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט
הנתמ. באישור , בהסתמ. על תיעוד מתאי� של ההוצאות האמורות, שיקול דעתו הבלעדי

מסכו� ההוצאות שישולמו למקי� . המקי�אשר יומצא למנהל על ידי , של רואה חשבו�
 מאת עירייה לקזז כל סכו� המגיע לת רשאיעירייההא הת,  כאמור לעילעירייהעל ידי ה
או /לא יהא המקי� זכאי לכל תמורה ו, פרט לתשלו� סכו� ההוצאות האמור. המקי�

בגי� או דמי נזק אחרי� כלשה� /או הפסד רווח ו/או החזר הוצאות ו/או פיצוי ו/תשלו� ו
 . הז 25.2 הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמור בסעי/ 

כולו או , לא תחולנה מקו� שבו ההפסקה בביצוע הפרוייקט,  לעיל25.2.3 הוראות סעי/  25.2.4
נגרמה בשל גורמי� שאינ� , פהבגינה נמסרה למקי� הודעת ההפסקה לתקו, חלקו

או מנהלית לביצוע /קיומה של מניעה משפטית ו, א. לא רק, כגו�, עירייהבשליטת ה
או הוראה אחרי� על /או כל צו ו/לרבות בגי� הוצאת צו מניעה ו, כולו או חלקו, הפרוייקט

או /כדי למנוע ו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, אשר יש בה�, ידי כל רשות מוסמכת
גורמי" שאינ" בשליטת  "–להל� (להפריע לביצועו הסדיר והתקי� של הפרוייקט 

ובמקרה , ) להל�71.2 כהגדרת מונח זה בסעי/ (או בגי� נסיבות של כח עליו� /ו) "העירייה
כאמור , הטעמאו ממי מ/ ועירייהכאמור לא יהא המקי� זכאי להשבת הוצאותיו מה

או /או החזר הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלו� ו/או לכל תמורה ו/ו,  לעיל25.2.3 בסעי/ 
 .  או דמי נזק אחרי� כלשה�/הפסד רווח ו

 : תחולנה ההוראות הבאות, נמסרה למקי� הודעת הפסקה לצמיתות 25.3

הכל בהתא� לתנאי� , )לפי העני�(כולו או חלקו , קטהמקי� יפסיק את ביצוע הפרויי 25.3.1
  .שיפורטו בהודעת ההפסקה לצמיתות

 מקו� שבו הופסק לצמיתות ביצועו של חלק מ� הפרוייקט ,מנהלא� נדרש לכ. על ידי ה 25.3.2
המקי� יסלק ,  מקו� שבו הופסק לצמיתות ביצועו של הפרוייקט כולו,ובכל מקרה, בלבד

, הכל בהתא� להוראות, וישיב את החזקה בו לידי העירייהידו ויפנה את שטח הפרוייקט 
 .שתינתנה לו לעני� זה על ידי המנהל
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והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית , הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל25.3.2 סעי/ 
 .של חוזה זה

כפי שיקבע בהודעת , כולו או חלקו, הפרוייקטהיה והמועד להפסקת ביצועו לצמיתות של  25.3.3
יחול לאחר שנית� צו התחלת עבודה ולאחר שהמקי� החל בפועל , ההפסקה לצמיתות
אותו חלק של הפרוייקט של� למקי� שכר ראוי בגי� ת עירייהה, אזי, בביצוע הפרוייקט
יערו. , לצור. זה.  מסירת רשות השימושלאחר מועדבתקופה ש, בפועל ,אשר בוצע על ידו

מהמועד הקבוע בהודעת ,  יו�)14(תו. ארבעה עשר  מנהל הבטחת האיכות מדידות
מנהל הבטחת יקבע , שעל בסיס�,  ההפסקה לצמיתות להפסקת ביצועו של הפרוייקט

 ,באמצעות המנהל, ודיע לעירייה וי. חלקו של הפרוייקט אשר בוצע בפועלאת ערהאיכות 
העירייה תשל� למקי� את השכר . � ביצוע זהיגבעל שיעור השכר הראוי המגיע למקי� 

 עירייהבקיזוז כל סכו� המגיע ל, הראוי המגיע לו בהתא� לקביעת מנהל הבטחת האיכות
קביעתו של מנהל הבטחת האיכות כי , מוסכ� בזאת במפורש. א� מגיע, מאת המקי�

פי ומוחלט  יהווה סילוק סו,בי� א� מגיע לו תשלו� ובי� א� לאו, בנוגע לתשלו� למקי�
לא יהא  זכאי לכל תמורה והמקי� , האו מי מטעמ/ו, עירייהשל כל תביעות המקי� כלפי ה

 . או דמי נזק אחרי� כלשה�/או הפסד רווח ו/או החזר הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלו� ו/ו

כפי שיקבע בהודעת , כולו או חלקו, היה והמועד להפסקת ביצועו לצמיתות של הפרוייקט 25.3.4
לאחר שנית� צו ) י�ילפי הענ(או , יחול לפני שנית� צו התחלת עבודה, יתותההפסקה לצמ

אזי המקי� לא יהא זכאי , הפרוייקט התחלת עבודה א. לפני שהמקי� החל בפועל בביצוע
או /יצוי ואו פ/או תשלו� ו/או לכל תמורה ו/ לעיל ו25.3.4 לשכר ראוי האמור בסעי/ 

 . או דמי נזק אחרי� כלשה�/או הפסד רווח ו/החזר הוצאות ו

הורה על ,  לעיל לא תחולנה במקרה שבו המנהל25.3  � ו25.2 הוראות סעיפי� , להסיר ספק 25.4
כתוצאה מהפרה של , בי� לתקופה ובי� לצמיתות, כולו או חלקו, הפסקת ביצועו של הפרוייקט

 כל הסעדי� עירייהיעמדו ל, ובמקרה כאמור, המקי� את התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה
 . או על פי כל די�/ על פי מסמכי החוזה וההמוקני� ל

, סיבה שהיאמכל , כולו או חלקו, כי בכל מקרה בו הופסק ביצועו של הפרוייקט, מובהר בזאת 25.5
כולו או , להמשי. בביצוע הפרוייקט, בכל עת, ת רשאיעירייההא הת, בי� לצמיתות ובי� לתקופה

וזאת בכל אופ� ,  המוחלטהעל פי שיקול דעת,  ובי� באמצעות כל גור� אחרהבי� בעצמ, חלקו
, בי� היתר, ת רשאיעירייההא הת, לצור. זה. על פי שיקול דעתה הבלעדי,  וזאתמצא לנכו�תש

ולמקי� , את מסמכי העבודה וכל מסמ. אחר, או למסור לכל גור� אחר/ו, הלעשות שימוש בעצמ
בגי� , האו מי מטעמ/ ועירייהכנגד ה, מכל מי� וסוג, או טענה/או דרישה ו/לא תהא כל תביעה ו

 . כ.
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   לוחות זמני"–' פרק ו

 חשיבות לוחות הזמני" 26

וכי יכולתו של המקי� לעמוד , ת המקי� בלוחות הזמני� רואה חשיבות לעמידעירייהכי ה, מובהר בזאת
  .הינה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זהבלוחות הזמני� 

 לוח הזמני" הכללי 27

ואת , ) לחוזה זה"ז"נספח (כי בח� בקפידה את לוח הזמני� הכללי ,  מצהיר ומאשר בזאתמקי�ה 27.1
ובכל , במלואו, ב לעמוד בווכי הוא מתחיי, כל המשמעויות הנובעות ממנו לגבי ביצוע הפרוייקט

 . חלק ממנו

כוללת ה� את עמידתו בתקופה לביצוע , כי עמידת המקי� בלוח הזמני� הכללי, מובהר בזאת 27.2
וה� את עמידתו בתקופה הקבועה בלוח הזמני� הכללי לביצוע כל שלב , הפרוייקט בכללותו

 . משלבי הפרוייקט

  .והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל27 סעי/  27.3

 לוח הזמני" המפורט 28

ואת האפשרות של המנהל לעקוב אחר , בכדי להבטיח את ביצוע הפרוייקט בלוח הזמני� הכללי 28.1
אשר , וייקטלוח זמני� מפורט לביצוע הפר,  על חשבונו,מקי�יכי� ה, התקדמות ביצוע הפרוייקט

, בי� היתר, ויכלול, השלבי� ואבני הדר. הקבועי� בלוח הזמני� הכללי, יותא� לכל התקופות
 ובי� על ידי מי מקי�בי� שה� מבוצעות על ידי ה, את כל העבודות הכלולות במסגרת הפרוייקט

 . לוח הזמני� המפורט יהא ערו. בצורת לוח גנט). "לוח הזמני" המפורט "–להל� (מטעמו 

 לאישור המנהל את לוח מקי�יגיש ה, יו� מיו� מת� צו התחלת העבודה) חמישה עשר (15ו. ת 28.2
. עיל ל19.5 וזאת באופ� האמור בסעי/ ,  לעיל28.1 כאמור בסעי/ , הזמני� המפורט שהוכ� על ידיו

כפי שיעודכ� מעת (יצור/ לוח הזמני� המפורט , � אישור לוח הזמני� המפורט על ידי המנהלע
 . ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו, לחוזה זה" ז"כנספח , )בהתא� להוראות חוזה זה, לעת

יהא ,  לעיל28.2  את לוח הזמני� המפורט לאישורו של המנהל כאמור בסעי/ מקי�לא הגיש ה 28.3
 בגי� כ. על פי מסמכי עירייהאו סעד אחרי� הנתוני� ל/מבלי לגרוע מכל זכות ו, המנהל רשאי

, בי� בעצמו ובי� באמצעות מי מטעמו, להכי� את לוח הזמני� המפורט, או על פי כל די�/החוזה ו
 בגי� הכנת לוח עירייהה בה� ה ישא בכל ההוצאות שנשאמקי�באופ� שה, מקי�והכל על חשבו� ה

 הלכיסוי הוצאותי) שבעה עשר אחוז (17%בתוספת , הזמני� המפורט על ידי המנהל כאמור לעיל
מצא ת בכל דר. שמקי� לגבות את הסכומי� האמורי� מ� הת רשאיתהא עירייהה. הכלליות

 . לרבות באמצעות מימוש ערבויות, לנכו�

לוח הזמני� . ט בהתא� לביצוע הפרוייקט בפועל את לוח הזמני� המפורמקי�מדי חודש יעדכ� ה 28.4
 . msprojectולפי תוכנת " גנט"המפורט יוגש בצורת 

 אי עמידה בלוחות הזמני" 29

בגי� , האו מי מטעמ/ ועירייהלא יהא רשאי לבסס כל תביעה כנגד המקי� כי ה, מודגש בזאת 29.1
 מסיבות שאינ� לרבות, מכל סיבה שהיא, או כל חלק ממנו, התארכות מש. ביצוע הפרוייקט

, מכל סיבה שהיא, או כל חלק ממנו, או עיכוב כלשהו בביצוע הפרוייקט/איחור ו. מקי�תלויות ב
או /או בהחזר הוצאות ו/או בפיצוי ו/או בתשלו� ו/ בתמורה ומקי�את ה, כשלעצמ�, לא יזכו

 . או בדמי נזק אחרי� כלשה�/בהפסד רווח ו

, או על פי כל די�/ על פי מסמכי החוזה ולעירייהתוני� או סעד אחרי� הנ/מבלי לגרוע מכל זכות ו 29.2
 מאת לעירייהאשר יגיעו , או שיפוי/או פיצוי ו/ כל תשלו� ומקי� לגבות מהת רשאיעירייההא הת
 בלוחות מקי�בגי� אי עמידה של ה, או על פי כל די�/ על פי הוראות מסמכי החוזה ומקי�ה

הזמ� הקבוע לביצועו של שלב כלשהו מ� השלבי� אי עמידה במש. , להסיר ספק, לרבות, הזמני�
 הלפי שיקול דעת,  לנכו�עירייהמצא התוזאת בכל דר. אחרת ש, המפורטי� בלוחות הזמני�

 .לרבות באמצעות מימוש ערבויות, הבלעדי

מתנאיו תהווה הפרה יסודית של והפרת תנאי ,  הינו מעיקרי חוזה זהעל תתי סעיפיו 29  סעי/ 29.3
 .חוזה זה
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  שמירה על שלו" הציבור והסביבה; בטיחות;  ארגו� שטח הפרוייקט–' פרק ז

 ארגו� שטח הפרוייקט 30

 . להנחיות המנהל ולהוראות כל די�,  יארג� את שטח הפרוייקט בהתא� לנתוני השטחמקי�ה 30.1

 לאישור המנהל תרשי� של י�מקיגיש ה, ימי� מיו� קבלת צו התחלת העבודה) 7 (תו. שבעה 30.2
מיקומ� של מבני� , בי� היתר, לרבות, המתאר את אופ� ארגו� שטח הפרוייקט, שטח הפרוייקט

תוואי , שערי כניסה, דרכי גישה, שטחי עבודה ושטחי התארגנות, מקי�ומתקני� שיבנו על ידי ה
 . דרש על ידי המנהליהכל ברמת פירוט כפי שת, השילוט וכיוצא באלה, הגדר

 גידור 31

יגדר ,  ביצוע הפרוייקטכמועד תחילתבצו התחלת העבודה ימי� מהמועד שנקבע ) 7(תו. שבעה  31.1
להוראות מנהל הבטחת בהתא� , הפרוייקט בגדר תקניתאתר את כל , על חשבונו, מקי�ה

 :להל�(הוראות כל רשות מוסמכת והוראות הדי� ,  יפו–הוראות עיריית תל אביב , האיכות
 .)"הגידור"

ימי� ממועד ) 7(� יגיש לאישור מנהל הבטחת האיכות תוכנית לביצוע הגידור תו. שבעה המקי 31.2
מנהל הבטחת האיכות יהיה רשאי לדרוש ביצוע תיקוני� בתוכנית . קבלת צו התחלת העבודה

. ימי� מקבלת דרישת מנהל הבטחת האיכות) 2(הגידור והמקי� יבצע תיקוני� אלו תו. שני 
כי בוצע בהתא� לתוכנית ,  לאחר שמנהל הבטחת האיכות יאשר בכתבהגידור ייחשב כמושל� רק

 .שאושרה על ידו ובהתא� לכל האישורי� הנדרשי� להקמת הגידור כמפורט לעיל

 א/ א� , וזאתהאמור לעילהפרוייקט כאמור חלה החל מ� המועד אתר  לגידור מקי�חובתו של ה 31.3
 לית� ת רשאיעירייההא הת,  כ.לצור..  טר� החל בביצוע הפרוייקטמקי� ה,במועד האמור

 .   הפרוייקטאתר רשות כניסה מוגבלת למקי�ל

מהווה תנאי לתחילת ביצוע , בהתא� להוראות חוזה זה, כי השלמת הקמת הגדר, מובהר בזאת 31.4
 . הפרוייקט

. מ" מ1.2 �  1משלד צינורות הנושאי� מסגרות המחופות פח בעובי , היה בנוי בעיקרוהגידור י 31.5
שלד הגידור יתוכנ� ויבוצע לעמוד בכוח אופקי של רכב . טר מ�2.5 לא פחות מיהיה  הגדרגובה

או ע� משטרת ישראל את כל /על המקי� לתא� ע� אג/ התנועה בעירייה ו. העלול להתנגש בו
 . ההגנות הנדרשות לגדר כאשר הגדר מקבילה לכביש

ביצוע להתקדמות בהתא� � של הגידור  לקחת בחשבו� אפשרות שיידרש להזיז קטעיהמקי�על  31.6
 .או מגרשי� סמוכי�/לרבות בגי� ביצוע עבודות ברחובות ו, על פי שיקול דעת המנהל, הפרוייקט

בהתא� לשיקול דעת מנהל הבטחת האיכות ולדרישות הרשויות , במקומות הדרושי� 31.7
יותקנו בגידור ,  יפו ומשטרת ישראל�לרבות מחלקות התנועה של עיריית תל אביב , המוסמכות

יוחזקו במצב נעול השערי� .  ולכניסת הולכי רגלציוד וחומרי בניה, כלי רכב להכנסת שערי�
 . השערי� יהיו עשויי� כדוגמת החומרי� בגדר.ביצוע הפרוייקטבמהל. כל 

 יהיה האחראי הבלעדי מקי� ה.הגידור יהיה של� ותקי� במש. כל תקופת ביצוע הפרוייקט 31.8
 .רודיאו ליקוי שיתגלו בג/� מיידי כל פרצה ווהוא מתחייב לתק� באופ, רידולתחזוקת הג

אלא א� יורה לו ,  משטח הפרוייקטוויפנה אותידור  את הגמקי�יפרק ה, בגמר ביצוע הפרוייקט 31.9
 .מנהל הבטחת האיכות אחרת

 משטח ו וסילוק, מעת לעת על פי הצור.והסטת, ואחזקת, רודיכל ההוצאות הכרוכות בהקמת הג 31.10
תחולנה על במועד שייקבע על ידי מנהל הבטחת האיכות , קטהפרוייקט בגמר ביצוע הפרויי

 . מקי� בלבד וה� נכללות בהצעת המקי� במכרזה

 שמירה 32

ולמש. כל תקופת ביצוע , החל מ� המועד שנקבע בצו התחלת העבודה להתחלת ביצוע הפרוייקט 32.1
ירייה ככל שתתיר הע.  הפרוייקטאתרמער. שמירה ל, על חשבונו,  לספקמקי�ידאג ה, פרוייקטה

מתחייב המקי� , לפני צו התחלת עבודה, למקי� לבצע עבודות התארגנות באתר הפרוייקט
 .מער. שמירה ממועד זה, על חשבונו, לספק
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 הפרוייקט כאמור חלה החל מ� המועד שנקבע אתר לשמירה במקי�כי חובתו של ה, מובהר בזאת 32.2
 טר� החל מקי�האמור ה א/ א� במועד ,בצו התחלת העבודה להתחלת ביצוע הפרויקט וזאת

 רשות כניסה מוגבלת מקי� לית� לת רשאיעירייההא הת, לצור. כ..  בפועלבביצוע הפרוייקט
 .   הפרוייקטאתרל

) 7 (וזאת שבעה, השמירה תבוצע על ידי חברת שמירה בעלת ידע וניסיו� בשמירה על אתרי בניה 32.3
 אתר� לא מבוצעות עבודות בלרבות בזמני� בה, שעות ביממה) 24 (עשרי� וארבע, ימי� בשבוע

  .הפרוייקט

 מתחייב לפעול בהתא� מקי�וה,  להגדיל את מספר השומרי�מקי�המנהל יהא רשאי להורות ל 32.4
 . � זהילהוראות המנהל לעני

שחברת השמירה תבטח עצמה כנגד גניבות ונזקי� עד לגבול הביטוח שייקבע , המקי� ידאג לכ. 32.5
או למי מטעמו עד גבול / של רכוש השיי. לעירייה וכ. שג� גניבות קטנות, על ידי העירייה

  . לכמויות ולמספר הגניבות, הביטוח ישולמו לעירייה ללא קשר לגודל הגניבה

 שילוט 33

, ימי� מ� המועד שנקבע בצו התחלת העבודות כמועד תחילת ביצוע הפרוייקט) 10(תו. עשרה  33.1
באתר , מטר לפחות) 4( ארבעה X מטר) 3(פח מואר בגודל שלושה שלט , על חשבונו, יתקי� המקי�
, המקי�, מתכנני�מות הש, הפרויקט את ש� ולהשלט יכל .)"השלט ":להל� (או בסמו. לו

וכל מו צורת ומיקו, גודל האותיות, צורתו, תוכ� השלט.  שיקבעו על ידי המנהלופרטי� נוספי�
 .ת הלילה השלט יהיה מואר בשעו.המנהלי "קבעו בלעדית עיי �עניי� אחר הקשור בשלט 

 המקי�י "עבוצע הדמיה תה"). פרוצס(" ברמה גבוהה הדמיה ממוחשבת צבעוניתיכלול השלט  33.2
קוב2 ממוחשב של . או מי מטעמו/מנהל וי ה" עלמקי�שיסופקו , בהתא� לתוכניות הממוחשבות

 המנהללקבל את אישור המקי� ועל , תכנונובסו/ למנהל  יימסר ,ההדמיהכולל השלט תכנו� 
 .טר� ייצורו

אישור ממהנדס קונסטרוקציה המאשר את השלט ואופ� התקנתו באתר  המקי� ימציא למנהל 33.3
מראש , פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא ע� הורה על כ. המנהל. ביצוע הפרוייקט

 .או על פי הדי�/או א� הדבר נדרש על ידי כל רשות מוסמכת ו/ו, ובכתב

, שלטה יידרש לשנות את מיקומו של הפרויקטל. כי יתכ� שבמה,  להביא בחשבו�המקי�על  33.4
או מכל סיבה המנהל  או עקב דרישות של ,ביצוע הפרוייקטכתוצאה מאילוצי� של התקדמות 

 .אחרת

 מעת לעת והסטת, ותחזוקת, והקמת, ייצורו, תכנו� השלטהכרוכות בוהעלויות כל ההוצאות  33.5
מקי� וכ. הדבר ג� לגבי כל שלט ל התחולנה ע,  משטח הפרוייקט בגמר ביצוע הפרוייקטווסילוק

או /על פי הוראות מנהל הבטחת האיכות ו, אחר שיידרש המקי� להציב באתר ביצוע הפרוייקט
 . או על פי הוראות הדי�/על פי הוראות כל רשות מוסמכת ו

   ארעיי"מבני" ומשרדי" 34

ולעובדיו  מתחייב להקי� על חשבונו ולהחזיק את כל המבני� הארעיי� הדרושי� לו מקי�ה 34.1
 מקי�במהל. עבודתו יתחזק ה.  והרשויותמנהלוזאת  בתאו� ובאישור ה, לצור. עבודתו התקינה

   .או את המבני� הארעיי�  וישמור על ניקיונ�/את המבנה ו

, יו� מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודות כמועד תחילת ביצוע הפרוייקט) 21(תו. עשרי� ואחד  34.2
איכות הל חשבונו משרד לשימוש המנהל ומנהל הבטחת  מתחייב להתקי� ולהחזיק עהמקי�

, מי�,  למערכות חשמלו יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבורמקי�ה. )"המשרד": להל�(
 . השוט/ ולתקינות הציוד והריהוט בה�וקיונילנ, )בפס רחב(לרשת האינטרט , טלפו�, ביוב

 :ורט להל�כמפ, מיקו� המשרד יהיה בהתא� להוראות מנהל הבטחת האיכות

מטר נטו לפחות ובגובה של שניי� וחצי ) 4( ארבעה Xמטר ) 6(שטח המשרד יהיה שישה  34.2.1
 .מטר נטו לפחות) 2.5(

מנהל הבטחת האיכות , אשר ישמש את המנהל, מיני מטבחו�, בחדר נפרד, המשרד יכלול 34.2.2
� מי, לטלפו�, לחשמל) למש. כל תקופת ביצוע הפרויקט(בחיבור זמני יחובר ובאי כוח� ו

 .וביוב

חמי� של ספק מי� מינרלי� מוכר בישראל וידאג לספק /המקי� יספק מתק� מי� קרי� 34.2.3
 .באופ� שוט/ מכלי מי� מלאי� מהספק לאור. תקופת ביצוע הפרוייקט
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שמוני�  חלונות מזוגגי� במידות )2(שני , אטומה ניתנת לנעילהפח דלת : המבנה יכלול 34.2.4
, ל רשת נגד יתושי� וסורגי� למניעת פריצהכול, לפחות, מ" ס)80( שמוני� Xמ "ס) 80(

 ירוהט בשולח�המשרד ו. ס"כ) 2.5(מזג� מפוצל של שניי� וחצי , ריצו/ או חיפוי רצפה
שולח� ישיבות ניצב לשולח� . מנהל ע� כיסא מנהל מפואר ושלוחה ע� מגירות ננעלות

ע� שתי  פח נותארושני לתליית תכניות ומשע� לוח קיר ,  כסאות)10(עשרה , המנהל
 .נית� לנעילהדלתות 

, קווי טלפו� סדיר לשימוש מנהל הבטחת האיכות) 3(על המקי� לדאוג להתקנת שלושה  34.2.5
רוחב הפס יהיה הרוחב (פקסימיליה ועבור קו אינטרנט בפס רחב , עבור תקשורת טלפו�

כ� יספק המקי� מכשיר טלפו� ומכשיר פקסימיליה ). המקסימלי הקיי� בעת הזמנת הקו
המקי� יהיה אחראי לתקינות ואחזקת הקווי� ). ע� אפשרות לחיוג מהזיכרו�(רגיל לנייר (

 .והמכשירי� במש. כל תקופת ביצוע הפרויקט

המקי� ידאג לתקינות� המלאה של מכשירי הטלפו� והפקסימיליה ויחליפ� בחדשי� 
באחריות המתקי� לספק דיו או מילוי לפקס . תו. יו� עבודה אחד, א� התקלקלו

 .שוט/באופ� 

, מדג� שיאושר על ידי מנהל הבטחת האיכות מראש, המקי� יספק מכונת צילו� למשרד 34.2.6
. או מי מטעמו/מכונת הצילו� תועמד לשימושו הבלעדי של מנהל הבטחת האיכות ו

.  המקי� ידאג לתקינותה המלאה של מכונת הצילו� במש. כל תקופת ביצוע הפרוייקט
לרבות טונרי� ונייר , � לתפעול מכונת הצילו�המקי� דאג לאספקת כל העזרי� הנילווי

 .צילו�

 כונ� � גיגה לפחות ו1 חדש ע� זיכרו�  PC P4 due 2 coreמחשב , המקי� יספק למשרד 34.2.7
Hard Disk מוד� , חיבור לאינטרנט בפס רחב, מתא� רשת, "19מס. ,  גיגה לפחות100 של

בצירו/ רשיונות (נות תוכנות מדפסת צבעונית כולל תמיכה קבועה בדיו וכ� את התוכ
 ):כדי�

34.2.7.1 Windows Vistaגירסה אחרונה ; 

34.2.7.2 Windows Offic 2007 Professionalגירסה אחרונה ; 

34.2.7.3 MS Project; 

יחברו אותו לכל , כי טכנאי� מוסמכי� לכ. יתקינו את המחשב במשרד, המקי� ידאג
הרשתות הנדרשות ויעיקו תמיכה מלאה למחשב ולכל העזרי� הנילווי� במש. כל 

 .פת ביצוע הפרוייקטתקו

 מבנה שירותי� ברמה ,המנהלבמקו� שיורה עליו , על חשבונו, בנוס/ יתקי� המקי� 34.2.8
לרבות , המנהל אשר ישמש את המנהל ומנהל הבטחת האיכותסניטרית לשביעות רצו� 

 .המי� והביוב כולל אספקת נייר טואלט ומגבות נייר באופ� סדיר, חיבור לרשת החשמל

ל ככל שיידרש לצור. " הניקיו� והאחזקה של כל המבני� הנהמקי� יישא בהוצאות 34.2.9
טלפו� , אינטרנט, חשמל, תשלו� עבור מי�: עבודת� כולל תשלומי האגרות השונות כגו�

או דמי שימוש ואחזקה כולל תשלו� עבור השיחות באמצעי תקשורת אחרי� אשר /ו
 .ביצוע הפרויקטאו מי מטעמו במש. כל תקופת /הועמדו לרשות מנהל הבטחת האיכות ו

, כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהקמת המשרד האמור ואספקת הציוד כמתואר לעיל 34.2.10
כולל אחזקתו השוטפת במש. כל תקופת ביצוע הפרוייקט ופירוקו במועד שייקבע על ידי 

 .יחולו על המקי� ויראו אות� ככלולות בהצעתו לתקופת החכירה, מנהל הבטחת האיכות 

א� כתוצאה ,  במהל. הביצוע העתקת המשרד ממקו� למקו�מובהר כי א� תידרש 34.2.11
או מי /משלבי ביצוע הפרוייקט וא� עקב דרישה מפורשת של מנהל הבטחת האיכות ו

כולל העתקת , על חשבונו, יעשה זאת המקי� באופ� מיידי, או מכל סיבה אחרת, מטעמו
 .כל המערכות המחוברות למבני� וחיבור� מחדש

, או על פי הדי�/או זכות אחרי� הנתוני� לעירייה על פי חוזה זה ו/מבלי לגרוע מכל סעד ו 34.2.12
או /הישירות ו, תהיה העירייה זכאית לחייב את המקי� בגי� כל ההוצאות והעלויות

בגי� אי קיו� התחייבויות המקי� על פי סעי/ , או למי מטעמה/שייגרמו לה ו, העקיפות
 .זה

 משרד למקי" 34.3
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). "משרד המקי"": להל�( משרד באתר הפרוייקט לשימושו ,על חשבונו, המקי� מחויב להקי�
במשרד .  לעיל34.2 מודגש בזאת שמשרד המקי� יהיה נפרד מ� המבני� המפורטי� בסעי/ 

  .אשר תחובר לרשת האינטרנט, תותק� מערכת מחשב, המקי�

 מי" ושירותי" אחרי", חשמל 35

טלפו� וכל שירות אחר הדרוש בשטח הפרוייקט לצור. ביצוע , מי�, תי חשמלספקת שירוה 35.1
או כל חיבור אחר יעשה / כל חיבור חשמל ו. ועל חשבונומקי�הפרוייקט הינ� באחריות ה

המקי� יהיה אחראי , למע� הסר ספק. בהתא� להוראות הרשויות המוסמכות ובהתא� לכל די�
 מועדי ניתוק מערכות מי� .דת המקי� בפרוייקטלכל הקשור לחיבור המערכות לצורכי עבו

 ע� מקי�יתואמו על ידי ה, )ידרשיא� וככל שניתוק כאמור (וחשמל הקיימות בשטח הפרוייקט 
 .כל הרשויות הרלוונטיות וע� המנהל

או לכל הפסקה אחרת בהספקת שירותי� , חשמלאו , מי� להפסקות תהא אחראית לא עירייהה 35.2
או נזק / ישא בעצמו בכל הוצאה ומקי�וה, מכל סיבה שהיא, קטאחרי� כלשה� לשטח הפרויי
 . שיגרמו בגי� הפסקות כאמור

את , על חשבונו, מקי�יפרק ה, או בכל מועד אחר עליו יורה המנהל, בגמר ביצוע הפרוייקט 35.3
 . שהקי� כאמור בשטח הפרוייקט, הרשתות הזמניות

טלפו� ושירותי� אחרי� ,  מי�,כל ההוצאות הכרוכות בהקמת� ובהכשרת� של מערכות חשמל 35.4
, בהסטת� מעת לעת, בתחזוקת�, )לרבות התקנת מוני חשמל ומי�(בשטח הפרוייקט כאמור לעיל 

וכ� כל ההוצאות הכרוכות בצריכת השירותי� , בסילוק� משטח הפרוייקט בגמר ביצוע הפרוייקט
 .מקי�תחולנה על ה, האמורי�

 ניקיו� ופינוי פסולת 36

על , וידאג לבצע, הפרוייקטאתר קיו� יישמור המקי� על נ, הפרוייקטבמש. כל תקופת ביצוע  36.1
 מאושר על אתר פינוי פסולת הפרוייקט לאתראת כל עבודות הניקיו� וסילוק הפסולת מ, חשבונו
המקי� ידאג לקבל מכל הרשויות המוסמכות הרלוונטיות את כל . משרד להגנת הסביבהידי ה

 . � זהיהאישורי� הדרושי� לעני

 . ובכל מקרה לפי הנחיות המנהל, עשה על ידי המקי� מדי יו� ביומוי הפסולת יסילוק 36.2

 54 ניקיו� שטח הפרוייקט בגמר ביצוע הפרוייקט יבוצע על ידי המקי� בהתא� להוראות סעיפי�  36.3
 .  להל�55.2  � ו

 . הפסולת תסולק לאתר מורשה על פי הדי� 36.4

לרבות כל ההוצאות , כל ההוצאות הכרוכות בניקיו� שטח הפרוייקט ובסילוק האשפה ממנו 36.5
או בהוצאת אישורי� /ולרבות אגרות כניסה לאתר סילוק פסולת הכרוכות בתשלו� אגרות 

, במקו� שאינו מאושרבגי� שפיכת פסולת ) א� יוטלו(וכ� קנסות שיוטלו , הדרושי� לעני� זה
 .תחולנה על המקי�

  ומדידהסימו� 37

את כל , על חשבונו, ויספק  בקשר ע� ביצוע הפרוייקטהמקי� יעסיק מודד מוסמ. מטעמו 37.1
 .ביצוע הפרויקטתקופת מש. כל וזאת , המכשירי� והאביזרי� הדרושי� לש� כ.

ובכל , ידת הצור.במ. מסרנה למקי� על ידי המנהלינקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות ת 37.2
המקי� ישמור על . נקודות קבע נוספות, על חשבונו, יתקי� המקי�, מקרה לפי דרישת המנהל

 . וה� מחוצה לו, ה� בתו. שטח הפרוייקט, קיומ� ושלמות� של נקודות הקבע

הממדי� ,  ולנכונות� של הגבהי�פרוייקטהמקי� יהיה אחראי לסימו� נכו� ומדויק של ה 37.3
וכ� יהיה ,  בהתחשב ע� נקודות הקבע שימסרו לו כאמורפרוייקטקי הוההכוונה של כל חל

 .  והכל בהתא� להוראות המנהל, אחראי לבדוק את הגבהי� המסומני� בתוכניות

תו� עשרה ימי�  לא יאוחר מלמנהליוגש ,  בתוכניותכל ערעור על גבהי� קיימי� המסומני� 37.4
החלטת . עד זה לא תילקחנה בחשבו�תטענה לאחר מוטענות ש. ממועד קבלת צו התחלת העבודה

 המנהל בנושא זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור

על , ויהא חייב בתיקו�, או אי דיוקי� בסימו� מ� הסימוני�/המקי� יהא אחראי לשגיאות ו 37.5
 . או לא מדויק/ על סמ. סימו� שגוי והאו שנבנ/ שבוצע ופרוייקטשל כל חלק מ� ה, חשבונו
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לרבות התקנת נקודות קבע נוספות על אלו שימסרו , בסימו� האמורכל ההוצאות הכרוכות  37.6
או ביצוע מחדש של עבודות /תיקו� ו, שמירת� וחידוש� של נקודות הקבע, למקי� על ידי המנהל

, )לרבות הוצאות הכרוכות בהריסת עבודות כאמור(או לא מדויק /שבוצעו על סמ. סימו� שגוי ו
 .תחולנה על המקי�

, או המנהל ידרשו ממנו לבצע לרבות עדכוני תכנו�/ כל מדידה אשר העירייה ומודד המקי� יבצע 37.7
 .מבלי לקבל כל תוספת תשלו� כלשהי

 הפרוייקטבטיחות בביצוע  38

המקי� מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודות לרבות כל התקנות הקשורות  38.1
 וכי הוא מקבל על 1970 –ל "תש, )נוסח חדש(בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה 

 .עצמו לנהוג לפי הקבוע בה� ובהתא� לכל די�

כל אמצעי הזהירות והבטיחות ב, על חשבונו, ינקוט המקי�, בכל מהל. ביצוע הפרוייקט 38.2
וכ� את כל האמצעי� הנדרשי� , הנדרשי� להבטחת חיי� ורכוש בשטח הפרוייקט ובסביבתו

הרשויות המוסמכות ועל פי כל ,  פי הנחיות המנהלהכל על, ו או חלקוכול, להבטחת הפרוייקט
 .די�

המקי� מתחייב להעסיק בפרוייקט ממונה בטיחות מטעמו אשר יהיה מוסמ. , בנוס/ לאמור לעיל
או הוראות /שיהא אחראי על שמירת מכלול כללי ו, על פי כל די� לשמש כממונה בטיחות בפרוייקט

 מנהל הבטחת האיכות וביצוע הוראות ונהלי או/תו. תיאו� ע� המנהל ו, הבטיחות לסוגיה�
   .כפי שיימסרו לו מעת לעת על ידי מנהל הבטחת האיכות , המנהל

, )נוסח חדש(, המקי� יישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבל� ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה 38.3
 .1988 –ח "התשמ, )עבודות בנייה( ובתקנות הבטיחות בעבודה 1970 – ל"התש

עבודות (תקנות הבטיחות בעבודה על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות  המקי� מקבל
לתקנות אלו למפקח , 2כאמור בתקנה , שלח הודעה על המינוימצהיר כי יו, 1988 � ח"התשמ, )בניה

  . הפרוייקטהעבודה האזורי שבאזורו מתבצע

 .תחילת ביצוע הפרוייקטמהווה תנאי מוקד� ל, ידוע למקי� כי מת� הודעה למפקח האזורי כאמור

כל האמצעי� הדרושי� על מנת לשמור על בעל המקי� לנקוט , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 38.4
ובכלל זה לדאוג לכ. שכל העובדי� בשטח הפרוייקט יצויידו בכלי עבודה , בטיחות העובדי�

פרוייקט יהיו או יותקנו על ידיו בשטח ה/או המתקני� שיובאו ו/שהציוד ו, ובציוד מג� תקניי�
ויופעלו א. ורק על ידי עובדי� המורשי� , תקיני� ובעלי תעודות בדיקה עדכניות ותקפות

 . ומוסמכי� לכ.

 . לינת פועלי� בשטח הפרוייקט אסורה 38.5

המקי� יהא האחראי הבלעדי לכל , י� זה במסמכי החוזהימבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לענ 38.6
 לרבות כל מקו� אחר בקשר ע� ביצוע הפרוייקטאו בכל /הנעשה והמתרחש בשטח הפרוייקט ו

וזאת בי� א� הביצוע נעשה על ידיו במישרי� ובי� א� נעשה באמצעות , הנוגע לבטיחות בפרוייקט
 . מי מטעמו

או /וכל הנחיה של המנהל ו, כל ההוצאות הכרוכות בנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור 38.7
 ותבוצענה על ידו ללא תוספת תשלו� המקי�תחולנה על מנהל הבטחת האיכות בנושא בטיחות 

 .כלשהי

מבקרי� אשר יבקרו ) 10(עשרה , לפחות, המקי� ידאג לכ. שבפרוייקט יהיה ציוד מג� אישי עבור 38.8
  .באתר הפרוייקט בו זמנית

 .פרה יסודית של חוזה זהוהפרת תנאי מתנאיו תהווה ה, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה38 סעי/  38.9

 שמירה על שלו" הציבור והסביבה 39

הפרעה או מטרד לנוחות הציבור , המקי� מתחייב כי תו. כדי ביצוע הפרוייקט לא תהיה פגיעה 39.1
או יימצאו באתר הפרוייקט או בסמו. אליו וכי לא תהיה /או לגורמי� אחרי� אשר יעבדו ו/ו

ב או ברכוש ציבורי או "דר. שביל וכיו,  בכבישהפרעה בזכות שימוש ומעבר או חזקה של כל אד�
 .פרטי המצוי בתחומי אתר הפרוייקט או בסמו. אליו
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המקי� מתחייב לנקוט בכל האמצעי� הדרושי� לש� כ. ובכלל כ. להימנע מביצוע עבודות 
ציוד או , לא להניח חומרי�, או מנהל הבטחת האיכות/הגורמות רעש בשעות עליה� יורה המנהל ו

להתקי� כל אמצעי זהירות , חו2 לאתר הפרוייקט אלא על פי היתר ובהתא� לתנאיוחפצי� מ
כפי שיידרש על ידי המנהל , הנדרשי� לש� הגנה על הציבור הרחב ועל המצויי� באתר הפרוייקט

או מנהל הבטחת האיכות ולדאוג כי הדרכי� המובילות לאתר הפרוייקט לא תהיינה נתונות /ו
  . הרגילה בשל ביצוע הפרוייקט או בשל הובלה לאתר הפרוייקטלהפרעה שתקשה על התנועה

המקי� מתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לניקוז השפלת מי התהו� ועליו לפעול בהתא� לגורמי  39.2
 .על חשבונו, הרשויות השונות בכל הנוגע לכ.

 פגיעה או מטרד כאמור והמקי� לא סילק� תו. הזמ� שנדרש לעשות כ� על ידי, נוצרה הפרעה 39.3
, או באמצעות מי מטעמו/יהא המנהל רשאי לסלק� בעצמו ו, או מנהל הבטחת האיכות/המנהל ו

 .על חשבונו של המקי�

או , צנרת תת קרקעית, כבל, המקי� ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� במגמה לא לפגוע בכל כביש 39.4
מהובלת ה� תו. כדי ביצוע הפרוייקט וה� כתוצאה , עבודות כלשה� המבוצעות באתר הפרוייקט

חפצי� כלשה� ובכלל כ. יהיה אחראי להודיע לרשויות המוסמכות לפני העברת חפ2 כלשהו 
ולקבל כל אישור הנדרש לכ. וישא לבדו בכל נזק שייגר� לכל רשות או , העלול לגרו� נזק כאמור

 .גור� כלשהו כתוצאה מפגיעה כאמור

לכלי , � מהווי� סכנה לציבוראשר סביר להניח כי ה, כל אימת שביצוע הפרוייקט יצור תנאי� 39.5
או שעלול לגרו� למפגע סביבתי או , רכב או לרכוש אחר בשטח הפרוייקט או בסמו. אליו

שלטי� , פנסי�, מתרסי�, מעקות זמניי�, גדרות, להקי� ולתחזקעל המקי� , בטיחותי
עי� ולמניעת מפג, בציבור או ברכוש, נזק או פגיעה, ואמצעי� אחרי� הדרושי� למניעת תאונה

 . כאמור

, בשטח הפרוייקט, בי� עיליי� ובי� תת קרקעיי�, לשמור על שלמות מבני� ומתקני� קיימי� 39.6
מבלי לגרוע . ולתק� כל נזק שיגר� לה� בגי� ביצוע הפרוייקט, בסביבתו ובדרכי הגישה אליו

מתחייב המקי� לנקוט משנה זהירות ואת כל האמצעי� הנדרשי� על , מכלליות האמור לעיל
למבני המגורי� ולמבני� האחרי� המצויי� , בגו/ או ברכוש, הבטיח שלא יגר� נזקמנת ל

 . או לדייריה� ולמשתמשי� בה�/בסמיכות לשטח הפרוייקט ו

בי� בידיי� ובי� באמצעות כלי , בטר� ביצוע חפירה כלשהי במסגרת ביצוע הפרוייקט, לוודא 39.7
, כבלי חשמל, א. לא רק,  כגו�,כי אי� במקו� המיועד לחפירה כבלי� או צינורות, מכאני

וכי לא תבוצע כל עבודת חפירה כאמור בטר� יקבל לידיו את כל האישורי� , ביוב ומי�, תקשורת
ובכלל זה , או הנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות לצור. כ./הדרושי� על פי כל די� ו

 המקי� יהיה .י�ילפי הענ, ורשות העתיקות, בזק, חברת החשמל, היאישורי� מאת העירי
 . או גור� שהוא בגי� עבודות חפירה כאמור/האחראי הבלעדי לכל נזק שיגר� לכל רשות ו

 .תחולנה על המקי�, כל ההוצאות הכרוכות בשמירה על שלו� הציבור והסביבה כאמור לעיל 39.8

 . תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהוהפרת, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל39 סעי/  39.9

 שמירה על איכות הסביבה 40

בצור. למנוע מפגעי� אקולוגיי� ואחרי� , בי� היתר, המקי� יבצע את הפרוייקט בהתחשב 40.1
את כל האמצעי� הנדרשי� לש� השגת , על חשבונו, וינקוט, כתוצאה מביצועו של הפרוייקט

לרבות הוראות והנחיות המשרד להגנת , ל די� בנושאהכל בהתא� להוראות והנחיות כ, מטרה זו
 . הסביבה

מתחייב המקי� לפעול בהתא� לכל ההנחיות שתינתנה לו , מבלי לגרוע מאחריותו כאמור לעיל 40.2
להסיר . והמיועדות להבטיח את שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעי� כאמור, על ידי המנהל

לא יגרעו מאחריותו של המקי� כאמור , המנהלהנחיות כאמור על ידי , או אי מת�, מת�, ספק
או / ועירייההנחיות כאמור על ידי המנהל כדי להטיל על ה, או באי מת�, ולא יהא במת�, לעיל

 .כל אחריות שהיא, או מי מטעמ�/ו, המנהל

 .תחולנה על המקי�, כל ההוצאות הכרוכות בשמירה על איכות הסביבה כאמור לעיל 40.3

  רי" ועצי"חומ, עתיקות, אוצרות טבע 41

א� וככל (שימצאו , וכ� עתיקות, כל מחצבי� ואוצרות טבע, זה לחוזה 78 בכפו/ לאמור בסעי/  41.1
או /כל זכות בה� ו, ולא תהא,  ולמקי� אי�עירייה של ההבשטח הפרוייקט הינ� רכוש) שימצאו

להשמדה , להצגה, להוצאה, יצוללנ, ובכלל זה לא תהא למקי� כל זכות לשימוש, בקשר אליה�
 . או לעשיית כל פעולה אחרת בה�/ו
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וכ� חפצי� , או בכל חוק אחר בדבר עתיקות, 1978 –ח "תשל, כמשמע� בחוק העתיקות, עתיקות 41.2
 נכסי –אחרי� כלשה� בעלי ער. דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר הפרוייקט 

את אמצעי הזהירות המתאימי� למניעת הפגיעה בה� או , על חשבונו, והמקי� ינקוט, מדינה ה�
 . הזזת� שלא לצור.

כאמור , ושטח עבודות הפיתוחמבלי לגרוע מאחריותו של המקי� לבדיקת מצבו של המגרש  41.3
י� כדי� / המוכרז�י/ מצויי� בתחומי אתרמשטחי� אלומובא לידיעת המקי� כי חלק , לעיל

שוק , תל אביב "13869/0 , 13/7/1995 מיו� 4009 ' עמ4318פ "הקריה  י, תל אביב "938/0
-Dקודת טריאנגולציה  נ 24496/0 לא פורס� ,13/7/1995 מיו� 3892'  עמ4318פ  "י" הסיטונאי�

 אסור לבצע באתר עתיקות – 1978ח "תשל,  לחוק העתיקות 29י סעי/ "  עפ). מערב–דרו�  (972
את רשות העתיקות  ובהתא� לתנאי אלא באישור מוקד� מ, סלילה וחפירה,עבודות בניה

י קביעת רשות "המקי� מצהיר ומתחייב לשאת עפ. האישור שייקבעו בהיתר הבניה ומעת לעת
ובמידת הצור. ג� בחפירות ,  מטע� רשות העתיקותהפיקוחבעלות , ככל שיידרש, העתיקות

ות הבדיקה חפיר, היקפי הפיקוח. בהתא� להוראות כל די�, הבדיקה וחפירות ההצלה במקרקעי�
המקי� מצהיר ומתחייב כי אי� לו  .יקבעו על ידי רשות העתיקות, וחפירות ההצלה בא� ידרשו
או אחרות /או דרישות מכל מי� וסוג שהוא כספיות ו/או טענות ו/ולא תהיינה לו כל תביעות ו

כמו כ� לא תהיינה לו כל . או מי מטעמ� בקשר ע� התנאי� המפורטי� לעיל/עירייה וכלפי ה
לרבות דרישות להארכת לוח הזמני� , או דרישות כספיות כלשה�/ וחוזה זהביעות לביטול ת

  .בכפו/ לאמור להל�,  בקשר לאמור לעיל,ל פי חוזה זה ונספחיולקיו� התחייבויותיו ע

או החפירות על ידי רשות /ידרש לביצוע הבדיקות ותתקופה שבגי� ה לא תואר.תקופת ההקמה  41.4

 :� הבאי�בכפו/ לתנאי, העתיקות

  חוזהעל פי אחרי�  עבודהקטעימ יוכל לעבוד במקי�א� התקופת ההקמה לא תואר.   .א

  .הארכיאולוגיותלחפירות   במקביל ,זה

  . החודשי�) שלושה (3 � תקופת ההקמה לא תואר. בגי� תקופת ביצוע חפירות הקצרה מ  .ב

רות על ידי רשות או החפי/ באותה תקופה שתידרש לביצוע הבדיקות ותואר.תקופת ההקמה  41.5
ורק במידה ובתקופה , חודשי�) שלושה (3רק במידה ותקופת ביצוע החפירות תעלה על העתיקות 

, תואר. תקופת ההקמה על פי חוזה זה, זו לא יוכל המקי� לעבוד במקטעי עבודה אחרי�
  .כמפורט לעיל

, פרוייקטאו עתיקות בשטח ה/אוצרות טבע ו, המקי� יודיע למנהל מיד ע� התגלות מחצבי� 41.6
 .י� זה על ידי המנהלישתינתנה לו בענ, וינהג בה� בהתא� להנחיות



� 61 �  

 

  

  חומרי" ומלאכה,  ציוד–' פרק ח

  

 כללי 42

, החומרי�, המתקני�, הכלי�, את כל הציוד, על אחריותו ועל חשבונו, המקי� מתחייב לספק 42.1
, למפרט, הבהתא� ובכפיפות להיתר הבני, וכל יתר האמצעי� הדרושי� לביצועו של הפרוייקט

ללוחות הזמני� ולכל יתר התנאי� והדרישות הקבועי� , לתנאי� המיוחדי� לביצוע, לתוכניות
 .במסמכי החוזה

 .והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל42.1 סעי/ 

פרק זה נועדו א. ורק להוסי/ על כל ההוראות והדרישות הכלולות בהיתר הוראות , להסיר ספק 42.2
מתקני� ומלאכה ואי� , ציוד, בדיקות, בתנאי� המיוחדי� לביצוע ובמפרט לעני� חומרי�, הבניה

 .בה� כדי לגרוע מה� באופ� כלשהו

 החומרי" בשטח הפרוייקט 43

לצור. ביצוע הפרוייקט כאמור כל החומרי� הדרושי� :  משמעו"חומרי""המונח , לעני� פרק זה 43.1
, וכ� כלי�, בי� מוגמרי� ובי� בלתי מוגמרי�, מוצרי�, לרבות אביזרי�,  לעיל42.1 בסעי/ 
 . מבני� וציוד המשמשי� לצור. ביצוע הפרוייקט כאמור, מתקני�

לרבות מבני� ומתקני� (טח הפרוייקט או יובאו על ידי המקי� לש/שיסופקו ו, כל החומרי� 43.2
יעברו בעת הספקת� או הבאת� , בקשר ע� הפרוייקט, )שיוקמו על ידיו בשטח הפרוייקט

ללא קבלת אישור ,  ואי� המקי� רשאי להוציא� משטח הפרוייקטעירייהלבעלות ה, כאמור
 . מראש ובכתב, המנהל לכ.

שתינתנה לו לעני� זה , א� להנחיותבהת, המקי� יחזיק ויאחס� את החומרי� בשטח הפרוייקט 43.3
ויהא אחראי לשמירת� הבטוחה של כל החומרי� במש. כל תקופת ביצוע , על ידי המנהל

 . אלא לצור. ביצוע הפרוייקט בלבד, המקי� לא יהא רשאי לעשות שימוש בחומרי�. הפרוייקט

וכ� בכל , זהיפסול חומרי� כלשה� כאמור בחוזה או מנהל הבטחת האיכות /וכל אימת שהמנהל  43.4
יוציא המקי� את החומרי� האמורי� משטח , מקרה בו יורה המנהל למקי� לעשות כ�

יהא , לא עשה המקי� כ�. נתנה לו לעני� זה על ידי המנהליוהכל בהתא� להנחיות שת, הפרוייקט
להוציא את , בכתב, ימי� למקי�) שבעה (7לאחר מת� הודעה מוקדמת של ,  רשאימנהלה

ולאחר שינכה ממחיר� את כל ההוצאות ,  משטח הפרוייקט ולמוכר�החומרי� האמורי�
ישיב את העוד/ , לכיסוי הוצאותיו הכלליות) שבעה עשר אחוז (17%בתוספת , שנגרמו לו בגי� כ.

או סעד אחר הנתוני� לעירייה על פי /והכל מבלי לגרוע מכל זכות ו, למקי�) א� נותר(שנותר 
 . או על פי כל די�/מסמכי החוזה ו

והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של , הינו מעיקרי חוזה זהעל תתי סעיפיו ,  זה43  סעי/ 43.5
 .חוזה זה

  וביצוע בדיקותטיב החומרי" והמלאכה 44

 טיב החומרי" והמלאכה 44.1

המשובח ביותר ישתמש המקי� א. ורק בחומרי� חדשי� מהמי� , לצור. ביצוע הפרוייקט 44.1.1
כל המלאכות הנדרשות במסגרת ביצוע הפרוייקט תבוצענה ברמה . ובכמויות מספיקות

 . מעולה

כל החומרי� בה� יעשה המקי� שימוש לצור. הפרוייקט יהיו בעלי תו תק� או סימ�  44.1.2
מקו� שבו הדרישות במפרט לגבי חומרי� מסוימי� גבוהות מדרישות תו . השגחה רשמי

יעמדו החומרי� האמורי� , ה הקיי� לגבי החומרי� האמורי�התק� או סימ� ההשגח
ובהעדר , מקו� שבו התק� מבחי� בי� כמה רמות של חומרי�. בדרישות הכלולות במפרט

 . יתאימו החומרי� לרמת התק� הגבוהה ביותר, הוראה אחרת במפרט

 .וכר יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצר� מהמקי� ל ידיחומרי� אשר יסופקו עכל  44.1.3
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המקי� . באחריות המקי� לספק דוגמאות של כל החומרי� והציוד שיסופקו לפרויקט 44.1.4
 , המוצרי�, החומרי�של כל, שתוצג במשרד מנהל הבטחת האיכות באתר" תערוכה"יכי�  

לאישור מנהל הבטחת , בה� ייעשה שימוש בפרוייקט',  וכיובאביזרי�ה, פרזולי�ה
 מויתאילפרוייקט  המקי� ל ידי לאחר מכ� עויסופקאשר   או ציודכל חומר. האיכות

  .לדוגמאות המאושרות

כל החומרי� בה� יעשה המקי� שימוש לצור. הפרוייקט , מבלי לגרוע מ� האמור לעיל 44.1.5
להסיר . או ייצור�/לרבות לגבי מקור הספקת� ו, חייבי� באישורו המוקד� של המנהל

כדי לגרוע באופ� , ו את מקור�א/באישורו של המנהל את החומרי� ו, ולא יהא, אי�, ספק
 .כלשהו מאחריותו הבלעדית של המקי� לגבי טיב החומרי�

 ביצוע בדיקות 44.2

אשר זהותה תאושר מראש ובכתב על ידי המנהל , המקי� יתקשר ע� מעבדה מוסמכת 44.2.1
המקי� ישל� ישירות למעבדה . ואשר תבצע את כל הבדיקות הכרוכות בביצוע הפרויקט

ימציא המקי� למנהל , לבקשת המנהל. יצוע הבדיקותאת כל ההוצאות בקשר ע� ב
על המקי� לשת/ פעולה ע� . מסמכי� המעידי� על התקשרותו ע� מעבדה כאמור

 .המעבדה ולספק לה את כל הנדרש על ידה ועל פי הוראות המנהל

, יועצי�( יהיה אחראי להזמנה ותאו� של בדיקות ופיקוח על ידי גורמי� חיצוניי� המקי� 44.2.2
על פי  והמנהלמסר לו על ידי י על פי פרוגרמת בדיקות כללית שת,)� וכדומהמכו� התקני

,  להזמי�המנהלכמו כ� רשאי יהיה .  מעת לעתהמנהלשיורה הכל בפי , ספציפיותהנחיות 
 . בדיקות באופ� עצמאי ככל שימצא לנכו�,על חשבו� המקי�

ישירות על , דיקה באמצעות משלוח עותק מכל באל המנהלתוצאות הבדיקות יועברו מיד  44.2.3
או המעיד על טיב /הקשור ו, תוצאות הבדיקות וכל מסמ. אחר. המנהלידי המעבדה אל 

ישמרו על ידי המקי� בשטח , החומרי� והמלאכה בה� נעשה שימוש לצור. הפרויקט
 .או מי מטעמו יהיו רשאי� לעיי� בה� בכל עת/הפרויקט והמנהל ו

ת בביצוע הבדיקות תהיינה על חשבו� מודגש בזאת שכל ההוצאות והעלויות הכרוכו 44.2.4
 .המקי� ותשולמנה על ידיו

בדיקות יאושר על ידי המנהל יעברו , אשר השימוש בה� לצור. ביצוע הפרוייקט, חומרי� 44.2.5
, כלשהי בקשר ע� הפרוייקטחל בשו� אופ� בביצוע עבודה ו ילא. כמפורט לעילמעבדה ב

הבדיקות המוקדמות  בטר� הושלמו ,שימוש בחומרי� או ציוד אחרבאמצעות 
 .המנהל ל ידי לביצוע עואושרבטר� המתאימות ו

 יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות המקי�חומרי� והמוצרי� אשר יספק ה 44.2.6
 .שאושרו

כל סטייה בטיב החומר תגרו� להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  44.2.7
ומרי� אחרי� בטיב מאושר  יביא למקו� חשהמקי�הפסקת העבודה תימש. עד . מהאתר

 .המנהלובכמות המתקבלת על דעת 

 המקי� לא יפטור בשו� פני� את המנהלי "אישור החומרי� והמוצרי� או מקור� ע 44.2.8
 .מאחריות מלאה ובלעדית לטיב� או לטיב העבודות המבוצעות תו. שימוש בה�

  

  סילוק חומרי" פסולי" והריסת מלאכה פסולה 45

 מתחייב מקי�וה, מקי�להורות ל, פי שיקול דעתו הבלעדיול, בכל עת, המנהל יהיה רשאי 45.1
או באיכות בלתי /לסלק משטח הפרוייקט חומרי� בלתי מתאימי� ו, ענות לכל הוראה כאמורילה

וכ� להרוס , להביא חומרי� אחרי� במקומ�, או בניגוד לדרישות מסמכי החוזה/מתאימה ו
והכל על חשבו� , ש בחומרי� כאמורולהקי� מחדש כל חלק מ� הפרוייקט שהוק� על ידי שימו

ג� מקו� ,  לנהוג כאמורמקי�המנהל יהא מוסמ. להורות ל, להסיר ספק.  ועל אחריותומקי�ה
  .או העבודות כבר נבדקו על ידיו/שהחומרי� ו
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שנועד להיות מכוסה , פרוייקטה מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו ממקי�ה 45.2
 פרוייקטהושל� חלק כלשהו מה. בכתב, . את אישורו של המנהלבטר� קיבל לכ, או מוסתר

) 7 (לכל הפחות שבעה,  למנהל על כ. בכתבמקי�יודיע ה, שנועד להיות מכוסה או מוסתר כאמור
למדוד ולבחו� את טיב החלק האמור לפני כיסויו או , ויאפשר למנהל לבדוק,  מראשמי�י

טר� היה סיפק בידי המנהל לבדוק אותו כוסה או הוסתר חלק הפרוייקט האמור ב. הסתרתו
לבצע חציבות , לעשות חורי�, לקדוח קידוחי�,  לחשו/מקי�יהא המנהל רשאי להורות ל, כאמור

וכ� , על מנת לאפשר למנהל לבדוק אותו, או נוס/ בחלק הפרוייקט האמור/או כל דבר אחר ו
 .  מקי�והכל על חשבו� ה, להשיבו לאחר גמר הבדיקה לקדמותו

 לאחר מת� הודעה ,עירייההא הת,  אחר הוראות המנהל שניתנו לו כאמור לעילמקי�ילא הלא מ 45.3
והכל על , או באמצעות מי מטעמו/ו, לבצע� בעצמו, מקי�ל, מראש, ימי�) 7 (בכתב של שבעה

 את כל ההוצאות שנגרמו מקי� לגבות מהת רשאיעירייההיה הת, במקרה כאמור. מקי�חשבו� ה
,  הכלליותהלכיסוי הוצאותי) שבעה עשר אחוז (17%בתוספת ,  כאמור בגי� ביצוע פעולותהל

 .לרבות באמצעות מימוש ערבויות, וזאת בכל דר. שהיא
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   כוח אד"–' פרק ט

  

 כוח עבודה 46

 הכלולות  את כל העובדי� הדרושי� לביצוע העבודות, על חשבונו, מתחייב לספקהמקי� 46.1
ניהול האתר וכל דבר אחר הכרו. , ורהאמצעי תחב, את ההשגחה והפיקוח עליה�, בפרויקט

. מרותו והשגחתו במישרי� או באמצעות באי כוחו המוסמכי�, בעבודת� כשה� נתוני� לפיקוחו
ביצוע שלא יגר� שו� פיגור בקצב התקדמות האמצעי� הנדרשי� על מנת כל את  ינקוט המקי�

 .ני� ושלבי הביניי� של לוח הזמהפרויקטבהתא� ללוח הזמני� של הפרוייקט 

בהתא� לסוגי העבודות השוני� הכלולות , מנוסה ובאיכות גבוהה, כוח העבודה יהיה מיומ� 46.2
 .בפרוייקט

יהיו א. ורק עובדי� בעלי , העובדי� שיועסקו על ידי המקי�, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 46.3
 . או פועלי� זרי� בעלי היתר כדי� לעבודה בישראל, תעודת זהות ישראלית

או /עיכוב בביצוע הפרוייקט ולא יהוו עילה ל, אד� או קשיי� בהשגת עובדי�מחסור בכוח  46.4
 . שינוי כלשהו בהתחייבויותיו של המקי� על פי מסמכי החוזהל

, בי� היתר, שיכללו, בכל מש. תקופת ביצוע הפרוייקט ינהל המקי� פנקסי כוח אד� מעודכני� 46.5
. שעות עבודתו ושכר עבודתו,  עבודתווכ� את ימי, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, את שמו

 . לפי בקשתו, בכל עת, הפנקסי� האמורי� יועמדו לעיונו של המנהל

וה� לגבי עובדי� שיועסקו על , ה� לגבי עובדי� שיועסקו על ידי המקי�, הוראות פרק זה תחולנה 46.6
 . ידי כל קבל� משנה מטעמו

 על תתי סעיפיו הינו סעי/ עיקרי והפרה של תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של 46 סעי/  46.7
 .החוזה

  ומודדמהנדס ביצוע, ראשי מנהל עבודה � השגחה מטע" המקי"  47

להעסיק באופ� , המקי� מתחייב בזאת, מבלי לגרוע מחובתו להעסיק בעלי תפקידי� ובעלי מקצוע אחרי�
מהנדס , מנהל עבודה ראשי, בי� היתר, צוות שיכלול, הפרוייקטבמש. כל תקופת ביצוע , קבוע ורצי/

 : אשר ידרשו לעמוד בתנאי� הבאי�ביצוע אזרחי ומודד מוסמ.

 מנהל עבודה 47.1

, בעל תעודת הסמכה, מנהל עבודה רשו� במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמ. 47.1.1
 .לביצוע עבודות בענ/ הבניה

במסגרת הכשרתו כמנהל עבודה , החניו�בעל הסמכה לאחראי בטיחות במקו� ביצוע  47.1.2
 .ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה

 .שני� כמנהל עבודה ראשי) 10(בעל ותק של עשר  47.1.3

השני� ) 10(בעשר , בעל ניסיו� מוכח כמנהל עבודה ראשי בשני פרוייקטי� תת קרקעיי� 47.1.4
 .לשני הפרויקטי� יחד, ר" מ10,000בגודל של לפחות , האחרונות

 החניו� במש. כל שעות העבודה המקובלות ולאור. כל תקופת ביצוע נוכחות במקו� ביצוע 47.1.5
 .החניו�

 .  לחוזה זהט"יבהתא� להוראות ניספח : מנהל בקרת איכות ומפקח 47.2

 מהנדס ביצוע 47.3

 . המהנדסי�פנקסמהנדס אזרחי רשו� ב

 מודד 47.4

 �ב "התשמ, )מקצוע המדידה(מודד ממשלתי או מודד שבידו רשיו� תק/ לפי תקנות המודדי� 

1982. 
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  מהנדס תיאו" מערכות מיוחד 47.5

מהנדס תיאו� המערכות המיוחד יהיה מהנדס בעל ניסיו� בביצוע תכניות סופרפוזיציה  47.5.1
 .�פרוייקטי) 3(מערכות לפחות בשלושה 

על המקי� , אינ� מתואמות סופית ולכ� התוכניות, נכו� למועד חתימת חוזה זהמודגש כי  47.5.2
 את תיאו� המערכות ושילוב� בינ� לבי� לבצע, באמצעות מהנדס תיאו� מערכות מיוחד

עצמ� ולבי� עבודות הבטוני� והאדריכלות הדורש את מיקו� המעברי� השוני� בקירות 
למתכנני�  ,תכניות התיאו� של מהנדס המערכות המיוחד תוגשנה למנהל. ותקרות הבטו�

 .השוני� מטע� העיריה ולאדריכל החניו� מטע� העירייה לאישור לפני ביצוע

ות התיאו� שתוכנה על ידי מהנדס תיאו� המערכות המיוחד תוגשנה מודפסות תכני 47.5.3
חתכי� , בי� היתר, במדיה מגנטית ותכלולנה, העתקי� צבעוניי� וכ�) 3(בשלושה 

במקומות שיידרשו על ידי מנהל הבטחת האיכות ובכל קנה מידה ופירוט שיידרשו על ידי 
 .מנהל הבטחת האיכות

דרשו בתוכניות התיאו� שיבוצעו על ידי מהנדס תיאו� כל התכנו� והעדכוני� שיי 47.5.4
או /ייכללו בהצעת המקי� במכרז ולא יהוו עילה לתביעה כספית ו, המערכות המיוחד

באופ� כללי . או תביעה אחרת כלשהי מצד המקי�/תביעה להארכת מש. זמ� ביצוע ו
יה לפני ביצוע ועיקרי באחריות מהנדס תיאו� המערכות המיוחד לבצע תכניות סופר פוזיצ

  . העבודה

מהנדס ביצוע , המקי� ימציא למנהל את פרטיה� וקורות חייה� של מנהל העבודה הראשי 47.6
 .בטר� יעסיק� במקו� ביצוע החניו�, המודד המוסמ. ומהנדס תיאו� המערכות, אזרחי

יהיה על המקי� להמציא למנהל כל מסמ. אותו יתבקש להמציא , מבלי לגרוע מהאמור לעיל 47.7
 .  מהנדס ביצוע אזרחי והמודד המוסמ.,  מנהל העבודה הראשיבקשר ע�

כי מנהל העבודה הראשי ומהנדס הביצוע מטעמו יהיו נוכחי� בשטח ,  המקי� יגרו� לכ. 47.8
, כמשגיחי� מטעמו של המקי� על ביצוע הפרוייקט, הפרוייקט בכל תקופת ביצוע הפרוייקט

 . בכל עת, ויהיו נגישי� וזמיני� למנהל

 תנאי עבודה 48

המשכורת וכל , וישל� לה� את השכר,  ישא באחריות הבלעדית והמלאה לעובדיומקי�ה 48.1
 מתחייב מקי�ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. התשלומי� המגיעי� לה� על פי כל די�

והתקנות שהותקנו , 1995 –ה "התשנ, ]נוסח משולב[למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי 
 . עובדיובכל הנוגע להעסקת , מכוחו

תנאי בטיחות לשמירת בריאות� ורווחת� , על חשבונו ועל אחריותו,  מתחייב להבטיחמקי�ה 48.2
או על ידי כל רשות מוסמכת /של כל העובדי� והמועסקי� בשטח הפרוייקט כנדרש על פי כל די� ו

לרבות , ובכלל זה לקבל את כל האישורי� וההיתרי� הדרושי�, או על פי הנחיות המנהל/ו
 . בכל הקשור להזנה ולהלנה של העובדי�, הבריאותממשרד 

בא א. ורק להוסי/ על חובותיו של המקי� על פי כל די� , כל האמור בסעי/ זה לעיל, להסיר ספק 48.3
 חובה עירייהושו� דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש בשו� מקרה כמטיל על ה, ולא לגרוע מה�

 . או מי מטעמו/� ואו אחריות כלשהי כלפי עובדיו ומועסקיו של המקי/ו

  החלפת עובדי" ומועסקי" 49

או ,  שלא להתיר את העסקתו של עובד כלשהומקי�להורות ל, בכל עת, המנהל יהיה רשאי 49.1
או את המודד /מהנדס הביצוע האזרחי ו, לרבות את מנהל העבודה הראשי, להחלי/ עובד כלשהו

או אינ� /ו, את תפקיד�ה� אינ� ממלאי� , פי שיקול דעתו המוחלטעל ש, בכל מקרה, המוסמ.
 מקי�וה, אחרתסבירה או מכל סיבה /או אינ� נוהגי� כשורה ו/מתאימי� למלא את תפקיד� ו

ימי� מיו� קבלת ) חמישה (5תו. , ענות להוראת המנהל ולבצע את ההחלפה כאמורימתחייב לה
 . מקי�והכל על חשבונו ועל אחריותו של ה, הוראת המנהל

כלשה� על ידי המנהל כאמור בסעי/ זה , או הוראה, אישור, י מת�או בא, במת�, ולא יהא, אי� 49.2
כדי , או בדבר החלפת עובד מסוי�, של עובד מסוי�, או אי העסקה, לרבות בדבר העסקה, לעיל

 מקי�או כדי להוות עילה לשינוי כלשהו בהתחייבויותיו של ה/ו,  לעובדיומקי�לגרוע מאחריות ה
או מי /ו, או המנהל/ ועירייהכדי להטיל אחריות כלשהי על הולא יהא בה� , על פי מסמכי החוזה

 . או כדי ליצור יחסי� משפטיי� כלשה� בינ� לבי� מי מהעובדי� האמורי�/ו, מטעמ�
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   שינויי" בפרוייקט–' פרק י

  שינויי" 50

ביצוע  להורות בכל עת על תרשאי, או מי מטעמו/באמצעות מנהל אג/ נכסי העירייה ו, עירייהה 50.1
 .שינויי�

, צורתו, א. לא רק, לרבות, או חלקו, בפרוייקטכל שינוי , משמעותו, "שינויי"", בסעי/ זה
או כל פרט /מתאריו וממדיו וכל חלק ממנו ו, גובהו, כמותו, גודלו, סוגו, איכותו, סגנונו, אופיו

  ;פרוייקטוחלק מביצוע ה

 הנדרשי� כתוצאה או/עקב שינויי� הנובעי� ו, המקי� לא יהיה זכאי לקבלת תשלו� כלשהו 50.2
או כתוצאה מהתאמת התוכניות לשינויי� הנדרשי� במהל. ביצוע הפרוייקט /משינוי בתקני� ו

 .תיאומי� בי� מערכות הפרוייקט במהל. ביצועו שיידרשו לצור. השלמתו, לרבות

 "פקודת שינויי""תיקרא בדבר שינויי� , או מי מטעמו/מנהל אג/ נכסי העירייה והוראת  50.3
ב " מנהל אג/ נכסי העירייה על גבי הטופס המצ בכתב כשהיא חתומה על ידי מקי�ותינת� ל
תחייב את חתומה על ידי מנהל אג/ נכסי העירייה פקודת שינויי�  רק . לחוזה זה"יד"כנספח 

  .מקי�ההעירייה ואת 

, ככל שהמקי� יבצע שינויי� מבלי שניתנה לו פקודת שינויי� על ידי מנהל אג/ נכסי העירייה 50.4
תהיה , בנוס/. לא יהא זכאי המקי� לתשלו� כלשהו בגי� ביצוע פקודת השינויי�,  ובכתבמראש

על חשבונו וכ� תהיה זכאית , העירייה זכאית לדרוש מ� המקי� להרוס את השינויי� שבוצעו
 .לפיצוי מ� המקי� בגי� כל נזק שנגר� לה עקב ביצוע השינויי�

יקבע מנהל אג/ נכסי העירייה א� ,  לעיל50.2 במסגרת פקודת השינויי� ובכפו/ לאמור בסעי/  50.5
היק+ : "להל�(פקודת השינויי� מגדילה או מפחיתה את היק/ העלות הכוללת של הפרוייקט 

החלטתו של מנהל אג/ נכסי העירייה בנוגע להיק/ השינויי� תהיה סופית ובלתי "). השינויי"
, להיק/ השינויי� יתווספו הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה למגורי�. עורניתנת לער

 .לתקופה שממועד פקודת השינויי� ועד למועד ביצוע התשלו� בפועל

 .מוסכ� בזאת כי ביצוע שינויי� לא יהווה עילה לשינוי תקופת החכירה 50.6

, בי� היתר, נויי�שנקבעו בפקודת השי,  אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויי�מקי�יובהר כי ה 50.7
מחמת אי הסכמתו לקביעת מנהל אג/ נכסי העירייה  או /להיק/ השינויי� ומחמת אי הסכמתו 

פקודת ועליו לבצע את השינויי� מיד ע� קבלת ,  לעיל50.2 כי השינויי� נכללי� במסגרת סעי/ 
 .איכות המנהל הבטחת או /והמנהל בהתא� לדרישות , השינויי�

על פי החלטתו הבלעדית , ככל שניתנה פקודת שינויי� וכתוצאה מכ. תגדל עלות הפרוייקט 50.8
 לעיל תשל� העירייה 50.2 אזי בכפו/ לאמור בסעי/ , והסופית של מנהל אג/ נכסי העירייה

ההתחשבנות לגבי .  להל�51 כפי שיפורט בסעי/ , תא� להערכת�למקי� תמורה בגי� השינויי� בה
 .עלות היק/ השינויי� תיער. סמו. למועד ההשלמה

היה . יהיה זכאי המקי� ליתרה זו, ייצור יתרה חיובית לזכות המקי�, ככל שהיק/ השינויי� 50.9
תשול� על , יתרה כאמור. תהיה זכאית העירייה ליתרה זו, הותיווצר יתרה חיובית לזכות העיריי

 . ולאחר ביצוע העבודות בפועליו� ממועד ההתחשבנות) 30(תו. שלושי� , ידי צד למשנהו

  הערכת שינויי" 51

בכפו/ , מנהל אג/ נכסי העירייהייקבע על ידי ,  שינויי�פקודתערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של 
  :להנחיות הבאות

את מחירי היחידה של הפריטי� שבהוראת השינויי� לפי ער. / נכסי העירייה יקבע אג מנהל 51.1
" מאגר מחירי� לענ/ הבנייה"בהסתמ. על מחירי יחידה זהי� או דומי� המופיעי� ב, השוק

במהדורתו העדכנית המתאימה לתקופה שבה בוצעו ") מחירו� דקל: "להל�" (דקל"שבהוצאת 
 .15%ובניכוי הנחה נוספת בשיעור של ', בודות בהיק/ קט� וכדללא כל תוספת בגי� ע, השינויי�

במחירו� דקל סעיפי� מתאימי� לקביעת מחירי אג/ נכסי העירייה  מנהללא נמצאו לדעת  51.2
אג/ נכסי  מנהליקבע ערכ� על ידי ,  לעיל51.1  היחידה שבהוראת השינויי� כנקוב בסעי/

 .לפי ער. העבודה והחומרי� שהושקעו בביצוע השינויי�עירייה ה



� 67 �  

 

 יילקחו בחשבו� שעות עבודה נטו שהושקעו בפועל בביצוע השינויי� עלות השינויי�בקביעת 
לפי מיטב , ובהעדר רישומי� אלה, איכות ביומני העבודההעל סמ. רישומי מנהל הבטחת , במבנה
א� לדעתו של .  התבצעה העבודה בצורה יעילהאיכותהובלבד שלדעת מנהל הבטחת , שיפוטו

את אג/ נכסי העירייה  מנהליקבע , איכות התבצעה העבודה בצורה בלתי יעילההמנהל הבטחת 
וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי , י המקובל בעבודות מסוג זה על סמ. ניסיונו" עפהשינויי�ער. 

  .והסופי

על סמ. מחירי אג/ נכסי העירייה  מנהלי תעריפי שכר העבודה שיילקחו בחשבו� יקבעו על יד
  .15% של בעלי המקצוע המתאימי� במחירו� דקל בהפחתת עת עבודהש

מודגש בזה שלא יילקחו בחשבו� תעריפי שכר העולי� על תעריפי שכר עבודה שנקבעו באותו זמ�  51.3
 .רג� בו המספר הגדול ביותר של עובדי� במקצוע הנדו�ועל ידי האיגוד המקצועי שמא

, 15%בהפחתת , יעת ער. החומרי� יילקחו בחשבו� מחירי חומרי� המפורטי� במחירו� דקלבקב 51.4
או לפי , או בטבלת מחירי חומרי� בסיסיי� שמתפרסמת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

י שיקול דעתו "הכל לפי עניי� ועפ,  בפועל בעד רכישת החומרי�המקי�המחירי� ששולמו על ידי 
על . שלדעתו מחירי� אלה אינ� עולי� על המחירי� הנהוגי� באותו עת בשוקובלבד , המנהלשל 
, חשבונות,  יהיה להוכיח את ההוצאות האמורות באמצעות הצגת תעודות משלוחמקי�ה

מודגש בזה שמחירו� או הצעת מחיר של . החתומות על ידי ספקי�, ב"קבלות וכיו, חשבוניות מס
  .או מוצר כלשהו/ר וספק לא ישמשו כהוכחה לעלות חומ/יצר�

 ."אחוזי קבל� ראשי", לעיל 51.1 / ער. השינויי� שנקבע לפי האמור בסעילא יתווספו ל 51.5

כי ככל שתיווצרנה מחלוקות בשאלה הא� הוראות מאת העירייה , מובהר בזאת, למע� הסר ספק 51.6
יה במחלוקות אלה משו� עילה לעיכוב בביצוע לא יה, מהוות שינויי�, או מי מטעמה/ו

 .הפרוייקט

 שינויי"השינויי" בלוחות הזמני" בגי�  52

לא יוכל , כי כתוצאה מביצוע שינויי� לגביה� נמסרה לו פקודת שינויי�,  סבורוהמקי�היה  52.1
הוא יהא רשאי לפנות , י�ילפי הענ, או כל חלק ממנו, לעמוד בלוחות הזמני� לביצוע הפרוייקט

בבקשה לקבל , יו� מיו� מת� פקודת השינויי� הרלוונטית) 14 (תו. ארבעה עשר, בכתב, למנהל
 .  �ילפי העני, או כל חלק ממנו, ארכה לביצוע הפרוייקט

הא� , ויגבש את המלצתו,  כאמור לעילמקי�שתוגש לו על ידי ה, המנהל יבדוק כל בקשת ארכה 52.2
  תו. שבעהעירייהשל המנהל תועבר להמלצתו . או הא� לדחותה, במלואה או בחלקה, לקבלה

 של ההחלטת . בכתב לגביההית� את החלטתת עירייהוה, ימי� ממועד קבלת בקשת הארכה) 7(
 . י� זה תהא סופית ומחייבתי בענעירייהה

 יהא המנהל רשאי או צומצ� חלק מהפרוייקט/אשר על פיה בוטל וניתנה פקודת שינויי�  52.3
הא ת עירייהה. וצרו לוחות הזמני� לביצוע הפרוייקטכי כתוצאה מכ. יק, עירייהלהמלי2 ל

 הוהכל על פי שיקול דעת, או לדחותה, במלואה או בחלקה,  לקבל את המלצת המנהלתרשאי
 . י� זה תהא סופית ומחייבתי בענעירייההחלטת ה. הבלעדי

 המש$ ביצוע הפרוייקט 53

,  באופ� כלשהו את ביצוע הפרוייקטאו לעכב/ רשאי להפסיק ומקי�לא יהא ה, כי בשו� תנאי, מובהר בזאת
או , מחמת אי הסכמתו ע� החלטה, לרבות ביצוע שינויי� לגביה� ניתנו לו פקודות שינויי�, כולו או חלקו

והוא יהא חייב , בקשר ע� השינויי� האמורי�, י�ילפי הענ, או המנהל/ ועירייהכלשה� של ה, החלטות
  .ברציפות ובהתמדה,  התחייבויותיו על פי מסמכי החוזהבביצוע הפרוייקט וכל יתר, בכל מקרה, להמשי.
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  בדק ותיקוני",  השלמה–' אי פרק

 הפרוייקטהשלמת  54

והשלמת פיתוח שטחי עבודות הפיתוח   החניו� והקמתההשלמת בניי, הפרוייקט משמעההשלמת  54.1
 י� בנוי�כשה, המכרז וחוזה זהבהתא� להוראות מסמכי , השנאי� ומתקני הגז, לרבות הכיכר

 מושלמי� �מתקניהמערכות והכשכל , � לשימוש מיידי בהתא� לייעודני�מוכ, �מיומושל
כשכל עבודות התשתית הכלולות , בטיחותי ותקי�, ופועלי� בהתא� למפרט ובאופ� סדיר

מחובר לרשתות החניו� כש, בפרוייקט גמורות ומושלמות בהתא� להוראות מסמכי החוזה
ולאחר שסולקו משטח הפרוייקט כל , התשתיות האחרותהתקשורת ו, הביוב, המי�, החשמל

המבני� והמתקני� הארעיי� האחרי� ,  וכל הפיגומי�ביצוע הפרוייקטהפסולת שנצטברה עקב 
  ). להל�55.2 � זה בסעי/ ילאמור לעני, בי� היתר, בהתא�(שהותקנו לצור. הפרוייקט 

 מקי�כדי לגרוע מהתחייבותו של ה,  לעיל54.1 כי אי� באמור בסעי/ , מובהר בזאת, להסיר ספק 54.2
) ד(21 לתקנה 5 תעודת גמר בגי� הפרוייקט לפי טופס ,ככל שהדבר נדרש על פי הדי�, לקבל

או כל הוראת חוק שתבוא  (1970 –ל "תש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(לתקנות התכנו� והבניה 
בכל הפעולות הדרושות על מנת לקבל , על חשבונו, והוא מתחייב לנקוט, )במקומה או בנוס/ לה

  . תעודת גמר כאמור בהקד� האפשרי לאחר השלמת הבנייה

 תעודת השלמה 55

 . למנהל, בכתב, מקי�יודיע על כ. ה, � הפרוייקטהושל 55.1

 את שטח הפרוייקט מקי�ינקה ה,  כאמור לעיליקטפרוי למנהל על השלמת המקי�בטר� יודיע ה 55.2
, הורדת כתמי צבע ושטיפת רצפות, ניקוי אבק וחלונות, שיכלול בי� היתר, ניקוי יסודי וסופי

, האשפה, את כל החומרי�) י� זה מאת המנהליכפו/ לכל הוראה אחרת שיקבל לענ(ויסלק ממנו 
 .ר. ביצוע הפרוייקטהמבני� והמתקני� הארעיי� שהוקמו בשטח הפרוייקט לצו

או מי /ו, יערו. המנהל,  כאמור לעילמקי�יו� ממועד קבלת הודעת ה) 14 (תו. ארבעה עשר 55.3
בדיקה , בנוכחות� של נציגי הרשויות הרלוונטיות, ובמידת הצור., מקי�בנוכחות נציג ה, מטעמו
� המנהל יית,  מתאי� לדרישות החוזהפרוייקט את האו מי מטעמו/מנהל ומצא ה. פרוייקטשל ה

או מי מטעמו יקבע כי הפרוייקט או /במידה והמנהל ו. ע� תו� הבדיקהלמה  תעודת השמקי�ל
 מקי�לאו מנהל הבטחת האיכות /מנהל ו ימסור ה,חלק ממנו אינו מתאי� לדרישות החוזה

יהיה  מקי�וה, ")פרוטוקול התיקוני":"להל� (לביצוע או עבודות ההשלמה /רשימת תיקוני� ו
 תו. תקופה סבירה שתיקבע לכ. על ידי  ת התיקוני� בהתא� לפרוטוקול התיקוני�חייב לבצע א

 .או מנהל הבטחת האיכות /המנהל ו

, בהתא� לאמור בפרוטוקול התיקוני�או את עבודות ההשלמה / את התיקוני� ומקי�לא ביצע ה 55.4
ע את יהיה המנהל רשאי לבצ, או מנהל הבטחת האיכות/ המנהל ותו. התקופה שנקבעה על ידי

הוצאות ביצוע . מצא לנכו�יאו את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דר. אחרת ש/התיקוני� ו
בתוספת , נכה הוצאות אלהת עירייה והמקי�או עבודות ההשלמה יהיו על חשבו� ה/התיקוני� ו

 מקי�גבה אות� מהת בכל עת או מקי�מכל סכו� שיגיע ל,  מה� כתמורה להוצאות משרדיות12%
 יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט מקי�ה. לרבות באמצעות חילוט ערבויות, תבכל דר. אחר

  .ההוצאות האמורות

בהתקיי� כל ,  לחוזה זה"ט"כנספח בנוסח המצור/ , המנהל ימסור למקי� תעודת השלמה 55.5
 :התנאי� המצטברי� להל�

 ראותהו בהתא� לוהושלמ ,לרבות הכיכר, ופיתוח שטחי עבודות הפיתוח של החניו� ובניית 55.5.1
והחזקה הייחודית בה� נמסרה לעירייה בהתא� , לעיל 54 בסעי/ לרבות האמור , חוזהה

 ;")פרוטוקול מסירה: "להל�(לפרוטוקול מסירת חזקה אשר ייחת� בי� הצדדי� 

 אגפיה וכל ,א"עבודות ופיתוח תשתיות הכיכר ומסירתה לרשות עתהבוצעו והושלמו כל  55.5.2
, הציבוריי� השטחי� , כולל כל זיקות ההנאה לציבור,הגורמי� והגופי� הנוגעי� כדי�

 הכל , היציאות והמתקני� השוני� בכיכר ובסמו. אליה, הכניסות,ותהדרכי� הציבורי
 לעיל בנוגע לצובר הגז וכ� 5.6  ובכפו/ לאמור בסעי/ בהתא� לתוכניות ומסמכי המכרז

 .  לעיל בנוגע לחדרי� הטכניי� המשרתי� את הכיכר7 לאמור בסעי/ 

 , כל נזקתוקנו ובתי העסקמתקני� במפלס הקרקע הנוגעי� להטופלו כל התשתיות ו 55.5.3
 מנהל , הדיירי�,וכרי�הח ,העסקי�רצו�  לשביעות ,ו מהמקי�קלקול  ושיקו� שנידרש

 . א"המנהל  ועת,איכות ההבטחת 
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 ;בוצעו כל התיקוני� בהתא� לפרוטוקול התיקוני� לשביעות רצו� המנהל 55.5.4

 ; לעיל14.6 כאמור בסעי/ ,  כל מסמכי העבודהמנהל לנמסרו 55.5.5

על פי די� לש� תחילת השימוש כל האישורי� הדרושי� הומצאו על ידי המקי� למנהל  55.5.6
 מאת העירייה אשר מאפשר לרבות אישור, ינו מיועדלמטרות לה� הובכיכר בחניו� 

 1965 –ה "תשכ, לחוק התכנו� והבניה'  א157לאכלס את החניו� וכ� אישור בהתא� לסעי/ 
 .ולמעט רשיו� עסק

 "טו"נספח נמסרה למנהל הצהרה חתומה מאת המקי� בדבר היעדר תביעות בנוסח  55.5.7
 .לחוזה זה

 ;נמסר למנהל חוזה החכירה חתו� על ידי המקי� 55.5.8

נמסרו למנהל כל המסמכי� אות� על המקי� להמציא יחד ע� חוזה החכירה החתו� על  55.5.9
 ;כגו� ערבויות ואישורי ביטוח, ידו

ככל , המקי� שיל� לעירייה את מלוא היתרה המגיעה לעירייה בגי� היק/ השינויי� 55.5.10
 . להל�50.9 ועד הקבוע בסעי/ במ, שהעירייה זכאית לכ.

 ;העירייה חתמה על חוזה החכירה 55.5.11

או תעודה /כל אישור ו, ולא תבוא במקו�, תעודת ההשלמה לא תהווה תחלי/, להסיר ספק 55.6
 . הנדרשי� על פי כל די�

או בעריכת פרוטוקול /ה ובמת� תעודת השלמ, ולא יהא, כי אי�, מובהר בזאת, להסיר ספק 55.7
לליקוי כלשהו בביצוע , ישירה או עקיפה,  מאחריות כלשהימקי�התיקוני� כדי לשחרר את ה

או מכל /לא נחש/ או שהתגלה לאחר השלמת הבנייה ומת� תעודת השלמה ו, הפרוייקט שנשכח
 . בהתא� לקבוע בחוזה זה ובחוזה החכירה, אחריות שהיא המוטלת עליו ביחס לתקופת הבדק

 עירייהמסירה ל 56

 המקי� לידי העירייהימסור ,  לעיל54 י� זה בסעי/ יבהתא� לאמור לענ, פרוייקטע� השלמת ה 56.1
ו ואת שטחי עבודות  והמתקני� הנלווי� אליוחלקי, ועל כל מרכיבי, ובשלמות, את החניו�

על כל חלק של הפרוייקט שהושלמה בנייתו , בהתאמה, ולהאמור לעיל יח. לרבות הכיכר, הפיתוח
 .כאמור

 10%מודגש בזאת כי במועד המסירה לעירייה יהיה על המקי� להעביר למחסני העירייה  56.2
למעט תכסית , 'וכיוב, ריצו/, עמודי תאורה, כגו�, מהאלמנטי� ששימשו להקמת הכיכר

 .שבונועל ח, וזאת, 5%ממנה יידרש להעביר עד , הריצופי� בלבד

,  כאמור לעילעירייה לא יהא רשאי לעכב את המסירה לידי המקי�כי ה, מוסכ� בזאת במפורש 56.3
או /ו, עירייהשיש לו כלפי ה, או תביעות כלשה�/לרבות לא מחמת דרישות ו, משו� סיבה שהיא

 . או כל גור� אחר/ו, כלפי המנהל

כדי לגרוע , או בכל הוראה אחרת בחוזה זה/ו,  זה לעיל56 באמור בסעי/ , ולא יהא, כי אי�, מובהר 56.4
או לעשות / או חלקו ו,כולו, בפרוייקטאו / ובמגרש להחזיק עירייה של ההבאופ� כלשהו מזכות

 .  כאמור לעילעירייה לידי התומסירו הפרוייקטבה� כל שימוש שהוא ג� בטר� השלמת 

 .והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל56 סעי/  56.5

 חוזה החכירה 57

הפרוייקט במלואו ובמועדו ובכפו/ למילוי כל התחייבויות המקי� על פי לאחר השלמת ביצוע  57.1
כשהוא  ,לחוזה זה" יג"ספח נלרבות קבלת תעודת ההשלמה והמצאת חוזה החכירה , חוזה זה

חתו� על ידי המקי� בצירו/ כל המסמכי� שעל המקי� להמציא לעירייה בהתא� לחוזה 
 והחל ממועד זה על חוזה החכירההעירייה � וחתת,  להל�57.3 החכירה ובהתקיי� האמור בסעי/ 

  . לחוזה זה"יג"נספח ו� בהתא� לתנאי חוזה החכירה יהיה המקי� רשאי להפעיל את החני

ידוע למקי� כי ג� במקרה שלא יעלה בידו לעמוד בתנאי� לחתימת חוזה החכירה על ידי  57.2
לרבות תשלו� , יהא על המקי� לעמוד במלוא התחייבויותיו כאמור בהסכ� החכירה, העירייה
 .'עריכת ביטוחי� וכו, תחזוקת החניו�, ארנונה

כי הוא , יידרש המקי� להוכיח,  לחוזה זה"יג"נספח מת העירייה על חוזה החכירה כתנאי לחתי 57.3
 . להל�57.4 עומדי� בתנאי� הקבועי� בסעי/ , )"המפעיל": להל�(או מפעיל מטעמו 
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 .הינו כדלקמ�, או מ� המפעיל, הניסיו� הנדרש מ� המקי� 57.4

השני� שקדמו למועד הוצאת ) 5(שני� מתו. חמש ) 3(קופה של שלוש ניסיו� מוכח בת 57.4.1
אשר מתקיימי� בו שני התנאי� ) 1(בהפעלה של לפחות חניו� אחד , תעודת ההשלמה

 ) : במצטבר(הבאי� 

 .החניו� הינו חניו� ציבורי תת קרקעי 57.4.1.1

המיועד , חניו� או חלק מחניו�,  בסעי/ זה משמעו�  "חניו� ציבורי תת קרקעי"
אינ� מוצמדי� ואשר נמצא , אשר מקומות החנייה שבו, מוש הציבור הרחבלשי

 .מתחת למפלס פני הרחובות הסמוכי�

 מקומות חניה) 300(החניו� כולל לפחות שלש מאות  57.4.1.2

 ,או 

  .ר"מ) תשעת אלפי� (9,000ששטחו הכולל של החניו� הינו לפחות 

ללא , המפעיל או של ,המקי�סיו� המוכח הינו או של יכי הנ, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 57.5
  .סיו� משנהויסיונו של האחד לניאפשרות צירו/ נ

בתנאי� הקבועי� , או המפעיל מטעמו, הא� עומד המקי�, לעירייה שיקול דעת בלעדי להחליט 57.6
 . לעיל57.4 בסעי/  

 57.8 יחול האמור בסעי/ ,  לעיל57.4 בסעי/ אישרה העירייה כי המקי� עומד בתנאי� הקבועי�  57.7
 .להל�

, לעירייהימציא המקי� ,  לעיל57.4 אישרה העירייה כי המפעיל עומד בתנאי� הקבועי� בסעי/  57.8
הסכ� חתו� בינו לבי� , ימי� ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר אישור המפעיל) 10(תו. עשרה 

, כאשר הסכ� המפעיל חייב לכלול בתוכו, )"הסכ" המפעיל": להל�(המפעיל להפעלת החניו�  
 :את הנושאי� הבאי�, בי� היתר

 לחוזה "יג"נספח רה כי ימלא אחר כל תנאי חוזה החכי, התחייבות מפורשת של המפעיל 57.8.1
 ;זה

בו קיימת לעירייה זכות לבטל את , בכל מקרה, זכות למקי� לבטל את הסכ� המפעיל 57.8.2
 . לחוזה זה"יג"נספח חוזה החכירה 

בו יבוא לידי סיו� חוזה , בכל מקרה, סעי/ הקובע כי הסכ� המפעיל יבוא לידי סיו� 57.8.3
 .מכל סיבה שהיא,  לחוזה זה"יג"נספח החכירה 

 .כנספח לחוזה המפעיל,  לחוזה זה"יג"נספח ה החכירה כ� יצור/ חוז

אינ� עומדי� בתנאי� הקבועי� , כי הוא עצמו וג� המפעיל, הודיעה העירייה בכתב למקי� 57.9
 ימי� ממועד קבלת) 21(יהא המקי� חייב להמציא לעירייה תו.  עשרי� ואחד ,  לעיל57.4 בסעי/ 

 . לעיל57.4 העומד בתנאי� הקבועי� בסעי/ , מפעיל חלופי, הודעת העירייה

ימציא המקי� ,  לעיל57.4 עומד בתנאי� הקבועי� בסעי/ , אישרה העירייה כי המפעיל החלופי
, ימי� ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר אישור המפעיל החלופי) 10(ה תו. עשר, לעירייה

  .הסכ� חתו� בינו לבי� המפעיל החלופי

 57.4 ג� הוא אינו עומד בתנאי� הקבועי� בסעי/ , כי המפעיל החלופי, הודיעה העירייה למקי�
או מי מטעמו לא יהיה רשאי להתחיל /וזה חכירה והמקי� ואזי לא ייחת� ע� המקי� ח, לעיל

ידוע למקי� כי עליו לעמוד בכל התחייבויותיו , מבלי לגרוע באמור לעיל. להפעיל את החניו�
' עריכת ביטוחי� וכו, תחזוקת החניו�, לרבות תשלו� ארנונה, למעט הפעלתו, בקשר ע� החניו�

  . מכל סיבה שהיא, �ג� במקרה שבו לא יותר לו להפעיל את החניו

 "טו"נספח הפעיל את החניו� בהתא� להוראות חוזה החכירה מובהר בזאת כי המקי� מתחייב ל 57.10
הוצע על ידו ואושר על ידי  שהמפעילאו באמצעות , א� אישרה זאת העירייהבעצמו ,  לחוזה זה
 . העירייה

 בדק ותיקוני" 58

 השלמה לפרוייקט לידי המקי� תקופת הבדק פירושה התקופה שממת� תעודת, לצור. חוזה זה 58.1
 . לחוזה זה"יג"נספח ועד למועד סיו� תקופת החכירה בהתא� לחוזה החכירה 
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או /או קלקולי� ו/מגרעות ו, תו. תקופת הבדק, כולו או חלקו, או נתגלו בפרוייקט/נתהוו ו 58.2
לקויה הנובעי� מעבודה , מכל מי� וסוג, או כל פג� אחר/או אי התאמות ו/או נזקי� ו/ליקויי� ו

או שלא /או שלא בהתא� להוראות מסמכי החוזה ו/או בלתי מיומנת ו/או בלתי מדוייקת ו/ו
או משימוש בחומרי� /ו, או מי מטעמ�/איכות והאו מנהל הבטחת /בהתא� להוראות המנהל ו

 –להל�  (עירייהאו מכל סיבה אחרת שאינה תלויה ב/ו, או בלתי מתאימי�/או לקויי� ו/פגומי� ו
, והכל במועדי� ובתנאי� שיורה לו המנהל, על חשבונו,  חייב לתקנ�מקי�יהא ה, )""הליקויי"

בשימוש , בי� היתר, בהתחשב, מקי�תיקו� הליקויי� יעשה על ידי ה. על פי שיקול דעתו הבלעדי
בחניו� ומתו. מגמה לגרו� , או על ידי כל גור� אחר/ ועירייהעל ידי ה, שיעשה באותה עת
 . כל הנית� לשימוש כאמורלהפרעה מינימלית כ

, או שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל/ו,  את תיקו� הליקויי� כאמור לעילמקי�לא ביצע ה 58.3
מבלי לגרוע מכל , ת רשאיעירייההיה הת, או במועד�/ לבצע� במלוא� ומקי�אי� ביכולתו של ה

לבצע את תיקו� , או על פי כל די�/מסמכי החוזה ופי  על האו זכות אחרי� הנתוני� ל/סעד ו
באופ� , מקי�והכל על חשבו� ה, ה ובי� באמצעות מי מטעמהבי� בעצמ, כול� או חלק�, הליקויי�

 17%בתוספת ,  בגי� תיקו� הליקויי� כאמורעירייה בה� הה ישא בכל ההוצאות שנשאמקי�שה
 לגבות את הסכומי� ת רשאיתהא עירייהה.  הכלליותהלכיסוי הוצאותי) שבעה עשר אחוז(
 .לרבות מימוש ערבויות,  לנכו�תמצא בכל דר. שמקי�אמורי� מ� הה

או / ועירייהאשר לדעת ה, היו הליקויי� כאלה,  לעיל58.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי/  58.4
או /� לשיבושי� ואו שתיקונ� עלול לגרו, אינ� ניתני� לתיקו�, לפי שיקול דעת� הבלעדי, המנהל

 מקי� לאו מי מטעמה/עירייה וודיע על כ. הת, או למשתמשי� בחניו�/ ועירייהלנזקי� ניכרי� ל
, עירייהשיקבע על ידי ה,  בסכו�עירייה חייב בתשלו� פיצוי למקי�ובמקרה כאמור יהא ה, בכתב

תהא , קתאשר תהא מנומ,  בעני� זהעירייה של ההקביעת. לאחר קבלת המלצת המנהל לעני� זה
 עירייההא הת,  כאמור לעילעירייה הה את הפיצוי שקבעמקי�לא שיל� ה. סופית ומחייבת

לרבות באמצעות מימוש , מצא לנכו�ת בכל דר. שמקי� לגבות את הפיצוי האמור מ� התרשאי
 .ערבויות

 .הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זהו, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל58 סעי/  58.5
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   בטחונות�' בפרק י

  

 ערבות ביצוע 59

לרבות ביצוע , במלוא� ובמועד�,  על פי הוראות חוזה זהמקי�להבטחת מילוי כל התחייבויות ה 59.1
 לעירייה במעמד מקי�ימציא ה, על פי תנאי חוזה זה, ו ובמועדו במלואפרוייקטוהשלמת ה

ערבות ": להל�(, לפירעו� ע� דרישה, ערבות בנקאית אוטונומית, על ידו, חתימת חוזה זה
  ). מליו� שקלי� חדשי�עשרי�( 6 20,000,000על ס. של , )"הביצוע

יהיה רשאי המקי� , ע� התקדמות ביצוע החניו� ובכפו/ לאישור מנהל אג/ נכסי העירייה 59.2
 :להפקיד בידי העירייה ערבות ביצוע חלופית בסכומי� הבאי� 

 ; 18,000,0006ס "ערבות ביצוע ע �    ורצפת מפלס תחתו� חפירה ביסוס בגמר דיפו�  59.2.1

 ;  16,000,0006ס " ערבות ביצוע ע� )              רצפת הכיכר  ( גמר שלד ותקרה עליונה 59.2.2

 ;  12,000,0006ס " ערבות ביצוע ע�חו2 חניו� על מתקניו והרצה   /גמר עבודות פני�  59.2.3

 ; 10,000,0006ס "ערבות ביצוע ע �        4טופס פותחת וקבלת גמר ביצוע  הכיכר המ 59.2.4

העירייה תחזיר למקי� את הערבות המוחזקת בידיה רק לאחר הפקדת ערבות חלופית בידי  59.3
 לעיל ובכפו/ לאישור מנהל אג/ נכסי 59.2 בהתא� לשלבי� המתוארי� בסעי/ , העירייה

או מי מטעמו כי אכ� בוצע במלואו השלב הביצועי המהווה תנאי להפחתת גובה /ירייה והע
 .הערבות

,  הבלעדיהלפי שיקול דעת, ת רשאיעירייההא הת, שינויי�פקודת גדל היק/ הפרוייקט כתוצאה מ 59.4
אחוזי� משווי ) 15%(של חמישה עשר בשיעור ,  להגדיל את סכו� ערבות הביצועמקי�להורות ל
  תו. שבעהמקי�יבצעה ה, עירייה הוראה כאמור על ידי המקי�ניתנה ל. פרוייקטה ק/הגדלת הי

 .עירייהימי� מיו� קבלת הוראת ה) 7(

  . לחוזה זה"י"כנספח ב "ערבות הביצוע תהא בנוסח המצ 59.5

 :קיו� כל התנאי� הבאי� במצטברלערבות הביצוע תהא בתוק/ עד  59.6

 ;תעודת ההשלמהקבלת  59.6.1

 ;כירהחוזה החחתימת העירייה על  59.6.2

  ;  לעירייהמקי�ת הבדק על ידי היוהמצאת ערבו 59.6.3

כתבי הארכה של ערבות הביצוע כ. שזו תהיה בתוק/ עד , ימציא לעירייה מדי פע� בפע�מקי� ה 59.7
  .מועד חתימת חוזה החכירה על ידי העירייה

או בהגדלת /או בגבייתה ו/בהארכת תוקפה ו, כל ההוצאות הקשורות במת� ערבות הביצוע 59.8
  . וישולמו על ידומקי�יחולו על ה, עניי�היקפה לפי ה

 מקי�או במימושה על ידי העירייה כדי לגרוע מחיוביו של ה/ל ו"אי� במת� ערבות הביצוע הנ 59.9
או בכדי לגרוע מזכויות העירייה לתבוע /או על פי הוראות כל די� ו/כלפי העירייה על פי החוזה ו

  .י כל די�או על פ/ על פי החוזה והאו שיגיע ל/כל סעד המגיע ו

 להמציא מיד לעירייה ערבות מקי�חייב ה, במקרה של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה 59.10
  .לרבות סכו� ערבות הביצוע, לתקופה ובתנאי� הזהי� לערבות שמומשה, ביצוע חדשה

 מקי�או כל שיפוי שיגיעו לה מה/או פיצוי ו/ כל תשלו� ומקי�העירייה תהא זכאית לגבות מה 59.11
  .על ידי מימוש ערבות הביצוע, או על פי כל די�/על פי החוזה ו

תהא העירייה רשאית ,  יפר תנאי מתנאי החוזהמקי�במקרה וה, מבלי לגרוע מכלליות האמור 59.12
לחלט את סכו� , או הוראות כל די�/או לפגוע בזכויותיה על פי הוראות החוזה ו/מבלי לגרוע ו

 יוכל להתנגד לחילוט מקי� מבלי שהלפי שיקול דעתו הבלעדי, ערבות הביצוע כולו או חלקו
 .האמור

את סדר הזקיפה של הסכומי� , תקבע העירייה על פי שיקול דעתה, במקרה של חילוט הערבות 59.13
 .אשר יתקבלו אצלה מחילוט הערבות
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תהווה הפרה , סעיפיואו הפרת אחד מתתי , על תתי סעיפיו הינו יסודי והפרתו,  זה59  סעי/ 59.14
 .יסודית של חוזה זה

   ת לתקופת הבדקיוערבו 60

בתקופת , במלוא� ובמועד�,  על פי הוראות חוזה זהמקי�להבטחת מילוי כל התחייבויות ה 60.1
ת ות בנקאייוערבושתי ,  לעירייה במועד קבלת תעודת ההשלמהמקי�ימציא ה, הבדק

ת יוערבו": להל�( לחניו� והאחת לכיכר האחתת כחוק ומבוייל, לפירעו� ע� דרישה, תואוטונומי
 :פי הסכומי� הבאי� על ו) "הבדק

  ערבות לחניו�

עד לתו� , ממועד הוצאת תעודת ההשלמה וכאמור כתנאי להוצאת תעודת ההשלמה 60.1.1
  6 6,500,000 ס. של, ממועד הוצאת תעודת ההשלמה, חודשי�) 12(תקופה של שני� עשר 

 .)י�ששה מליו� וחמש מאות אל/ שקלי� חדש(

חודשי� ממועד הוצאת תעודת ההשלמה ועד לתו� ) 12(מתו� תקופה של שני� עשר  60.1.2
ס. של , חודשי� מתו� הוצאת תעודת ההשלמה) 24(תקופה של עשרי� וארבעה 

 ) .שלושה מיליו� ותשע מאות אל/ שקלי� חדשי�(  6 3,900,000

מה ועד לתו� חודשי� ממועד הוצאת תעודת ההשל) 24(מתו� תקופה של עשרי� וארבעה  60.1.3
ס. של , חודשי� ממועד הוצאת תעודת ההשלמה) 36(תקופה של שלושי� ושישה 

 ).שני מליו� ושש מאות אל/ שקלי� חדשי�( 6 2,600,000

  ערבות לכיכר

  

עד לתו� , ממועד הוצאת תעודת ההשלמה וכאמור כתנאי להוצאת תעודת ההשלמה 60.1.4
 ס. של, עודת ההשלמהממועד הוצאת ת, חודשי�) 24(תקופה של עשרי� וארבעה 

  ).מליו� וחמש מאות אל/ שקלי�  חדשי�( 6 1,500,000

  . בהתא� למפורט לעילה בתוק/ינת הבדק תהייוערבו 60.2

  . לחוזה זה"יא"כנספח ב " בנוסח המצתהיינהת הבדק יוערבו 60.3

בשינויי� ,  לעיל59.13  � 59.7 ת הבדק יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיפי� יועל ערבו 60.4
 .המחויבי�

תהווה הפרה , או הפרת אחד מתתי סעיפיו, על תתי סעיפיו הינו יסודי והפרתו,  זה60  סעי/ 60.5
 .יסודית של חוזה זה
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   שיפוי וביטוח, אחריות–' דפרק י

 אחריות המקי" 61

   ,ובעת ביצוע של החניו�  ולתכולתוביצוע הפרוייקט לנזק למקו" מקי"אחריות ה 61.1
 מרתפי" הקיימי" בהיק+ החניו� על מתקניה" בעת ביצועו של הפרוייקטולמבני" ל

  אחראי לשמירהמקי�יהא ה , ועד מת� תעודת השלמההפרוייקטמיו� תחילת ביצוע  61.1.1
או למבני� ארעיי� שהוקמו /ואתר ביצוע הפרוייקט או מקו� /ו הפרוייקטולשלמות 

  . פרוייקטאו חומרי� שהובאו ל/או על כל ציוד ו/ והשגחה עליה� וביצוע הפרוייקטבמקו� 

 למבני� הקיימי� מסביב או/ ו,חניו�או ל/וביצוע הפרוייקט למקו� בכל מקרה של נזק  61.1.2
 לתק� את הנזק על חשבונו מקי�על היהא ,  מסיבה כלשהי,)בתי העסק והמשרדי� (לחניו�

 יהא מתאי� בכל פרטיו פרוייקטולהביא לידי כ. שע� השלמת ה, בהקד� האפשרי
, מכל מי� וסוג,  בכל אחריותוישאי לא או מי מטעמה/עירייה ויודגש כי ה. להוראות החוזה

 י�מקה� על ידי ה, לפרוייקטאו חומרי� כלשה� שהובאו /בגי� נזק כלשהו שיגר� לציוד ו
לכל , או מי מטעמה ובגי� נזקי� למבני� הקיימי� מסביב לחניו�/עירייה ווה� על ידי ה

  .במידה וייגרמו, תשתית וכביש, מתק�

  נזיקי� לגו+ או לרכוש 61.2

או /או מנהל הבטחת האיכות ו/או המנהל ו/כלפי העירייה ו, המקי� הוא האחראי הבלעדי 61.2.1
או /או חבלה ו/או אובד� ו/ לכל נזק ועמ�או הבאי� מט/או כלפי המנהל ו/כלפי עובדיה� ו

או גו/ /או רכוש אשר יגרמו לכל אד� ו/או סוג שהוא לרבות נזק גו/ ו/תאונה מכל מי� ו
או לכל מבנה ורכוש /או לקבלני המשנה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/שה� ו

אחד מאלה או לרכוש� של כל /או לכל צד שלישי אחר ו/ ואתר הפרוייקטאחר המצוי ב
או /או על ידי עובדיו ו/ על ידי המקי� ופרוייקטאו עקיפה מביצוע ה/כתוצאה ישירה ו

או /מי שיימצא באתר הפרוייקט ואו /או המועסקי� על ידו ו/או קבלני המשנה ו/שלוחיו ו
או קבלני /או שלוחיו ו/או עובדיו ו/כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של המקי� ו

הפרוייקט ותו. כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק ובי� י� בתקופת ביצוע ב, המשנה שלו
 .בתקופת החכירה של החניו�

 נהעל כל סכו� שתחויבמ "או אחוזות החו/ בע/העירייה ו את לשפות המקי� מתחייב
   . לעיל62.2.1ל פי סעי/ ע המקי�בגי� נזק או אובד� לה� אחראי , �או תשל ,לשל�

לשל� סכו� כלשהו עקב מעשה או מחדל של מ "וזות החו/ בעאו אח/העירייה ו ונדרש 61.2.2
 על כל המקי�ה אות� שפי, דות בפרויקטאו מי מטעמו במסגרת ביצוע  העבו/ והמקי�
 בה� בקשר שייאולרבות בגי� ההוצאות המשפטיות השונות , שמי מה� תשל�סכו� 

 .כאמור, לדרישה

 עקב למי מה� כל נזק שיגר� בגי�מ "או אחוזות החו/ בע/העירייה וה את שפ יהמקי� 61.2.3
או עקב שימוש  /ו  במילוי חובתו המקצועיתהתרשלותאו / והמקי�מקצועית של  שגיאה

 תחול ג� לגבי כל מקרה של רשלנות המקי�אחריותו של .  לקויי�מוצרי�בחומרי� או 
  . חוזהחוזהביצוע העבודות על שיתגלה לאחר תו� תקופת 

  נזיקי� לעובדי" 61.3

או המועסקי� על ידו /א האחראי הבלעדי לשלומ� ולביטחונ� של כל עובדיו ו מצהיר כי יההמקי�
או שיגיעו על פי כל די� /או הנמצאי� בשרותו ומתחייב לשל� כל דמי נזק או פיצוי המגיעי� ו/ו

כתוצאה מכל נזק , לרבות קבלני משנה ועובדיה�, או לכל אד� אחר הנמצא בשירותו/לכל עובד ו
הפרויקט ותו. כדי ביצוע עבודות או חבלה כל שה� במהל. ביצוע /ה ואו תאונ/או אובד� ו/ו

  . תקופת החכירה של החניו�או במהל. / ובתקופת הבדק

סוג ו  מכ� מי�או כל הוצאה אחרת/או תשלו� ו/או פיצוי ו/המקי� ישא בתשלו� כל קנס ו 61.4
� יהיה המקי� כ. או כתוצאה מה�/ולעיל או מחדל כאמור /או יחולו עקב כל מעשה ו/שיוטלו ו

) נוסח חדש(אחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקי� 
או לכל צד שלישי במהל. ביצוע המבנה / ועירייהאו לפי כל די� אחר לנזקי� שייגרמו כאמור ל/ו

 .בתקופת החכירהוביצוע תיקוני� 
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או את מנהל הבטחת /את המנהל ואו /העירייה ואו ישפה באופ� מלא את /המקי� יפצה ו 61.5
או הוצאה /או קנס ו/ בגי� כל אבד� או נזק ו,או את הבאי� מטעמ�/או את עובדיה� ו/האיכות ו

  .לעילאו מחדל המצוי באחריות המקי� על פי המפורט / בה� עקב כל מעשה ויחוייבוש

וצאות משפטיות או פיצוי על פי סעי/ זה יכללו ג� ה/שיפוי וכי , מובהר בזאת, למע� הסר ספק 61.6
  . לכ.דרישה ראשונהקבלת ע� מיד ,  על ידי המקי�הוישולמו ל, עירייהשיהיו ל

  המקי"ביטוח על ידי  62

, מתחייב המקי�,  זהעל פי האמור בחוזהאו / על פי כל די� והמקי� ו שלמבלי לגרוע מאחריות 62.1
ועד הצבת ציוד או לפני מ/או על ידי מי מטעמו ו/על ידו ופרוייקט ביצוע הלפני מועד תחילת 

המוקד� מבי� שני , או עבורו/או על ידי מי מטעמו ו/על ידו ו, כלשהו באתר ביצוע העבודות
ות  ולקבלת תעודה על השלמת העבוד�ועד לסיומות  של העבוד�למש. כל זמ� ביצועו ,המועדי�
 ,י� לערו. ולקילרכוש, מ ומי מטעמ�"או אחוזות החו/ בע/ והעירייה מאת או בחלק�/במלוא� ו

כל מש. מ ב"או אחוזות החו/ בע/על ש� קבלני המשנה ועל ש� העירייה ו, על שמו, על חשבונו
 אצל חברת ,)"המקי"ביטוחי " :להל� (את הביטוחי� המפורטי� להל�, תקופת ביצוע הפרוייקט

  :בישראל מורשית כדי� בטוח

, וייקט את הפרוייקטהמקי� יבטח על חשבונו הוא למש. כל זמ� ביצוע הפר, בנוס/ לאמור לעיל 62.2
המתקני� וכל רכוש אחר שהובא למגרש לצור. ביצוע , הציוד, החומרי�, לרבות א. לא רק

או אבד� אשר המקי� אחראי לה� לפי תנאי /במלוא ערכ� מעת לעת בפני כל נזק ו, הפרוייקט
 . או על פי כל די�/חוזה זה ו

במש. ,  העבודות נשוא חוזה זההנדרשי� בקשר ע� להחזיק בתוק/ את כל הביטוחי� המקי�על  62.3
על , אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח את, ע� זאת.  זה בתוק/חוזהכל  התקופה בה יהיה 

  .בתוק/ כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די�המקי� להחזיק 

עיריית , המקי�קבלני� וקבלני משנה של , המקי�את אחריות בי� היתר ג�  ו יכסי המקי�טוחיב 62.4
לרבות המנהל , �אחר מטעמאו גו/ או כל אד� /ומ "בע או את אחוזות החו// יפו ו�אביב תל 

על פי ויכלול את פרקי הבטוח ) "יחידי המבוטח": להל�(או מי מטעמ� /ומנהל הבטחת האיכות ו
  :הבאי�התנאי� 

  ביטוח כל הסיכוני" עבודות קבלניות 62.4.1

  ביטוח העבודות' פרק א 62.4.1.1

נשוא  את כל העבודות �מבטח במלוא ערכ ה,כל הסיכוני�במתכונת בטוח 
חומרי� וציוד המהווי� חלק , לרבות,  המקי�ידי�המבוצעות עלחוזה זה 

, מתקני�, כלי רכב, ציוד כבד, נזק לציוד ,לרבות א. לא מוגבל, מהפרוייקט
או באחריות /או כל רכוש אחר מכל מי� וסוג בבעלות ו/חומרי� ו, כלי עזר
או /או משמשי� במישרי� ו/שר הובאו לאתר ואו הבאי� מטעמו א/המקי� ו

כמפורט , או מטעמו/בעקיפי� לביצוע הפרוייקט המבוצע על ידי המקי� ו
כאשר היק/ הכיסוי אינו נופל , למש. כל תקופת ביצוע הפרוייקט, להל�

הנהוג , "2008ביט מהדורה  "–מהכיסוי הנית� על פי נוסח הפוליסה הידוע כ 
  .חבמועד תחילת תקופת הביטו

  :הכיסוי הביטוחי יכלול הרחבות מפורשות בדבר 

או רכוש סמו. בגבול אחריות שאינו נופל מס.  /רכוש שעליו עובדי� ו  )1(
  ) ב"מליו� דולר ארה(  $ 1,000,000 �השווה ל

מתקני� וציוד קל וכדומה אשר אינ� חלק , תבניות, פיגומי�  )2(
  .  טמהפרוייקט א. מובאי� למגרש לצור. ביצוע הפרוייק

 $ 1,000,000הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מס. של   )3(
  ) .ב"מיליו� דולר ארה(

הוצאות מהנדסי� ואדריכלי� ומומחי� אחרי� בגבול אחריות שלא   )4(
  ).ב"מאתיי� וחמישי� אל/ דולר ארה( $ 250,000יפחת מס. של 

גבול אחריות שלא הוצאות בגי� עבודות ותיקוני� זמניי� לאחר נזק ב  )5(
  ).ב"מאתיי� וחמישי� אל/ דולר ארה( $ 250,000יפחת מס. של 

או חומרי� לקויי� בגבול /או עבודה ו/נזק ישיר הנובע מתכנו� ו  )6(
 משווי העבודות ובלבד שגבול 10%אחריות שלא יפחת מס. של 

  ).ב"חמש מאות אל/ דולר ארה( $ 500,000: האחריות לא יפחת מ
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  , או חומרי� לקויי�/או עבודה ו/נובע מתכנו� ונזק עקי/ ה  )7(

  .נזקי טבע, סיכוני רעידת אדמה  )8(

  .חודשי�) 24(תקופת תחזוקה מורחבת של עשרי� וארבעה   )9 (

) שיבוב(לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו/ , פרק זה כולל תנאי מפורש
לפי או כ/מ ו"או כלפי אחוזות החו/ בע/ יפו ו�כלפי עיריית תל אביב 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו/ לא , או עובדיה� ובלבד/מנהליה� ו
  . יחול לגבי מי שגר� לנזק מתו. כוונת זדו�

  אחריות כלפי צד שלישי' פרק ב 62.4.1.2

המבטח את אחריות� החוקית של טוח אחריות כלפי צד שלישי יב
או קבלני� וקבלני משנה המועסקי� /ואו שלוחיו /או עובדיו ו/המקי� ו

של כל מעשה או מחדל ב על פי די� בביצוע העבודות בקשר ע� חוזה זה
פגיעה או , רשלני בקשר ע� כל העבודות נשוא חוזה זה אשר גרמו לאובד�

בכל הקשור או , גו/ שהואכל או /או לרכושו של כל אד� ו/נזק לגופו ו
מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות , הנובע מהפרוייקט על פי חוזה זה

 ה�לעובדי, מ"אחוזות החו/ בע,  יפו� עיריית תל אביב או נזק לפגיעה 
� השווה ל מס.ו אחריות שלא יפחתות בגבולולכל הבאי� מטעמ�

מצטבר בלתובע ו,  לאירוע)ב"חמישה מליו� דולר ארה( $ 5,000,000
  .הביטוחלתקופת 

: פרק זה לא יהיה כפו/ לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ
פריקה וטעינה של , ציוד חפירה, מכשירי הרמה, בהלה, תהתפוצצו, אש

עבודות בגובה , חבות המקי� בגי� וכלפי קבלני� וקבלני משנה, כלי רכב
, מהומות, מתקני� סניטאריי� פגומי�, זיהו� תאונתי, או בעומק

הרעלה וכל דבר מזיק , )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות
נזק רכוש שנגר� חבות בגי� , ות משע�רעידות והיחלש, במאכל או משקה

נזק תוצאתי , או מתקני� תת קרקעיי�/נזק לכבלי� ו, על ידי רכב
 נזק רכוש שנגר� בגי� חבות ,או מתקני� תת קרקעיי�/מפגיעה בכבלי� ו

חבות בגי� נזק גו/ עקב שימוש ברכב שאי� חובה על פי די� , על ידי רכב
מוגבל , ד"על פי חוק הפלתלמעט חבות המכוסה , לבטחו בביטוח חובה

למקרה ) ב"חמש מאות אל/ דולר ארה( $ �500,000השווה לעד לס. 
מעבר לגבולות האחריות המקובלי� (, ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

וכ� תביעות תחלו/ מצד המוסד לביטוח לאומי ) בפוליסת רכב סטנדרטית
   ).מי חייב לשל� בגינ� דמי ביטוח לאושהמקי�למעט לגבי עובדי� (

  :הכיסוי הביטוחי יכלול הרחבות מפורשות בדבר 

או ציוד מכני הנדסי לרבות /חבות לנזקי גו/ הנובעת משימוש ברכב ו  )1(
למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 1,000,000בגבול אחריות בס.  עגורני�
  .הביטוח

או כבלי� תת קרקעיי� בגבול אחריות של /נזק עקי/ למתקני� ו  )2(
  .במצטבר לתקופת הביטוחלמקרה ו $ 250,000

למקרה  $ 500,000רעידות והחלשות משע� בגבול אחריות של   )3(
  .ובמצטבר לתקופת הביטוח

או אחוזות /ו עיריית תל אביבי רכוש כבמפורש  יצוי�פוליסת הביטוח ב
שבו פועל  למעט אותו חלק של רכוש ,שבו פועל המקי�מ "החו/ בע
 ייחשב לצור. , של המקי�נמצא בשליטתו הישירה והבלעדיתהמקי� ה

  .ביטוח זה כרכוש צד שלישי

חוזות אאו / יפו ו�הביטוח כאמור יורחב לשפות את עיריית תל אביב
או /מ בגי� אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מה� למעשי ו"בעהחו/ 

מחדלי המקי� ומי מטעמו וזאת בכפו/ לסעי/ אחריות צולבת לפיו נער. 
  .  מיחידי המבוטחהביטוח בנפרד עבור כל אחד

   מעבידי"חבות' פרק ג 62.4.1.3
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הנזיקי�  פקודתעל פי  מקי�חבות ההמבטח את  מעבידי� חבותבטוח 
 ,1980 �"התש, פגומי� י חוק האחריות למוצרי�"או עפ/ו) נוסח חדש(

או בעקיפי� /במישרי� ומטעמו או /המועסקי� על ידו והעובדי� כלפי כל 
בגי� מקרה ,  משנה ועובדיה�קבלני, לרבות קבלני� ,בביצוע הפרוייקט

או מחלה מקצועית העלולי� /או נזק גופנית כתוצאה מתאונה ו/מוות ו
או עקב עבודת� ובמש. תקופת ביצוע /להיגר� למי מה� תו. כדי ו

 אחריות ותבגבול, עבודת� בכל הקשור בביצוע הפרוייקט על פי חוזה זה
) ב"לר ארהחמישה מליו� דו( $ �5,000,000השווה ל מס. ושלא יפחת

  .ביטוחהבמצטבר לתקופת לאירוע ו

שעות , ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה
, קבלני משנה ועובדיה�, חבות המקי� כלפי קבלני�, עבודה ומנוחה

  . ורעלי� וכ� בדבר העסקת נוער המועסקי� על פי החוקתפיתיונו

תו האישית של כל אד� הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות את אחריו
  .המועסק על ידי המקי� בגי� מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו

חוזות החו/ אאו / יפו ו–ביטוח זה יורחב לשפות את עיריית תל אביב 
, או עובדיה� לרבות מי שימונה על יד� היה וייטע�/או מנהליה� ו/מ ו"בע

 כי מי מה�  ,או מחלה מקצועית כלשהי/לעניי� קרות תאונת עבודה ו
נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידי 

  . או לעניי� חבות המקי� כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על ידו/המקי� ו

  ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 62.4.2

או בהשגחתו /או הציוד הכבד שבבעלותו ו/המקי� מתחייב לבטח את כלי הרכב ו 62.4.2.1
ייקט בביטוחי חובה כנדרש על פי די� בגי� פגיעה או בשימושו לצור. ביצוע הפרו/ו

או ביטוח אחריות כלפי צד /גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכ� בביטוח מקי/ ו
בגבול האחריות , שלישי בגי� נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב

  . המקובל בענ/ הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

המשמש אותו � ביטוח כל הסיכוני� לציוד מכאני הנדסי כמו כ� יערו. המקי 62.4.2.2
בי� היתר ביטוח ביטוח זה יכלול , או עגורני�/בביצוע העבודות לרבות מנופי� ו

אחריות המקי� כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני הנדסי בגבול 
) ב" אל/ דולר ארהחמש מאות( $ �500,000אחריות שלא יפחת מס.  השווה ל

בביטוחי� אלו יבוטלו כל . למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, בעלתו
  .החריגי� הנוגעי� לנזקי� ישירי� או עקיפי� הנוגעי� לביצוע עבודות קבלניות

 כלפי) שיבוב(תחלו/ כל זכות בדבר ויתור על תנאי מפורש  לייכל ביטוחי� אלו 62.4.2.3
או / ו� אחר הבא בשמאו כל אד�/ומ "או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–עיריית תל אביב 

לא יחול לטובת ) שיבוב(ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלו/ , �מטעמ
 וורחבי, כאמור בהתאמה,  וביטוחי האחריותאד� שגר� לנזק מתו. כוונת זדו�

 בגי� �או הבאי� מטעמ/ומ "בע או אחוזות החו// יפו ו–עיריית תל אביב  את כלולל
וזאת בכפו/ לסעי/ אחריות צולבת לפיו , מקי� האו מחדלי/ למעשי ו�אחריות
  . כאילו נער. בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחהביטוח ייחשב 

 או אחוזות החו// יפו ו–עיריית תל אביב במפורש כי רכוש בפוליסות צוי�  יכמו כ� 62.4.2.4
 .לעניי� ביטוח זה, כרכוש צד שלישיייחשב מ "בע

מתחייב , מ"או אחוזות החו/ בע/יה וללא צור. בכל דרישה או פניה מצד העירי 62.4.2.5
לא יאוחר , מ"או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–המקי� להמציא לידי עיריית תל אביב 

ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע הפרוייקט מכתב הצהרה 
מ בהתא� לנוסח "או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–לפטור מאחריות עיריית תל אביב 

כשהוא , "1' יב"כנספח המצור/ להסכ� זה ומסומ� , " הצהרה�פטור מאחריות "
 .חתו� כדי� על ידי המקי�

  ביטוח אחריות מקצועית 62.4.3

או /בשל תביעה והמקי� על פי די� ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות  62.4.3.1
בשל היפר או נזק /בגי� כל פגיעה גופנית ודרישה אשר הוגשה במש. תקופת הביטוח 

מסגרת באו עובדיו / והמקי�שלני של רה במעשה או מחדל חובה מקצועית שמקור
 $ �1,000,000השווה לס. שאינו פחות מ זה בגבול אחריות חוזה על פי העבודות

  .  ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתיתלאירוע לתובע )ב"מליו� דולר ארה(
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כמו , שהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוחהינו כפו/ לכל הגבלה בדבר איטוח זה ב 62.4.3.2
חבות הנובעת , גי� אובד� מסמכי�ב המקי� הפוליסה תכלול הרחבות בגי� חבות כ�
 .� המועסקי� על ידי המקי�עובדימי מהל שרשלנות או אי יושר , ותעטמ

 $ 100,000הפוליסה תכלול הרחבה לכיסוי הוצאות הגנה בהלי. פלילי עד לס. של  62.4.3.3
  .למקרה ולתקופת הביטוח

או מי /מ ו"או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–תל אביב  עיריית ביטוח זה יורחב לשפות את 62.4.3.4
 עקב מעשה או מחדל �בגי� אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מה, מטעמ�

 המקי�חבות ביטוח  מבלי לגרוע מ,או הבאי� מטעמו וזאת/ ומקי�רשלני מצד ה
  . מ"או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–עיריית תל אביב כלפי 

 האמורה תכלול בי� היתר מועד תחולה מוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח 62.4.3.5
  . בהתא� לצו התחלת עבודה הפרוייקטתחילת שאינו מאוחר ממועד טרואקטיבי ר

 )12(שאינה פחותה משני� עשר פת גילוי וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח  62.4.3.6
 ביטוח חלופי המקי�בתנאי כי לא נער. על ידי , חודשי� לאחר תו� תקופת הביטוח

 ביטוח �עריכת הביטוח לענייל למתחייב מהאמור באישור המעניק כיסוי מקבי
 .אחריות מקצועית

 ביטוח חבות המוצר 62.4.4

 פי חוק האחריות למוצרי� עלחבות המוצר המבטח את חבות המקי� ביטוח  62.4.4.1
, או דרישה שהוגשה במש. תקופת הביטוח/תביעה ובשל  ,1980 �"התש, פגומי�

או / ו�או הוכ/ שיוצר ו פג� במוצראו נזק אשר נגרמו עקב/בגי� כל פגיעה גופנית ו
 המקי�או טופל בכל דר. אחרת על ידי /או נמכר ו/או סופק ו/ ו�או תוק/הורכב ו

לכל אד� , במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר ע� חוזה זהאו מי מטעמו /ו
או / יפו ו–עיריית תל אביב לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור או גו/ כלשהו /ו

בגבול אחריות שלא יפחת מס. של  ה�לעובדילמנהליה� ומ "ו/ בעאחוזות הח
לתובע ומצטבר לתקופת , לאירוע) ב"מיליו� דולר של ארה: במילי� ( $ 1,000,000

  . ביטוח שנתית

ממועד מסירת , הפוליסה תכסה את אחריותו של המקי� בגי� האמור לעיל 62.4.4.2
ולמש. כל מ "/ בעאו אחוזות החו/ יפו ו–עיריית תל אביב העבודות או חלק� 

 .התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי חוזה זה או לפי כל די�

 $ 100,000הפוליסה תכלול הרחבה לכיסוי הוצאות הגנה בהלי. פלילי עד לס. של  62.4.4.3
  .למקרה ולתקופת הביטוח

או מי /מ ו"או אחוזות החו/ בע/ יפו ו– עיריית תל אביב ביטוח זה יורחב לשפות את 62.4.4.4
 עקב מעשה או מחדל � אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהבגי� אחריות, מטעמ�

חבות ביטוח  מבלי לגרוע מ, וזאתאו עובדיו/מנהליו ואו / ומקי�רשלני מצד ה
  . מ"או אחוזות החו/ בע/ יפו ו–עיריית תל אביב  כלפי המקי�

מוסכ� בזה כי פוליסת הביטוח האמורה תכלול בי� היתר מועד תחולה  62.4.4.5
  . בהתא� לצו התחלת עבודה הפרוייקטתחילת ר ממועד שאינו מאוחטרואקטיבי ר

 )12(שאינה פחותה משני� עשר פת גילוי וקתכמו כ� תכסה פוליסת הביטוח  62.4.4.6
 ביטוח חלופי המקי�בתנאי כי לא נער. על ידי , חודשי� לאחר תו� תקופת הביטוח

 ביטוח �עריכת הביטוח לענייהמעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור 
 .המוצרחבות 

ידי עיריית תל � לכל בטוח אשר נער. עלמי� קודהינ� תנאי מפורש על פיו ו יכללהמקי� יטוחיב 62.5
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתו/  מ" בעאו אחוזות החו//ו יפו –אביב 

 לחוק 59לרבות כל טענה או זכות המפורטי�  בסעי/ , מ"או אחוזות החו/ בע/העירייה וביטוחי 
  .1981 �א "תשמ'וזה ביטוח הח

את היקפ�  �צמצל או/אינו רשאי לבטל� ו ביטוחי המקי� יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח 62.6
 יפו –לעיריית תל אביב אלא א� כ� תימסר , ביצוע הפרוייקט על פי חוזה זהבמש. תקופת 
 על מראש יו� )60(שישי�  לפחות,  דואר רשו�באמצעות, בכתבהודעה , מ"בע ולאחוזות החו/

 .כוונתו לעשות זאת
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 יפו –עיריית תל אביב או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, המקי� מצהיר 62.7
או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ,  בגי� נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורומ" בעאו אחוזות החו//ו

  62.4.2   62.4.1 עיפי� הסעל פי הביטוחי� שנערכו לפי , ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
 מכל מ" בעאו אחוזות החו//ו יפו – אביב עיריית תלוהוא פוטר בזאת את ,    לעיל62.4.4 , 62.4.3 

 .אחריות לנזק כאמור

על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי ) ולא יגרע(האמור בסעי/ זה יוסי/ 
האמור בסעי/ זה מתייחס לנזקי� הנעוצי� . מ" בעאו אחוזות החו//ו יפו –עיריית תל אביב 

  .או כל מי מטעמו/ל ידי הקבל� ובביצוע העבודות בפרוקיט נושא חוזה זה ע

 –מתחייב המקי� להמציא לידי עיריית תל אביב , ללא צור. בכל דרישה או פניה מצד העירייה 62.8
לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת , מ"או אחוזות החו/ בע/יפו ו

ר עריכת ביטוחי אישו"אישור בדבר עריכת ביטוח הפרוייקט בהתא� לנוסח , ביצוע הפרוייקט
  .כשהוא חתו� כדי� על ידי החברה המבטחת, "יב"כנספח המצור/ להסכ� זה ומסומ� , "המקי�

עיריית תל תהיינה , כאמור, "עריכת ביטוחאישור "המצאת בהעדר המקי� מצהיר כי ידוע לו ש 
 נשואעבודות הביצוע תחילת  המקי�למנוע מ� מ זכאיות "בעאו אחוזות החו/ /ו יפו –אביב 

י "מ עפ"בעאו אחוזות החו/ /ו יפו –עיריית תל אביב וזאת בנוס/ לכל סעד השמור ל ,הסכ� זה
  .החוזה או הדי�

  תנאי מתלהו הינ, כאמורי המקי�ביטוחעריכת כי ידוע לו שהמצאת אישור המקי� מצהיר 
או /ו יפו – ועיריית תל אביב ציוד כלשהו למגרש או הכנסת / ולתחילת ביצוע הפרוייקט י�ומקד

 ציודהכנסת או /תחילת ביצוע הפרוייקט ו מקי� למנוע מ� הות זכאיתהיינה, מ"בעאחוזות החו/ 
  .ל"לא הומצא במועד הנ, כשהוא חתו� על ידי החברה המבוטחת ,כאמור במקרה שהאישור

, או אי בדיקתו/או בבדיקתו ו/מוסכ� בזה במפורש כי אי� בהמצאת אישור ביטוח הפרוייקט ו 62.9
היקפ� או , תוקפ�, טיב�, ישור בדבר התאמת� של ביטוחי המקי� למוסכ�כדי להוות א

או כדי להטיל אחריות כלשהי על עיריית תל , או כדי לגרוע מאחריותו של המקי�/היעדר� ו
  .או על מי מהבאי� מטעמ�/מ ו"או על אחוזות החו/ בע/ יפו ו–אביב 

לא , לעיל 62.8 כאמור בסעי/  י�י המקבטוחעריכת למע� הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור  62.10
לביצוע כל , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  זהחוזהפי �  עלמקי�תפגע בהתחייבויות ה

 ג� א� ,חוזה זה מתחייב לקיי� את כל התחייבויותיו על פי מקי�וה, מקי�תשלו� שחל על ה
  .  במועד החתו� בשל אי הצגת האישור,ציוד למגרשאו הכנסת /ודות ו ממנו ביצוע עבומנעיי

 כדי לצמצ� או לגרוע בצורה מקי�ל על ידי ה"בהקשר זה מובהר כי אי� בעריכת הביטוחי� הנ
  .יו על פי חוזה זהותויכלשהי מהתחייב

 מקי�מתחייב ה, המקי� יו� לפני מועד תו� תקופת ביטוחי )14(ארבעה עשר לא מאוחר מ 62.11
מתחייב לחזור  המקי� .לשנה נוספתי המקי� טוחיאישור עריכת ב, העירייהקיד בידי להפ
י את אישור עריכת בטוח, מידי שנה ובמש. כל תקופת תוקפו של חוזה זה המציא לעירייהול

באופ� שאישור עריכת ביטוחי המקי� יהיה בתוק/ , כשהוא חתו� על ידי חברת הביטוח, המקי�
  . חוזה זהבמש. כל תקופת תוקפו של

  62.4.1 סעיפי� על פי , י� הנערכי� על ידו מתחייב לעדכ� את סכו� הבטוח בגי� הבטוחמקי�ה 62.12
הציוד , הפרוייקטשל השווי כדי שישק/ תמיד את מלוא ,  מעת לעת    לעיל62.4.4 , 62.4.3   62.4.2 

  . על פיוי� המבוטחוהחומרי�

כי איזה מביטוחי , מ"בעאחוזות החו/ לאו / ובכל פע� שמבטחו של המקי� יודיע לעירייה 62.13
מתחייב המקי� לערו. את ,  לעיל62.6 י/ כאמור בסע, המקי� עומד להיות מצומצ� או מבוטל

יו� לפני מועד צמצו� או ) 30(שלושי� , אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש
  .ביטול הביטוח כאמור

באישור למע� הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבי� מ� האמור בחוזה זה ו 62.14
על המקי� לבחו� את . הינ� בדבר דרישה מזערית המוטלת על המקי�, עריכת ביטוחי המקי�

. או על פי הדי� ולקבוע את גבולות האחריות בהתא�/חשיפתו לחבות החלה עליו על פי חוזה זה ו
או /ואו דרישה כלפי העירייה /המקי� מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו

  .או מי מטעמ� בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריי� כאמור/מ ו"בעהחו/  אחוזות

שיומצאו על ידי המקי�  לבדוק את אישורי הבטוח ותרשאימ "בעאו אחוזות החו/ / והעירייה 62.15
 מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאימ� להתחייבויות מקי� והלעיל כאמור

  .סכ� זהמקי� כאמור בסעי/ הביטוח להה
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 ,או מי מטעמ�/מ ו"בעאו אחוזות החו/ /וה עירייהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של מקי� ה
אינה ,  כמפורט לעיל� ביטוחי המקי� לבדוק ולהורות על תיקו�ביחס לאישורי הבטוח וזכות

בכל כל חובה וכל אחריות שהיא � מטעמאו על מי /מ ו"בעאו אחוזות החו/ /וה עירייהמטילה על 
 ואי�  של ביטוחי המקי�או לגבי העדר�, ותוקפ�, היקפ�, טיב�, אישורי הבטוח כאמורל הקשור

  .או על פי כל די�/ ו זהחוזה על פי מקי� שהיא המוטלת על החבותבה כדי לגרוע מכל 

לשל� את דמי הביטוח , המקי� מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו 62.16
או להפקיע את תוק/ הביטוחי� /עשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצ� ולא ל, במלוא� ובמועד�

לדאוג , ה אישורי� על תשלומי הפרמי,מ"בעאו אחוזות החו/ /וה עירייה לבקשת ,להמציאו
ולוודא כי פוליסות ביטוחי המקי� תחודשנה מעת לעת לפי הצור. ותהיינה בתוק/ במש. כל 

 . תקופת תוקפו של חוזה זה

או תביעה כנגד המבטח על פי /כי המקי� יישא בכל מקרה נזק ו, יודגש, למע� הסר כל ספק
  .בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובי� בביטוחי המקי�, פוליסות הביטוח הנערכות על ידו

, או משלימי� כלשה� לביטוחי המקי�/היה ולדעת המקי� יש צור. בעריכת ביטוחי� נוספי� ו 62.17
בכל ביטוח . או הביטוח הנוס/ כאמור/טוח המשלי� ומתחייב המקי� לערו. ולקיי� את הבי

או /ואו משלי� כאמור ייכלל סעי/ בדבר ויתור על זכות התחלו/ כלפי העירייה /רכוש נוס/ ו
אול� הויתור כאמור לא יחול לטובת אד� שגר� לנזק , מ וכל הבאי� מטעמ�"בעאחוזות החו/ 

  .בזדו�

 יפו �עיריית תל אביב � המבוטח לכלול ג� את לעניי� ביטוח חבויות נוס/ או משלי� יורחב ש
 הבאי� מטעמו וזאת או/או מחדלי המקי� ו/בגי� אחריות� למעשי ו, מ"או אחוזות החו/ בע/ו

  .בכפו/ לסעי/ אחריות צולבת

 תנאי�ה בתו� לב של תנאי מהנקבע כי הפר, נוס/ לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 62.18
או /לרבות אי מת� הודעה ו או עובדיו/מנהליו ואו / ומקי�ידי ה בפוליסת הביטוח על המפורטי�

או עובדיה� /מ מנהליה� ו"בעאו אחוזות החו/ /והעירייה לא תפגע בזכויות , אי הגשת תביעה
 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחי� אלו

באופ� מלא בגי� כל מ "או אחוזות החו/ בע/ו העירייה יהיה אחראי לשפות את המקי�, כמו כ� 62.19
הפוליסות על ידי מי מתנאי מתנאי  עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת למי מה� אשר ייגר� נזק

 .או עובדיו/מנהליו ואו על ידי / והמקי�

כדי להטיל , או בשינויי�/המצאת� ו, מקי�סכ� בזה במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי המו 62.20
או להוות אישור בדבר / ו�מאו על מי מטע, מ"בעאו אחוזות החו/ / והעירייהאחריות כלשהי על 
 . על פי כל די�או/ו זה חוזה על פי מקי� של הואו כדי לצמצ� אחריות/התאמת� למוסכ� ו

 והיי,  לעשותו ולקיימו נשוא חוזה זהו ביטוח כלשהו שעליהמקי� �או לא קיי/א ביצע ול 62.21
יטוח לעשות ולקיי� את אותו הבא. לא חייבות  ותרשאימ "בעאו אחוזות החו/ /והעירייה 

או אחוזות החו/ /ושהעירייה כל סכו� . המקי� של ו ולשל� את דמי הביטוח על חשבונותחתי
 מ על פי"בעאחוזות החו/ לאו /ולעירייה  בתשלומו כאמור יוחזר מיד ו או התחייבמושילמ "בע

 . הראשונה�דרישת

 כל דרישות  למלא אחרמקי� מתחייב החוזהבכל שלבי ביצוע ה, וס/ ומבלי לגרוע מהאמור לעילנ 62.22
, תקנות וכדומה, והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווי�

ובעיקר א. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו , ל"שהותקנו לפי החוקי� הנ
ת יהיו בכל ע, באופ� מקרי או זמני, על פי חוזה זהשליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע הפרוייקט 

 .ל"מש. כל תקופת ביצוע הפרוייקט זכאי� לכל הזכויות שעל פי החוקי� הנבו

לקיי� את כל הוראות החוקי� והתקנות המקי� מתחייב , וע מהאמור לעילרנוס/ ומבלי לגב 62.23
או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות /בדבר בטיחות בעבודה וכ� את כל הוראות מכבי האש ו

 .מגרש כאתר עבודותבומניעת נזקי� אות� יש לקיי� 

על פי הביטוחי� מ "בעאו אחוזות החו/ /והעירייה  של � יכללו סעי/ לפיו זכותהמקי�יטוחי ב 62.24
או אישורי� מתאימי� מאת /לא תיפגע עקב העדר רישוי ואו פיצוי /ול לקבלת שיפוי "הנ

 .הרשויות או הגופי� המתאימי�

או מבטחיו בכל /מ ו"בעות החו/ או אחוז/והמקי� מתחייב לקיי� את כל דרישות העירייה  62.25
או לאחר מסירתו וזאת לרבות ובעיקר בכל הנוגע /הקשור להגנה על הפרוייקט בשלבי ביצועו ו

 .או נזקי טבע/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי� לצד שלישי ו/להתקנת ו

לאתר או הכלי� המובאי� על ידו /המקי� מתחייב לקיי� שמירה נאותה על כל הציוד ו 62.26
 .יקטהפרוי
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כל הוראה בסעי/ זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח� של הוראות החוזה בדבר אחריותו  62.27
 .או על פי הדי�/ לנזקי� בא� יגרמו כאמור בסעיפי� אחרי� בחוזה זה והחוכרהבלעדית של 

  מקי" קיו" התחייבות על ידי העקב אימ "או אחוזות החו+ בע/ו עירייהפיצוי ה 63

או ) נוסח חדש(, ד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקי�המקי� אחראי כלפי כל צ
או אחוזות החו/ /והעירייה א� . אליו ובקשר הפרוייקטלנזקי� שייגרמו תו. כדי ביצוע , לפי כל די� אחר

אחוזות החו/ לאו /ולעירייה מתחייב המקי� להחזיר ,  לשל� לצד שלישי פיצויי� כלשה�ודרשמ יי"בע
מ "בעאחוזות החו/ לאו /ולעירייה  ואותו סכו� יראוהו כחוב המגיע מי מה�את הסכו� שישול� על מ "בע

  .מהמקי� לפי החוזה

  מקי"פיצוי ושיפוי על ידי ה 63.1

, המקי� מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעי� הדרושי� כדי למנוע את הנזקי� 63.1.1
  .פי כל די�� או על/ה והחבלות והתאונות אשר המקי� אחראי לה� על פי החוז, האובד�

או /איכות והמנהל הבטחת או /המנהל ואו /המקי� מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו 63.1.2
בגי� נזקי� שהמקי� אחראי לה� על , או לחוד/א� יתבעו ביחד ו, או שלוחיה�/עובדיה� ו

 למקי� על כל תביעה ה להודיעתהעירייה מתחייב. או הוראות כל די�/פי הוראות החוזה ו
  .ולאפשר למקי� להתגונ�, יד ע� קבלת הודעה בגינהמ, כאמור

את העירייה , ומיד ע� קבלת דרישה בכתב, באופ� מלא, המקי� מתחייב לשפות ולפצות 63.1.3
בגי� כל נזק וכנגד , או שלוחיה�/או עובדיה� ו/איכות וה מנהל הבטחת או/ המנהל ואו/ו

, על ידי כל אד�, גשא� ומיד כאשר תו, מכל עילה שהיא שתוגש, או דרישה/וכל תביעה 
או נגד /נגד� ו, בלי יוצא מ� הכלל, או התלויי� בו/יורשי נפגע כלשהו ו, א. לא רק, לרבות

או נזק /וחבלה , בגי� כל תאונה, שלוחיה� ושולחיה�, או כנגד כל מי מעובדיה�/מי מה� ו
ד וההוצאות "ט עו"לרבות שכ, או על פי הדי�/לה� אחראי המקי� על פי החוזה ו

או /או בכל סכו� אשר ייפסק בפסק די� לחובת� ו/טיות שייגרמו לעירייה במלוא� והמשפ
 השהעירייה הודיע, אשר המקי� אחראי לה� ובתנאי, לחובת מי מה� בקשר לנזקי�

 למקי� הזדמנות נהונת, על המקרי� המנויי� מעלה, מיד ע� קבלת הודעה על כ., למקי�
  .באותה תביעה' נשלחה אליו הודעת צד גאו , להתגונ� כנגד� וכנגד בתביעה כאמור

וכתוצאה , או לכל די�/א� יפעל המקי� בניגוד לאמור בחוזה ו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 63.1.4
, צו מאת בית משפט, איכות ה מנהל הבטחת או/ המנהל ואו/מכ. יוצא כנגד העירייה ו

,  וזאת,קי/ בי� ישיר ובי� ע,על כל נזק, ל"יהיה המקי� אחראי לפצות את הגורמי� הנ
, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכי� הדרושי�, מבלי לגרוע מחובתו של המקי�

להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את המקי� בגי� הצו 
  .ל"או בגי� כל עיכוב שיחול בביצוע המבנה כתוצאה מצו כנ, ל"הנ

או / וה לתק� בעצמתיה העירייה רשאיהת, מבלי לגרוע מהתחייבויות המקי� בחוזה 63.1.5
 על חשבו� 'ידאת הנזקי� שהמקי� אחראי לתקנ� לפי הוראות פרק , באמצעות אחרי�

 ובלבד 15%בתוספת של , המקי� והמקי� ישא בכל ההוצאות והתשלומי� הכרוכי� בכ.
 ימי� )10( עשרה  והמקי� לא תיק� נזקי� אלו תו., למקי� על הנזקי�השהעירייה הודיע

  .ועד קבלת הודעת העירייה והכל בכפו/ להוראות החוזהממ

או /לחלט את הערבויות המצויות בידה ו העירייה תרשאי, מבלי לגרוע מהאמור בחוזה 63.1.6
או מחדל שה� /בגי� מעשה ו,  מיד לאחר שתוגש לעירייה תביעה לתשלו� נזקחלק מה�

או / מחמת מעשה ואו בגי� נזקי� שנגרמו לעירייה/ו, באחריותו של המקי� כאמור לעיל
  .מחדל שה� באחריותו של המקי� כאמור לעיל
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  מיסי" ותשלומי",  הוצאות–' ידפרק 

 הוצאות 64

ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה במסמכי החוזה לעני� תשלומי� והוצאות המוטלי� על , בנוס/
הכרוכי� , סוגמכל מי� ו, כל התשלומי� וההוצאותב, במלוא� ובמועד�, ישא המקי� וישל�, המקי�

 :לרבות, בביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה

קבלני ,  מומחי�, מודדי� ,בקרת איכות ומפקח מנהל , יועצי�, הוצאות בגי� העסקת מהנדסי� 64.1
 .שיועסק על ידי המקי� לצור. ביצוע הפרוייקט, משנה וכל כח אד� אחר

 . לבצע לצור. ביצוע הפרוייקטשעל המקי�, ההוצאות הכרוכות בבירורי� ובחקירות מוקדמי� 64.2
ההוצאות הכרוכות בניהול ובתיאו� הפרוייקט על ידי המקי� ובפיקוח מטע� המקי� על ביצוע 

 .הפרוייקט

רישיו� ואישור אחר בקשר ע� , של כל היתר, מעת לעת,  ההוצאות הכרוכות בקבלה ובחידוש 64.3
או כנובע , פי מסמכי החוזהשהשגת� על ידי המקי� נדרשת על , נובע הימנו אשר או, הפרוייקט

 .או על פי כל די�, מה�

בגי� כל . מודגש בזאת כי האגרות וההיטלי" בגי� היתר הבניה הקיי" שולמו על ידי העירייה 64.4
ישולמו , ככל שיוצא כזה על ידי המקי�, או כל שינוי להיתר הבניה הקיי�/היתר בניה נוס/ ו

 .האגרות וההיטלי� על ידי המקי�

או , שיבוצעו במסגרת ביצוע הפרוייקט, ות בקשר לעבודות פיתוח ותשתיתההוצאות המשתלמ 64.5
כל התשלומי� המשתלמי� לנציבות המי� בקשר ע� השפלת מי , בי� היתרו, לרבות, כנובע הימנו

 .התהו� במסגרת ביצוע הפרוייקט

 .שעל המקי� לבצע כאמור בחוזה זה, ההוצאות הכרוכות בביצוע ביטוחי� 64.6

התקשורת , הניקוז, התיעול, הביוב, החשמל, תחברות לרשתות המי�ההוצאות הכרוכות בה 64.7
 .ותשתיות אחרות כלשה�

 .ההוצאות הכרוכות בעמידה בתנאי בטיחות 64.8

ההוצאות הכרוכות בהתקנת מתקני� לאספקת חשמל בעת חירו� או במקרי� אחרי� של  64.9
ע� ,  ההוצאות הכרוכות בהתקשרות ע� חברת החשמל.הפסקת אספקת חשמל מרשת החשמל

 .רשויות הבזק וע� רשויות דומות אחרות

 . המכרז וחוזה זה בכל הקשור לבתי העסק, ע"ההוצאות הכרוכות בעמידה בתנאי התב 64.10

דלק וכל אספקות אחרות או , גז, טלפו�, חשמל, ההוצאות הכרוכות בתשלומי� עבור צריכת מי� 64.11
 ההוצאות .טבמהל. תקופת ביצוע הפרוייק, שירותי� אחרי� שיסופקו לשטח הפרוייקט

 .הכרוכות בהתקנת מוני� למדידת הצריכה כאמור

אביזרי� ומתקני� או , כלי�, חומרי�, מכונות,  ההוצאות הכרוכות בתשלומי� לספקי ציוד 64.12
ובכלל זה העתקות (לרבות ההוצאות הכרוכות בהכנת מסמכי העבודה , לספקי� אחרי� כלשה�

 .)אור

ההוצאות הכרוכות בקיו� ; מבני� ארעיי� ההוצאות הכרוכות בהתקנת דרכי� ארעיות או  64.13
שקיומ� מוטל על המקי� על , או כנובע הימנו, דרישות הרשויות המוסמכות בקשר ע� הפרוייקט

, וכל הוצאות אחרות או נוספות הכרוכות בביצוע הפרוייקט; או כנובע מה�, פי מסמכי החוזה
או הכרוכות /ו,  במסמכי החוזהאו המוטלות על המקי� על פי הוראה הכלולה/ו, או כנובע הימנו

  . או כנובע מה�, בביצוע התחייבויותיו על פיה�

 . והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, הינו מעיקרי חוזה זה,  זה לעיל64 סעי/  64.14

 היטלי" ותשלומי חובה אחרי", מסי", ארנונה 65



� 83 �  

 

מכל , האגרות ותשלומי החובה האחרי�, ההיטלי�, ההשתתפויות, וכל המיסי�, ארנונה כללית 65.1
ככל שחלי� ( הפרוייקט והמשתלמי� או שישתלמו בגינו בקשר ע�, או שיחולו, החלי�, מי� וסוג

ובמהל. כל תקופת , הקבוע בצו התחלת העבודותמועד הוזאת בגי� התקופה שמ, )או שיחולו
האגרות , ההיטלי�, ההשתתפויות, המסי�, הארנונה הכלליתבי� ש, ביצוע הפרוייקט בפועל

יה או לרשויות אחרות יהעיר, ותשלומי החובה האחרי� האמורי� משתלמי� לרשויות הממשלה
, ובי� שתשלומ� חל על מחזיקי� של מקרקעי�, בי� שתשלומ� חל על בעלי� של מקרקעי�, כלשה�

  .�במלוא� ובמועד,  וישולמו על ידיומקי�יחולו על ה

בקשר לעסק המתנהל ) ככל שמוטלי�(המוטלי� , היטל או תשלו� חובה אחר, אגרה, כל מס 65.2
 וישולמו מקי�יחולו על ה,   של החניו�ע� החכירהאו בקשר /ואו המוטל בגי� /בשטח הפרוייקט ו

  . על ידו במלוא� ובמועד�

 14וק או תו. יחול על המקי� וישול� על ידו במועד הקבוע לכ. בח, ככל שיחול כדי�, מ"מע 65.3
 .או העירייה/יו� ממועד דרישת רשויות החוק ו) עשרהארבע (

או הוצאה /או היטל ו/יובהר בזאת כי המקי� לא יהיה רשאי להטיל מס ו, למע� הסר ספק 65.4
 . או על מי מטעמ�/או על המנהל ו/כלשה� על העירייה ו

, ל פי מסמכי החוזה מתחייב בזאת לשל� במועדו כל מס או תשלו� חובה המוטל עליו עמקי�ה 65.5
בקשר ) ככל שיהיו(ילוקי דעות בינו לבי� הרשויות כמו כ� מתחייב המקי� כי ח. או על פי כל די�/ו

לעומת , לא יגרו� לעיכובי�, לעני� כלשהו הנוגע לחבותו לשל� מס או תשלו� חובה כאמור
נות ותקני� רישיו, בקבלת אישורי�, לוחות הזמני� או המועדי� הקבועי� לכ. במסמכי החוזה

או בביצוע התחייבות אחרת כלשהי המוטלת , לצור. ביצוע הפרוייקט, או שידרשו, הנדרשי�
 . או על פי כל די�/ו, עליו על פי מסמכי החוזה

, או על פי כל די�/ על פי מסמכי החוזה והאו סעד אחר הנתוני� ל/מבלי לגרוע מכל זכות ו 65.6
שחובת תשלומו מוטלת ,  כל סכו�מקי�� הלשל� במקו, תא. לא חייב, תהא רשאית עירייהה

תו. ,  במועדומקי�ואשר לא שול� על ידי ה, מקי�או על פי כל די� על ה/על פי מסמכי החוזה ו
שחובת ,  תשלו� כלשהועירייה המהשיל. מראש, ימי�) שבעה (7 של מקי�מת� הודעה על כ. ל

 המיד ע� דרישת, העיריי חייב להשיבו למקי�יהא ה,  כאמורמקי�תשלומו מוטלת על ה
  ריביתבתוספתו,  הפרשי הצמדה למדד תשומות הבנייה הבסיסיבתוספת, עירייההראשונה של ה

קר� ( ועד ליו� תשלומו עירייהכשה� מחושבי� מיו� תשלו� הסכו� האמור על ידי ה, הפיגורי�
 .עירייה למקי�בפועל על ידי ה) וריבית

 :יטל השבחהה 65.7

קוד� , )כבעלת הזכויות במגרש(� לעירייה במש. כל תקופת ההקמה המקי� ישל 65.7.1
במוחכר או /במגרש ו , מכוח השינוי התכנוני, או היתר שימוש/להוצאות היתר הבנייה ו

את מלוא שווי ההשבחה שתתווס/ , )לחוזה ההקמה' כהגדרתו בחוזה החכירה נספח יג(
יר בקשר ע� בגי� כל תוכנית בניי� ע) "תשלו� השבחה מלאה": להל�(מוחכר או ל/מגרש ו ל

קלה האו בגי� כל , או בגי� כל שינוי של תוכניות בניי� העיר, או המוחכר/  והמגרש
השינוי ": להל� ולעיל(או בגי� כל שינוי תכנוני אחר , כהגדרתה בחוק התכנו� והבניה

שווי ההשבחה שתתווס/ בגי� השינוי . שיאושרו כדי� לאחר המועד הקובע ,)"התכנוני
י� לראות באמור לעיל התחייבות א. די שמאי מקרקעי� מטע� העירייההתכנוני ייקבע על י

להסכמה לשינוי כלשהו בתוכנית , או של הועדה המקומית לתכנו� ולבנייה/של העירייה ו
 . או לשינוי תכנוני אחר, או להקלה, בניי� העיר

ימי� מהודעת ) 7(תו. שבעה , מקי� יהיה רשאי להגיש למנהל אג/ נכסי העירייהה 65.7.2
כתב . כתב טיעוני� המופני� לשמאי המקרקעי�, רייה כי מונה שמאי מקרקעי� מטעמההעי

יועבר על ידי מנהל אג/ נכסי העירייה , טיעוני� זה יחד ע� התייחסות העירייה אליו
קביעת שמאי המקרקעי� תהיה סופית ומכרעת ותחייב את הצדדי� . לשמאי המקרקעי�

 .או ערעור/ללא אפשרות השגה ו

 בגי� )ככל שיחול  ( יחול היטל ההשבחה, שלו� ההשבחה המלאה על ידי המקי�כפו/ לתב 65.7.3
או / מגרש ו כבעלת הזכויות ב(התכנוני נשוא תשלו� ההשבחה המלאה על העירייה  השינוי

 ).במוחכר

לא יחוייב המקי� בתשלו� היטל השבחה בגי� הזכויות הכלולות , מע� הסר ספקל 65.7.4
  .בתוכניות בניי� העיר

י "ע, או בגי� חוזה החכירה/או בגי� חוזה ההקמה ו/ו� מכרז זה יוטלו על המגרש ו� לאחר פרסא 65.8
או תשלו� כספי כלשהו לאלה הקיימי� /אגרה או היטל נוס/ ו, מס, רשות ממשלתית או עירונית

כי , או בגי� חוזה החכירה/או בגי� חוזה ההקמה ו/על המגרש ו, ושבתוק/ במועד פרסו� המכרז
 .או התשלו� על המקי� וישולמו  על ידו/ההיטל ו, רההאג, אז יחולו המס
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תהווה הפרה , או הפרת אחד מתתי סעיפיו, על תתי סעיפיו הינו יסודי והפרתו, זה 65  סעי/ 65.9
 .יסודית של חוזה זה
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  כח עליו�;  הפרות ותרופות–' ופרק ט

 יטולהמקנות לעירייה זכות בהפרות  66

הא ת עירייהה,  לפי חוזה זה ולפי הדי�עירייהמבלי לגרוע מכל סעד אחר ובנוס/ לכל זכות של ה 66.1
  .  לבטל את החוזה בכל אחד מ� המקרי� הבאי�תזכאי

  . הפר את החוזה או הוראה מהוראותיו הפרה יסודיתהמקי� 66.1.1

עד המו הפר את החוזה הפרה שאינה הפרה יסודית א. לא תיק� את ההפרה תו. מקי�ה 66.1.2
  .עירייהשנקבע לש� כ. על ידי ה

, מקי� פירוק ה, או מי משותפיו,מקי�הוגשה בקשה לבית המשפט להסדר נושי� מטע� ה 66.1.3
כונס לחלק מהותי , קד� מפרק, מפרק זמני, מפרק, למנות לו נאמ�, להכרזתו כפושט רגל

או שהבקשה לא בוטלה או , עיקול חלק מהותי מנכסיו ונית� צו לפי הבקשה, מנכסיו
  . יו� מהגשתה לבית המשפט)30(שלושי� נדחתה בתו. 

  :מקי" מתחייב העירייהע" ביטול החוזה על ידי ה 66.2

,  למע� הסר ספק.פרוייקטהאו /או המגרש ו/שטחי עבודות הפיתוח ולפנות מייד את  66.2.1
כי גדר הבטיחות תושאר במקומה במצב תקי� ובמצב המאפשר שמירה על , מובהר בזאת

או להנחיות /או להוראות הדי� ו/� להוראות חוזה זה ורמת בטיחות נדרשת בהתא
  .או להנחיות משרד העבודה והרווחה/העירייה ו

 � כשהעירייהמייד לאו הפרוייקט /או המגרש ו/את שטחי עבודות הפיתוח ולהחזיר  66.2.2
 ,בהתא� להוראות חוזה זה, פרוייקט וכשהמקי� מכל אד� ומכל חפ2 השיי. לי�פנוי

מחוברי� שהקמת� אושרה על , למעט, יקול או זכות לצד שלישיחופשי מכל שיעבוד או ע
  .ביצוע הפרוייקט במהל. או מי מטעמה/עירייה וידי ה

,  כאמורפרוייקטהאו /או המגרש ו/שטחי עבודות הפיתוח ו לפנות את מקי�א� יסרב ה 66.2.3
, או לפרוייקט/או למגרש ו/שטחי עבודות הפיתוח וכנס לי להת רשאיעירייההא הת

 מקי� וזאת על חשבו� ה,פעל על פי די�ת ובלבד שה ולחזקתה לרשות�החזיר ולס�פולת
עקב תפיסת , א� יגרמו, או הנזקי� שיגרמו/בלבד אשר א/ יהיה אחראי לכל ההוצאות ו

  . וביצוע הפינוי כאמורעירייה הל ידי עפרוייקטה

 פיצויי" מוסכמי" 67

כפיצויי� , רוש מ� המקי� לדתהא העירייה זכאית, ביצע המקי� הפרה יסודית של חוזה זה 67.1
כפי שיהיה מעת לעת כשהוא , תשלו� בגובה סכו� ערבות הביצוע, מוערכי� ומוסכמי� מראש

וזאת מבלי לגרוע , � זה בערבות הביצועיצמוד למדד תשומות הבניה הבסיסי באופ� האמור לעני
  . די�או על פי כל /או סעד אחרי� הנתוני� לעירייה על פי מסמכי החוזה ו/מכל זכות ו

הפר המקי� את התחייבותו לעמוד , ומבלי לגרוע הימנו,  לעיל67.1 נוס/ על האמור בסעי/  67.2
בי� , בהתא� להוראות חוזה זה, א� וככל שנקבעה,  כפו/ לכל ארכה שנקבעה,בלוחות הזמני�

מיד ע� דרישה ,  ישל� המקי� לעירייה,ובי� לגבי כל חלק ממנו, לגבי הפרוייקט בשלמותו
חמשת אלפי� שקלי� ( 6 5,000 סכו� של ,כפיצויי� מוערכי� ומוסכמי� מראש, ראשונה
סכו� הפיצויי� המוסכמי� האמורי� יהא .  בגי� כל יו� איחורמ כחוק"בתוספת מע) חדשי�

או לא , רדי. הבסיס עד למועד התשלו� בפועל ויעלה בשיעור בו עלה מדד הבסיסצמוד למדד 
 . ללא שינוי,  ישול� סכו� הפיצויי� האמור לעילהבסיסמדד , השתנה

 לגבות מ� המקי� את סכו� הפיצויי� המוסכמי� האמורי� בסעיפי� תהיה רשאיתהעירייה  67.3
, מצא לנכו�תבכל דר. ש, )כמו ג� כל סכו� אחר המגיע לעירייה מאת המקי�( לעיל 67.2  � ו67.1 

 .לרבות באמצעות מימוש ערבויות

בתשלו� הפיצויי� המוסכמי� האמורי� בסעיפי� , ולא יהא, כי אי�, מובהר בזאת, להסיר ספק 67.4
או על פי כל די� /כדי לשחרר את המקי� מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו,  לעיל67.2  � ו67.1 

כדי לגרוע , כשלעצמו, בתשלו� האמור, ולא יהא, וכי אי�, או כדי לגרוע מה� באופ� כלשהו/ו
על פי כל או /או סעד אחרי� הנתוני� לעירייה על פי מסמכי החוזה ו/באופ� כלשהו מכל זכות ו

 . די�
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לעיל נועדו א. ורק להוסי/ על ההוראות לעני� פיצויי�  67 כי הוראות סעי/ , עוד מובהר בזאת 67.5
או באיזה ממסמכי החוזה /או אחרי� הקבועות בתנאי� המיוחדי� לביצוע ו/מוסכמי� ו

או אחרי� /העירייה לקבלת פיצויי� מוסכמי� ו של הואי� בה� כדי לגרוע מזכות, האחרי�
 . כי החוזה האחרי�מאו באיזה ממס/כלשה� הקבועי� בתנאי� המיוחדי� לביצוע ו
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 מקי"סילוק יד ה 68

 ובי� הבי� בעצמ, תהא העירייה רשאית,  לעיל66.1 התקיי� אחד מ� התנאי� הקבועי� בסעי/  68.1
לתפוס את , ימי� מראש) שבעה (7 של מקי�לאחר מת� התראה בכתב ל, הצעות מי מטעמבאמ

 , � המגרש ומ� הפרוייקט ממקי�ליטול את החזקה בו בפועל ולסלק את ידו של ה, הפרוייקט
או / על פי מסמכי החוזה ועירייהאו סעד אחרי� הנתוני� ל/והכל בנוס/ ומבלי לגרוע מכל זכות ו

 . על פי כל די�

תהא העירייה רשאית ,  לעיל68.1  כאמור בסעי/ מקי� לסילוק ידו של ההסגרת מימוש זכותבמ 68.2
המצויי� באותה עת בשטח הפרוייקט , החומרי� וכל דבר אחר, הציוד, לתפוס את כל המתקני�

ללא קבלת אישורו , הפרוייקטלהוציא� משטח , במקרה כאמור,  לא יהיה רשאימקי�ואשר ה(
כול� , או למוכר�/ו, ולעשות בה� שימוש לצור. השלמת הפרוייקט, )מראש ובכתב, של המנהל
 מאת הולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירת� לכיסוי כל הסכומי� המגיעי� ל, או חלק�

אמור מבלי לגרוע מכלליות ה. מקי�והכל על חשבו� ה, או על פי כל די�/ על פי החוזה ומקי�ה
 ה בגי� ביצוע פעולותיה את כל ההוצאות שנגרמו למקי� לגבות מהתהא רשאיעירייה תה, לעיל

לרבות , ג� בכל דר. אחרת,  הכלליותהלכיסוי הוצאותי) שבעה עשר אחוז (17%בתוספת , כאמור
או באמצעות מימוש / ומקי� מאת העירייהאו קיזוז� מכל סכו� המגיע ל/באמצעות ניכויי� ו

 .ערבויות

 סיו" ההתקשרות בי� הצדדי" 69

, בי� כתוצאה מסילוק ידו של המקי� על ידי העירייה, הובאה ההתקשרות בי� הצדדי� לידי סיו� 69.1
,  לעיל66 כאמור בסעי/ , ובי� כתוצאה מביטול החוזה על ידי העירייה,  לעיל68 כאמור בסעי/ 

או זכות אחרי� הנתוני� /אשר תבואנה בנוס/ על כל סעד ו, ההוראות הבאות, בי� היתר, תחולנה
 :או על פי כל די� ומבלי לגרוע מה�/לעירייה על פי מסמכי החוזה ו

, החל ממועד גמר ההתקשרות בי� הצדדי� כאמור לעיל, העירייה תשל� למקי� כספי� 69.1.1
 , בשטח הפרוייקט, על ידיו בפועל, ככל שבוצע,שבוצע, פרוייקטתו חלק של הבגי� אורק 

הסכו� המגיע למקי� .  ועד למועד סיו� ההתקשרותלאחר מועד מת� צו התחלת עבודה
לאחר קבלת , קבע על ידי העירייהיי, כאמור לעיל, חלק הפרוייקט אשר בוצע בפועלבגי� 

. ליעלההתקשרות בי� הצדדי� כאמור סמו. למועד סיו� , המלצת המנהל לעני� זה
,  לקזז כל סכו� המגיע לעירייה מאת המקי�תהא העירייה רשאיתמהסכו� האמור 

כדמי נזק לרבות נזקי� הנובעי� , לרבות כל סכו� המגיע לעירייה מאת המקי� כאמור
בתנאי� גרועי� מאלה שנחתמו בי� העירייה ומהשלמתו , מהדחייה בהשלמת הפרוייקט

 לעיל 67.2  � ו67.1 ו כפיצוי לרבות הפיצויי� המוסכמי� האמורי� בסעיפי� א/ ולמקי�
 . או כהחזר הוצאות/או כשיפוי ו/ו

 ובי� ה� בעצמבי, כולו או חלקו, להמשי. בביצוע הפרוייקט, בכל עת, תהא רשאיתהעירייה  69.1.2
על פי שיקול דעתה וזאת ,  המוחלטהעל פי שיקול דעת, או גור� אחר/באמצעות כל מקי� ו

או למסור / והלעשות שימוש בעצמ, בי� היתר, תהא העירייה רשאית, לצור. זה. הבלעדי
 את כל הוכ� להעביר לרשות, את מסמכי העבודה וכל מסמ. אחר, לכל גור� אחר

ולמקי� לא תהא , י� וכל דבר אחר המצויי� בשטח הפרוייקטהחומר, הציוד, המתקני�
 . בגי� כ.האו מי מטעמ/ו, כנגד העירייה, מכל מי� וסוג, או טענה/או דרישה ו/כל תביעה ו

,  לעיל69.1 ח האמור בסעי/ ולרבות מכ, מכל סיבה שהיא, סיו� ההתקשרות בי� הצדדי� 69.1.3
שבוצעו , או על פי כל די� לעבודות/ יפטור את המקי� מאחריותו על פי מסמכי החוזה ולא

 .  עד מועד סיו� ההתקשרות כאמור, על ידיו במסגרת הפרוייקט

 חילוקי דעות בי� הצדדי"האטת הביצוע עקב /אי הפסקת 70

 עירייה השיתגלו בי�, או אי הסכמה/או חילוקי דעות ו/כי בכל מקרה של סכסו. ו, מוסכ� בזאת 70.1
המקי� לא יפסיק או יאט את ביצוע , בקשר לביצוע הפרוייקט,  לבי� המקי�האו מי מטעמ/ו

 . ולא יפגע בביצועו בכל דר. אחרת שהיא, הפרוייקט

כי המקי� לא יהא רשאי בשו� מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב ביצוע , מוסכ� בזאת במפורש 70.2
 או כל עירייההסעד היחיד שיוכל לתבוע מ� הו, או כל צו דומה אחר, או צו הריסה, הפרוייקט

כי על א/ האמור בכל , כ� מוסכ�. יהא סעד כספי בלבד, בקשר ע� הפרוייקט, גור� אחר שהוא
, בקשר ע� הפרוייקט,  או כל גור� אחר שהואעירייההמקי� לא יהא רשאי לתבוע את ה, די�

פורש ובאופ� בלתי חוזר על כל והמקי� מוותר בזאת במ, בעילות המבוססות על דיני עשיית עושר
וזאת א/ א� ה� מעוגני� בדיני� אחרי� (שמקור� בדיני עשיית עושר , העילות ועל כל הסעדי�

 ).כלשה�

 . והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה, הינו מעיקרי חוזה זה, זה לעיל 70 סעי/  70.3
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  ליו�ח עוכ 71

או , לא תחול על צד לחוזה זה אחריות להפרה של התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה 71.1
 במקרה של כח .א� ההפרה או הפיגור נבעו מכח עליו�, לפיגור בביצועה של התחייבות כאמור

אשר ביצוע� , ידחו המועדי� לקיו� או להשלמה של ההתחייבויות המנויות בחוזה זה, עליו�
שבו חלה המניעה , לפרק זמ� אשר יהא זהה לאותו פרק זמ�, אה מכח עליו� כאמורהופרע כתוצ

לפי , או עד אשר נית� יהיה להתגבר עליה באמצעי� סבירי�, עקב התערבות הכח העליו� כאמור
 . והמועד החדש יבוא במקרה כזה תחת המועד המקורי, המוקד� מבי� השניי�

וכיוצא , אסונות טבע, גיוס כללי, מלחמה:  משמעו"כח עליו�"המונח ,  לעיל71.1 לעני� סעי/  71.2
שאינ� בשליטת הצד הרלוונטי ושהוא לא יכול היה למונע� באמצעי� , באלה נסיבות יוצאות דופ�

או /מחסור בחומרי� ו, שירות מילואי�, כי תנאי מזג אוויר, מוצהר בזאת, להסיר ספק. סבירי�
 וכיוצא , לרבות שביתות או השבתות כלליות במשק,או השבתות/שביתות ו, או בכח אד�/בציוד ו

 .  לצורכי חוזה זה" כח עליו�" יהוו לא, באלה נסיבות שאינ� יוצאות דופ�

או , שתגרו�, בות כח עליו�כי במקרה של התער, מובהר בזאת,  לעיל71.1 על א/ האמור בסעי/  71.3
בתקופה העולה ,  לעיל22.1 להארכת התקופה לביצוע הפרוייקט האמורה בסעי/ , שעלולה לגרו�

לבטל לאלתר את ,  הבלעדיהלפי שיקול דעת, תהא העירייה רשאית,  חודשי�)3(שלושה על 
 .�יבויחמהבשינויי� ,  לעיל25.3 מור תחולנה הוראות סעי/ ובמקרה כא, ההתקשרות ע� המקי�
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   שונות�' זטפרק 

 הסבת זכויות 72

או /את זכויותיו ו, בשו� דר. שהיא, המקי� אינו רשאי להעביר לאחר או לאחרי� 72.1
או למשכ� את /מקי� רשאי לשעבד ווכ� אי� ה, על פי מסמכי החוזה, כול� או חלק�, התחייבויותיו

שינוי , � סעי/ זהילעני.  להל�72.3 אלא בהתא� להוראות סעי/ , כול� או חלק�, הזכויות האמורות
 ויצירת שותפות של המקי� ע� צדדי� במקי�, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, בבעלות או בשליטה

 .דינה כדי� העברת זכויות, או הקצאה של מניות של המקי�/ ג� הנפקה ושלישיי� כמו

, מובהר בזאת כי ביצוע� של עבודות במסגרת הפרוייקט באמצעות קבלני משנה, להסיר ספק 72.2
זכויות על ידי לא ייחשב כהעברת ,  לעיל13 ובלבד שהביצוע האמור נעשה בהתא� להוראות סעי/ 

 .  לעיל72.1 המקי� כאמור בסעי/ 

יהא המקי� רשאי לשעבד את , מראש ובכתב, בתנאי מוקד� שניתנה לכ. הסכמת העירייה 72.3
 לצור. קבלת מימו� , וזאת למכרז3בנספח מוסד פיננסי הנכלל זכויותיו החוזיות על פי חוזה זה ל

ובכפו/ ,  זהחוזהלרבות ,  המכרז ונספחיולקיו� התחייבויותיו על פי מסמכי  הפרוייקט ולביצוע
לקיו� התחייבויות המקי� לביצוע הפרוייקט וכי המימו� האמור אכ� ישמש , לכ. שיובטח

 של העירייה על פי הוכ� שלא יהא בשעבוד כאמור כדי לפגוע באופ� כלשהו בזכויותי, כאמור
או ,  לשעבוד כאמורה לסרב לית� את הסכמתתהא רשאיתהעירייה .  כל די�מסמכי החוזה ועל פי

בהסכ� תנאי הכללת לרבות ,  הבלעדיהלפי שיקול דעת, מצא לנכו�תכפי ש, להתנותה בתנאי�
 בפני העירייה מקי� חלופי שיכנס שיוצג, לפיו מימוש השעבוד יהא כפו/ ומותנה בכ., השעבוד

, נאי הס/ של המכרז וכ� בתנאי� המוקדמי� להפעלהואשר יעמוד בת, בנעליו של המקי�
ויטול על עצמו בכתב כלפי העירייה את כל התחייבויותיו של המקי� על , לשביעות רצו� העירייה

 .פי מסמכי החוזה

על פי , כול� או חלק�, האו התחייבויותי/ והלהעביר את זכויותי, בכל עת, תהא רשאיתהעירייה  72.4
, ללא צור. בקבלת הסכמת המקי� לצור. כ., לכל גור� אחר, כול� או חלק�, מסמכי החוזה

יקבל על עצמו ,  של העירייה כאמורהאו התחייבויותי/ והובלבד שהנעבר אליו הועברו זכויותי
את , מראש, המקי� נות� בזאת. את התחייבויות העירייה כלפי המקי� על פי מסמכי החוזה

יחתו� , לבקשת העירייה. יה כאמור לעילאו התחייבויות העירי/הסכמתו להעברת זכויות ו
 . או התחייבויות העירייה כאמור לעיל/המקי� על כל המסמכי� הדרושי� לצור. העברת זכויות ו

והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של , הינו מעיקרי חוזה זה, על תתי סעיפיו 72 סעי/  72.5
 .חוזה זה

 התייקרויות ושינויי מחירי", הפרשי הצמדה 73

או במחירי חומרי� /ו, בשכר עבודה, מכל סוג ומי�, או שינויי�/כי שו� תנודות ו, מוסכ� בזאת במפורש
 מקי�המוטלי� על ה, או בכל התשלומי� האחרי�/ו, או בהיטלי�/ו, או באגרות/ו, או במיסי�/ו, או ציוד/ו

ביצוע או ישפיעו על /לא ישנו ו,  כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי החוזהאו קיו�/בגי� ביצוע הפרוייקט ו
ר ולהפעיל את החניו� חכו למקי�או על מת� הזכות ל/ ואו לוחות הזמני� לביצוע הפרוייקט/הפרוייקט ו

 לא יהיה רשאי לדרוש כל המקי� ו של החניו�בהתא� ובכפו/ לחוזה החכירה, במש. תקופת החכירה
 . ל אלהתשלו� בגי� כ

 קיזוז ועכבו� 74

 לרבות הפרשי ,או לגבות כל סכו�/או לעכב ו/ לקזז ותהא זכאיתכי העירייה , מוסכ� בזאת 74.1
בי� על פי מסמכי ,  מאת המקי�ההמגיע ל, על הסכו� האמורוריבית פיגורי�  ריבית, הצמדה
מכל סכו� וזאת ,  לבי� המקי� ובי� על פי כל די�הבי� על פי כל חוזה אחר שנער. בינ, החוזה

 לבי� הבי� על פי כל חוזה אחר שנער. בינ, בי� על פי מסמכי החוזה, שיגיע למקי� מאת העירייה
  .המקי�

או /לא יהיו רשאי� לקזז ו, או מי מטעמו/ו, המקי�, כי על א/ האמור בכל די�, עוד מוסכ� בזאת 74.2
בי� על , סמכי החוזהבי� על פי מ, או לעכב סכומי� כלשה� אשר יגיעו ממי מה� לעירייה/לנכות ו

ולא תהא למי מה� זכות , פי כל חוזה אחר שנער. בי� העירייה לבי� המקי� ובי� על פי כל די�
 .האו מי מטעמ/כלפי העירייה ו, ומכל סיבה שהיא, עכבו� כלשהי

 הפרה יסודית של והפרת תנאי מתנאיו תהווה,  הינו מעיקרי חוזה זהעל תתי סעיפיו 74 סעי/  74.3
 .חוזה זה
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  קבל� עצמאי–מעמדו של המקי"  75

או עובדיו / ומקי�בי� ה, ולא יהיו, ואי�,  הינו קבל� עצמאימקי�כי ה, מוסכ� ומוצהר בזאת במפורש
יחסי , האו מי מטעמ/ו, לבי� העירייה, לרבות קבלני משנה, או מכוחו/או כל הבא בשמו ו/או שלוחיו ו/ו

 . או יחסי שותפות כלשה�, שולח�או יחסי שליח, מרשה�  מורשהאו יחסי, מעביד�עובד

 עיכוב, הקלה, ארכה, ויתור 76

לא תהווה תקדי� ולא ילמדו ממנה גזירה שווה , לסטות מתנאי חוזה זה, הסכמה מצד העירייה 76.1
 . למקרה אחר

לא תהווה ויתור על אותה ,  במקרה מסויי�האי מימוש מצד העירייה של זכות כלשהי הנתונה ל 76.2
על פי , כול� או חלק�,  של העירייההואי� ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותי, כותז

 . או לפי כל די�/חוזה זה ו

 של הלא יפגעו בזכויותי, שניתנו על ידי העירייה, או ארכה בקשר לתנאי חוזה זה/כל ויתור ו 76.3
 צידוק או הגנה מקי�ולא ישמשו ל, ה על זכות מזכויותיהלא ייחשבו לויתור מציד, העירייה

  . מקי�בקשר ע� הפרה או אי קיו� מצד ה

 פרסו" בפרוייקט 77

המקי� יהיה רשאי להציב שלטי פרסו� , בכפו/ להוראות כל די� ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה 77.1
או ההיתרי� / האישורי� ועל המקי� יהיה לקבל את כל.  לעיל31 על גבי הגדר האמורה בסעי/ 

כולל אישור הגורמי� הרלבנטיי� בעירייה ותשלו� כל האגרות , הנדרשי� לביצוע השילוט
 .הרלבנטיות לעניי�

, מהצבת שלטי הפרסו�, ככל שתתקבל, המקי� יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה שתתקבל
 .כאמור

או בכל הקשור לדרישות / זה ואי� באמור בסעי/ זה כדי לגרוע מדרישות העירייה כאמור בחוזה
 .הגידור והשילוט בפרוייקט

מבלי לקבל את אישור , יציב המקי� חומר פרסומי מכל סוג שהוא, א� על א/ האמור לעיל 77.2
או מנהל /מתחייב המקי� להסיר את החומר הפרסומי מיד ע� דרישת העירייה ו, העירייה לכ.

 . או המנהל לכ./אג/ נכסי העירייה ו

או היתרי� לביצוע /כי ככל שלא יינתנו למקי� אישורי� ו,  מובהר בזאת,למע� הסר ספק 77.3
או תביעה מ� העירייה /או דרישה ו/לא תהיה למקי� כל טענה ו, ככל שנדרשי� כאלה, השילוט

 .בשל כ. שלא הותר לו להציב את השילוט

 כריית חול 78

לרבות מכירתו , טהמקי� רשאי לעשות שימוש בעפר אשר ייחפר על ידו במסגרת ביצוע הפרוייק 78.1
כי המקי� מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה הנוגעת , מובהר בזאת. לצדדי� שלישיי�

אי� . כמותו והשימוש שנית� לעשות בו, סוגו, לרבות אי התאמה בהתייחס לטיב העפר, לעפר
או לגרוע מהתחייבות המקי� לסלק את כל העפר אשר ייחפר , כדי לפגוע, באמור בסעי/ זה

 .או להוראות הדי�/בהתא� להוראות חוזה זה ו, או החניו�/ור. ביצוע הפרויקט ולצ

המיסי� וההיטלי� מכל מי� וסוג שהוא הקשורי� בעפר , האגרות, המקי� יישא בכל ההוצאות 78.2
או שפיכתו באתר סילוק פסולת מורשה על ידי המשרד להגנת /או סילוקו ו/לרבות שינועו ו

לרבות ,  זה כדי לגרוע מחובתו לעמוד בדרישות כל די� בנוגע לעפרהסביבה וכי אי� באמור בחוזה
 .או שפיכתו באתר כאמור/או סילוקו ו/דר. שינועו ו

לרבות , ידוע למקי� כי נדרשת הקפדה מיוחדת כי חפירת העפר תבוצע בהתא� להוראות הדי� 78.3
או להיק/ /וללא כל חריגות לעומק ,  לחוזה זה"ד"נספח בהתא� מדויק לאמור בהיתר הבנייה 

 .החפירה

נגד העירייה , מכל מי� וסוג שה�, או תביעה/דרישה ו, המקי� מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה 78.4
 . או מי מטעמה בקשר לכ./ו

   שינוי בדי� 79

, או זכות לפיצוי או תשלו� כלשהו/לא תהא עילת תביעה כלשהי כלפי העיריה ו או למפעיל/למקי� ו
  .)לרבות שינוי בהלכה פסוקה או במצב המשפטי(וראות כל די� בנוגע להשלכות של כל שינוי בה
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 שינויי" בחוזה 80

אלא א� נעשה בכתב ונחת� על ידי הנציגי� , לא יהיה לו תוק/, תיקו� או עדכו� של חוזה זה, כל שינוי
  . המוסמכי� של הצדדי�

  והדי� החלסמכות שיפוט 81

, ילוקי דעות בקשר ע� חוזה זהאו ח/כי הסמכות הבלעדית לדו� בכל סכסו. ו, מוסכ� בזאת 81.1
לפי , יפו בלבד�תהא לבתי המשפט בתל אביב, ביצועו והפרתו, פרשנותו, לרבות בקשר ע� תוקפו

 .  סמכות� העניינית

 .ללא כללי ברירת הדי� שלו, הדי� החל על חוזה זה ביצועו ופרשנותו הוא הדי� בישראל 81.2

 הודעות 82

 : מ�כדלק, כתובות הצדדי� לעני� מת� הודעות הינ� 82.1

  64162, תל אביב, 69 אב� גבירול רחוב, יפו� עירית תל אביב  � העירייה 82.1.1

  _____________;: פקסימיליה' סמ

    ________________________________________    � מקי"ה 82.1.2

   ____________;:פקסימיליה' מס

 . במע� ובמספר הפקסימיליה שנמסרו לעירייה על ידי המקי�  � מקי"נציג ה 82.1.3

או תשוגרנה , דואר רשו� ע� אישור מסירהבאו תשלחנה , מסרנה בידיי חוזה זה תהודעות על פ 82.2
 . בפקסימיליה

 בעת –א� נמסרה ביד : יראוה כאילו הגיעה לתעודתה, כל הודעה שתשלח מצד למשנהו 82.3
שעות מעת ) שבעי� ושתיי� (72 כעבור –א� נשלחה בדואר רשו� ע� אישור מסירה ; מסירתה

 .  ביו� העבודה שלאחר יו� משלוחה–א� נשלחה בפקסימיליה ; ראל בישמסירתה במשרד דואר

  
  :ולראיה באו הצדדי" על החתו"

  
                            
  המקי"                      העירייה      

  
  אישור

  
ה "נחת� החוזה דלעיל בפני על ידי ה_______, כי ביו� , ת בזה/מאשר, ד"עו, _______ מ"אני הח

' מס. ז.ת ת/נושא( ________________ �ו) ' _____________מס. ז.ת ת/נושא(______________ 
וכי , המקי�אשר הינ� מורשי החתימה והמוסמכי� כדי� לחתו� על החוזה דלעיל בש� , )______________

 קיבל את כל מקי�כי ה, כ� הנני לאשר. י� בקשר ע� החוזה דלעילי לכל דבר וענמקי�חתימת� מחייבת את ה
על מנת להסמיכו להתקשר בחוזה דלעיל ולבצעו , ל פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל די�ההחלטות הדרושות ע

  . בהתא� להוראותיו
  

                  _____________________  
  ד"עו,                       
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