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  1112/' חוזה מס

 �   2011שנת _____ לחודש____ שנער� ונחת� בתל אביב ביו
  

  מ"אחוזות החו! בע    :בי�
  אביב�תל, 6מרחוב גרשו� 

  03 � 7610333: פקס 03 � 7610300: טלפו�
  )"החברה"או " המזמי�": להל�(

�� מצד אחד  
  ___________________________    :לבי�

___________________________  
 ___________________________  

  )"הקבל�": להל�(    
��מצד שני  

  
  
  

הא אחראית ולפיו החברה ת, ת לעבודות קבלניותבהסכ# מסגריפו � התקשרה ע# עיריית תל אביבוהחברה   הואיל

  ;יפו � בעיר תל אביב ותנועה  תחבורה, פרויקטי# בתחו# עבודות תשתיתשל , בי� היתר ,ניהול ופיקוחל

קבלני# ונותני ע# הפרויקטי# האמורי# התקשר לצור( ביצוע החברה רשאית ל, ועל פי ההסכ# האמור   והואיל

  ;שירותי# אחרי#

לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחוב שינקי� בעיר תל אביב יפו  2/2011' פרסמה מכרז פומבי מסוהחברה   והואיל

  ;והצעת הקבל� נבחרה כהצעה הזוכה במכרז") המכרז: "להל�(

  ;כמפורט בחוזה זה על נספחיו, צדדי# לסכ# את תנאי ההתקשרות ביניה#וברצו� ה  והואיל

  :לקמ�כד ,הותנה והוסכ� בי� הצדדי�, הוצהרלפיכ� 

  פרשנות; הגדרות .  1

תהא לה# אותה משמעות המיוחסת לה# , מפורשואינ# מוגדרי# בו ב, חוזה זהמונחי# המופיעי# ב .1.1

 .אלא א# כ� מתחייב אחרת מהקשר הדברי# ומהדבק#, )כהגדרת מונח זה להל�(תנאי החוזה ב

אחרת אלא א# כ� מתחייב , יהיה פירוש# של המונחי# הבאי# כפי הרשו# לציד# ,חוזה זהב .1.2

  :מהקשר הדברי# ומהדבק#

; "המזמי�"או  "החברה"

� "המכרז" ; "הקבל�"   

  

  .במבוא לחוזה זה) לפי העני�(כהגדרת# בראש או 

תדפיס [ שהוגש על ידי הקבל� במסגרת הצעתו במכרזהמסמ( הצעת המחיר של הקבל� "

המהווה חלק ממסמכי המכרז  ,]דיסקט כתב הכמויות והמחירי#
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  ).ת# להל�כהגדר(   � " במכרז

לפקח על ביצוע  חברהידי ה�שהתמנה בכתב מזמ� לזמ� על מי   �" המפקח"

  .ותהעבוד

  או" העבודות"

�" העבודה"   

זה הקבל� כמפורט בחוזה מסר לביצועו של יתהעבודה אשר 

וכל עבודה אחרת בהתא# לחוזה , כל חלק של עבודה, ובנספחיו

א# מקורה בצו  בי�, בי� א# מפורשת ובי� א# לאו, ולנספחיוזה 

ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבל� , התחלת עבודה ובי� א# לאו

, המפקחעל ידי או /ו חברהידי ה�עלזה לאחר חתימת חוזה 

או בכרו( לעבודות /ולרבות עבודות ארעיות שיש לבצע� בקשר ו

כולל  – או חלקיות/או עבודות נוספות ו/ונספחיו ו זה נשוא חוזה

  .ומסירת� ,�השלמת, בדיקת�, ביצוע�

  .יפו –עירית תל אביב   � " העיריה"

לחוזה או אשר יצור� /והמצור�  "כתב הכמויות והמחירי#"נספח    �" כתב הכמויות"

   .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו "ד"כנספח זה 

ידי הלשכה �המתפרס# על, בניה למגורי#בתשומות מחירי מדד   "מדד"

מדד רשמי אחר , מורובהעדר פרסו# כא, המרכזית לסטטיסטיקה

  .שיבוא תחתיו

סעיפי אספלטי# (לכתב הכמויות  04תת פרק  51פרק המדד לעני�   "אספלטהמדד סעיפי "

  .סלילה 65% �ביטומ� ו 35%מדד משולב  �  )בלבד

לעני� המדד וכ� לעני� מדד סעיפי האספלט יהיה הבסיסי המדד   "בסיסיהמדד ה"

 שנתיוני  לחודש 15 אשר פורס# ביו# 2011 שנתמאי מדד חודש 

2011.  

  
המצור� " (תנאי המכרז"מסמ( ל 3בסעי� המסמכי# המפורטי#    �" מסמכי המכרז"

לרבות כל המסמכי# שנמסרו לרוכשי  ,)ת המכרזרכחלק מחוב

או תיקו� /ולרבות כל תוספת ו, חוברת המכרז בקשר ע# המכרז

, לרוכשי חוברת המכרזהחברה בכתב למסמכי המכרז שתמסור 

  .כאמור # לא צורפו לחוברת המכרזא� א

המצור� " ידי הקבל��תנאי החוזה לביצוע העבודה על"נספח    �" חוזהתנאי ה"

  .ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו "א"כנספח לחוזה זה 

לפעול על פי שיקול דעתה  חברהיפורשו כמת� רשות לזה חוזה ב "תהא רשאית החברה"המילי#  .1.3

  .  פעולתהאת  מבלי שתהא חייבת לנמק, הבלעדי



  
  
  

 

4

  

כל האמור . ואי� להזדקק לה� בפירוש הוראותיו, זה חוזהכותרות הסעיפי# אינ� מהוות חלק מ .1.4

א� במי� נקבה , וכל האמור בו במי� זכר, א� ברבי# במשמע וכ� להיפ(, בלשו� יחידזה  חוזהב

 .במשמע וכ� להיפ(

, "העירייה", "הממשלה", "המדינה" �לחוזה זה " י" � ו" ט", "ב"בכל מקו# שנאמר בנספחי#  .1.5

 ."המזמי�"או  "החברה": יבוא" החברה המאכלסת"או , "משרד השיכו�"

או למנהל , בכל מקו# בנספחי# לחוזה זה בו ניתנה סמכות למחלקה כלשהי במשרד ממשלתי .1.6

 ."המפקח": או למהנדס יבוא) למעט למנהל החברה(כלשהו 

2  . � נספחי

בהתא#  כנספחי#זה חוזה או שיצורפו ל/לחוזה זה וכנספחי# מצורפי# ה ,המסמכי# המפורטי# להל�

בי� א# מצורפי# ( מהווי# חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,וכ� מסמכי המכרז, לאחר חתימתו, זהחוזה להוראות 

 ):בפועל ובי� א# אינ# מצורפי# לו

 .לביצוע על ידי קבל� תנאי החוזה  �  'נספח א .2.1

בהשתתפות (משרדית מיוחדת �דה בי�המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת וע  � 'נספח ב .2.2

לא מצור� מפאת ( )על עדכוניו, צ ומשרד הבינוי והשיכו�"מע, משרד הביטחו�

 .)היקפו

 .תנאי# כלליי# מיוחדי# ומפרט מיוחד  � 'נספח ג .2.3

 .כתב כמויות ומחירי#  � 'נספח ד .2.4

 .תוכניות ואישור תיאו# הנדסי, רשימת תוכניות ומערכת תוכניות לעבודות  � 'נספח ה .2.5

 .נוסח ערבות בנקאית  � 'נספח ו .2.6

 � "2ז"נספח ; תמצית ביטוחי החברה –" 1ז"כולל נספח , ותביטוחיהוראות נספח    �  'נספח ז .2.7

" 4ז"נספח  ;הצהרה על מת� פטור מאחריות �"3ז"נספח ; אישור ביטוחי הקבל�

 .הצהרת עבודות בחו#

 .)יצור� בהמש(( לביצוע העבודהמאושר לוח זמני#   �  'נספח ח .2.8

�ל"תש, ]נוסח חדש[ פקודת בטיחות בעבודהלפי , טופס הודעה על פעילות בנייה  � 'ח טנספ .2.9

 .192סעי� , 1970

תנאי# כלליי# ', מצור� לנספח ג( יפו –נוהל מסירת עבודות לעיריית תל אביב    �  'נספח י .2.10

 .)מיוחדי# ומפרט מיוחד
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 .נוהל אישור חשבונות בגי� עבודות מי# וביוב   � א"נספח י .2.11

  .תשריט מיקו# שטח התארגנות בגינת שינקי�  ב"נספח י .2.12

  מסמכי� בי� ועדיפות מסמכי�ב סתירות .  3

 במסמכי# השוני# כלשהי הוראה לגבי משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .3.1

 אחר מסמ( בכל המיוחד או במפרט העדיפות סדר של אחרת קביעה ובהעדר ,החוזה את המהווי#

 :ברשימה שלהל� נקבע �הביצוע  לעניי� � העדיפות סדר  ,החוזה ממסמכי

 ;תכניות )א(

 ;מיוחד מפרט )ב(

 ;כמויות כתב)ג(

 ;מיוחדי# מדידה אופני )ד(

 ;מדידה כללי ואופני מפרט )ה(

 ;החוזה תנאי )ו(

  ;ישראליי# תקני# )ז(

  .אחריו הבא שבמסמ( ההוראה על עדיפה שלעיל ברשימה קוד# במסמ( הוראה כל

 

 את משלימי# ,החוזה מסמכי יתר ובכל במפרט מובאי# שה# כפי עבודותה פרטי של התיאורי# .3.2

 סתירה של מקרה בכל .ביניה# סתירה אי� עוד כל  ,הכמויות בכתב אשר התמציתיי# התיאורי#

 יתר ובכל במפרט פרטי העבודות לבי� הכמויות בכתב סעי� בי� משמעות דו או התאמה אי או

 ואופ� פרטיה כל על ,לעבודה הכמויות כמתייחס שבכתב היחידה מחיר את יראו  ,החוזה מסמכי

 .המחירי# ובתכולת המדידה באופני ובכפו� לאמור ,הכמויות בכתב שמצוי� כפי ,ביצועה

 סדר ,ממסמכי החוזה אחר מסמ( בכל או המיוחד במפרט העדיפות סדר של אחרת קביעה בהעדר

 :שלהל� ברשימה נקבע �  התשלו# לעניי� �העדיפות 

  ;כמויות כתב)א(

 ;מיוחדי# מדידה אופני )ב(

 ;מיוחד מפרט)ג(

 ;תכניות)ד(

 ;)מדידה ואופני( כללי מפרט )ה(

 ;החוזה תנאי)ו(

  .ישראליי# תקני#)ז(

  ,הכמויות כתב מסעיפי בסעי� התמציתיי# בתיאורי# הכלול לפרט ביחס מסוימת דרישה קביעת

 בתנאי  ,חסרה זו קביעה בה# יפי#הסע בשאר פרט אותו לגבי דרישה מאותה לגרוע כדי בו אי�

  .ממנו משתמעת או נובעת או החוזה ממסמכי באחד נקבעה כאמור שהדרישה

 

 המפרט של השוני# בפרקי# האמור בי� משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל .3.3

 המפרט בפרק עדי� האמור �התשלו#  לעניי� וה� הביצוע לעניי� ה� �עבודה  אותה לגבי  ,הכללי

  .מסוימת עבודה באותה הד� הכללי
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 הוראה לבי� החוזה מהוראות אחת הוראה בי� משמעות דו או התאמה אי או סתירה הקבל� גילה .3.4

 שהמפקח או מה# חלק כל או מסמ( ,הוראה של הנכו� בפירוש# מסופק הקבל� שהיה או אחרת

 למנהל כתבב הקבל� יפנה ,החוזה את כהלכה מפרש הקבל� אי� שלדעתו לקבל� הודעה מסר

 קבלת עד .לפיו לנהוג שיש הפירוש בדבר , ר(הצו לפי תכניות לרבות ,בכתב הוראות ית� והמנהל

 למנהל לפנות היה צרי( שבגינה עבודה אותה של ביצועה את הקבל� יעכב, המנהל של הוראותיו

  .לעיל כאמור

  

 צו התחלת עבודה .  4

ימי# ממועד ) ארבעה עשר( 14 �וחר מבתו( לא יא, טר# הוצאת צו התחלת עבודה וכתנאי להוצאתו .4.1

יציג הקבל� בפני החברה את הצוות המקצועי אשר יועסק על ידו בביצוע העבודות , חתימת חוזה זה

מודגש בזאת כי תנאי למת� צו התחלת עבודה ]. 'וכיוב ממונה בטיחות, מנהל עבודה, מהנדס אתר[

  .המוצעי# על ידי הקבל�לקבל� הנו קבלת אישור החברה למהנדס האתר ומנהל העבודה 

כפי שאושרו על ידי החברה טר# הוצאת צו התחלת , העבודה ומנהל האתרשל מהנדס כל שינוי 

  .יהיה בכפו� לאישור מראש ובכתב של החברה בלבד, העבודה

מאת  רישיו� עבודה, כגו�, ביצוע העבודות מותנה בקבלת כל האישורי# המתאימי#מודגש בזאת כי  .4.2

וכי הוצאת צו התחלת עבודה ' תיאו# הנדסי וכיוב, בזמ� ביצוע דרי תנועהאישור הס, העירייה

על פי שיקול דעתה , החברה תהא רשאית. לביצוע העבודות מותנה בקבלת כל האישורי# הנדרשי#

או /לגבי העבודות ו, או צווי התחלת עבודה נפרדי#/לית� לקבל� צו התחלת עבודה חלקי ו, הבלעדי

 .התקבלו האישורי# הרלוונטיי## /המקטעי# אשר לגביה�

בנוגע  פרטי#יציג הקבל� בפני החברה , טר# הוצאת צו התחלת עבודה וכתנאי להוצאתו, בנוס� .4.3

לצור( אישור# על ידי , להל�.  13 בהתא# לאמור בסעי� , לשטח ההתארגנות ומיקו# משרד האתר

 .החברה

, ג בפני החברה את כל הנדרש כתנאי להוצאת צו התחלת עבודהמודגש בזאת כי על הקבל� להצי .4.4

יו# ממועד חתימת  30 �בתו( לא יאוחר מ, לעיל 4.1 למעט האמור בסעי� , כמפורט בסעי� זה לעיל

 .חוזה זה

 העבודות .  5

שימסרו העבודות  והקבל� מקבל על עצמו ומתחייב כלפי החברה לבצע את, החברה מוסרת בזאת לקבל�

באופ� ובהתא# , והכל בהיק�, במלוא� ובמועד�, ואת יתר התחייבויותיו על פי חוזה זהלביצועו מעת לעת 

החברה תהא רשאית , בכפו� לכל די�כי , מובהר בזאת .ובכפיפות לתנאי# ולהוראות המפורטי# בחוזה זה

 .דעתה הבלעדי על פי שיקול, להקטי� את היק� העבודות) לפי העני�(להגדיל או 

 הקבל�והתחייבויות הצהרות  .  6

 :כדלקמ�, מתחייב בזאת כלפי החברה) לפי העניי�(מאשר וכ� , הקבל� מצהיר
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או /זה ו חוזהעל התקשרותו ב, בי� על פי חוזה ובי� אחרת, בי� על פי די�, או הגבלה/אי� כל מניעה ו .6.1

, ל על עצמו בעתיד כל התחייבותוהוא לא קיבל על עצמו ולא יקב; על ביצוע התחייבויותיו על פיו

 .או מגבלה כאמור/שיש בה כדי להטיל עליו מניעה ו

וכי הוא מתקשר בחוזה זה לאחר שבדק , כולל נספחיו, זה קרא ובדק בקפידה את כל פרטי חוזה .6.2

. במלוא� ובמועד�, זה כי יוכל לקיי# את התחייבויותיו על פי חוזה, המלאה ולשביעות רצונ ,ומצא

לרבות , זה כנגד האמור בחוזהאו דרישה שהיא /ו טענה, ציג כל תביעהלהלא ב שהקבל� מתחיי

או פירוש שונה /או אי התאמה ו/או א# תתגלה סתירה ו/ולרבות א# תהיה ו, האמור בנספחיו

או בי� הוראות נספח אחד להוראות , בתיאורי# ובדרישות בי� הוראות חוזה זה לבי� אחד מנספחיו

 .משנהו

, )לרבות כח האד# המקצועי(והאמצעי#  הציוד, הניסיו�, הכישורי#, המומחיות, הינו בעל הידע .6.3

ויש לו היכולת , חוזה זהעבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתא# להוראות ההדרושי# לצור( ביצוע 

כי העובדי# מטעמו שיסייעו לו בביצוע , במלוא� ובמועד� ,זהחוזה למלא את התחייבויותיו על פי 

וכי , סיו� ויכולת כאמורינ, כישורי#, מומחיות, בעלי ידע, ג# ה#, זה יהיוחוזה על פי התחייבויותיו 

והיכולת הדרושי# כאמור מש( כל ) לרבות כח האד# מקצועי(הוא ימשי( להיות בעל האמצעי# 

 .חוזה זהתקופת 

זה חוזה פי �את התחייבויותיו על, בצעוי, הוא מסוגל לבצע, לעיל 6.3  מבלי לגרוע מהוראות סעי� .6.4

, המסירות והנאמנות, ובמרב השקידה, ברמה גבוהה, בצורה מקצועית ומיטבית, במועד�, במלוא�

אחר הוראות והנחיות  וילימתו( ו, לרבות דיני התכנו� והבניה, הקפדה על מילוי הוראות כל די�ותו( 

 . או תשוננה מעת לעת/וכפי שתעודכנה ו, זה חוזהאשר בתוק� בעת חתימת , הרשויות המוסמכות

מילוי על פי כל די� לצור(  י#הדרוש ההיתרי# ורישיונות, האישורי#, הינו בעל כל ההרשאות .6.5

, האישורי#, והוא יישאר בעל כל ההרשאות, במלוא� ובמועד�, התחייבויותיו על פי חוזה זה

 .זה חוזהמש( כל תקופת , כאמור י#הדרוש ההיתרי# ורישיונות

ויתר עבודות הבכל הקשור לביצוע  המפקחו חברהלא בקפידה אחר הוראות והנחיות המי .6.6

סייע לכל הגורמי# האחרי# ישת� פעולה ויוכ� , וכל הנובע מכ(, זה התחייבויותיו על פי חוזה

ולבצע את כל התיאומי# הדרושי# , )א# וככל שיהיו( עבודותלש# ביצוע ה חברהידי ה�שיועסקו על

או /ומחלקות העיריה  ,חברת החשמל ,דוגמת בזק(צד שלישי אחר בקשר לעבודות ע# הרשויות וכל 

  . כ(או בקשר ל/ותשלו# בגי� או /או פיצוי ו/ו, מבלי שיהיה זכאי לכל תוספת, )משרד העבודה

, החברה תהא רשאית לבטל את ביצוע� של העבודות או חלק מה�ש, ידוע לקבל� והוא מסכי# לכ( .6.7

של היעדר אישור לרבות מהטע# , מכל סיבה שהיא, קבל�ת עבודה לג# לאחר שנית� צו התחל

). או כל רשות אחרת/ו העיריהדוגמת (בו תהא החברה תלויה , הול# על ידי צד שלישי תקציבי

, ולקבל� לא תהא כל טענה, כאמור החברה לא תהא חייבת בנימוק ההודעה על ביטול העבודות

לא יהא והוא , טעמה בגי� ביטול ביצוע העבודות כאמוראו מי מ/או תביעה כנגד החברה ו/דרישה ו

ולא תחול על החברה כל , או דמי נזק/לרבות לא בדר( של פיצוי ו, לתשלו# כלשהובשל כ( זכאי 
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לפני ביטול , למעט תשלו# בגי� חלקי העבודות שבוצעו על ידי הקבל� בפועל( חובה לתשלו# כאמור

  .)ביצוע� של העבודות כאמור

, תהיינה שונות מהרשו# בכתב הכמויותבמסגרת העבודות מויות שתבוצענה בפועל הכוככל שא#  .6.8

, כאמור כמויותהבגי� השינוי או דרישה /תביעה ו, כל טענהלא תהא קבל� ל, מכל סיבה שהיא

יישארו בתוק� לאור( כל תקופת  ,)כהגדרת# להל�( מוצעי#בהתא# למחירי# המחירי היחידה ו

 .דותלכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבובנוגע ו, התקשרות לביצוע העבודותה

שטח ציבורי הפתוח לקהל הרחב  יהיה, כפי שיוגדר מעת לעת, אתר העבודהיתכ� שכי  ,קבל�ידוע ל .6.9

או /ינקוט הקבל� באמצעי בטיחות למניעת נזקי# ו, במקרי# אלהלפיכ( . לרבות ילדי# ונוער

 . עבודותרעות לתפקוד השוט� של התנועה באזור הויפעל לצמצו# שיבושי# והפ, תאונות כלשה#

או ההתחייבויות המפורטות בסעי� /או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/הפרת הצהרה וכי , וידוע ל .6.10

, בי� היתר, אשר תזכה את החברה, החוזהתהווה הפרה יסודית של , כולה או חלקה, זה לעיל

  .או על פי כל די�/וזה  חוזהבסעדי# הנקובי# ב

  חוזהשכר ה .  7

השלמה , לרבות ביצוע, במלוא� ובמועד�, זה של הקבל� על פי חוזה תמורת ביצוע כל התחייבויותיו .7.1

ולהוראות יהא זכאי הקבל� לשכר אשר ישול# לו בהתא# ובכפיפות לתנאי# , העבודות ומסירה של

 )."שכר החוזה" –להל� (המפורטי# בחוזה זה 

כפי , כתב הכמויותבהנקובות ) הבודדות(ות היחידשכר החוזה בפועל ייקבע בהתא# למכפלת מחירי  .7.2

מחירי ( )א# ניתנה( הצעת מחיר הקבל� במכרזהנחה ב) לפי העני�(ניתנה לגביה# תוספת או ש

בהנחה או בתוספת שניתנו לגביה� כמפורט  חשבבהת, נקובי� בסעיפי כתב הכמויותההיחידות 

יחידות הבכמויות  ,)"מוצעי�ירי� ההמח" –יקראו להל� , א� ניתנו, הצעת מחיר הקבל� במכרזב

ובהפחתה של כל סכו# , ידי המפקח�תאושרנה עלכפי שאלה , ידי הקבל��אשר תבוצענה בפועל על

, לא ישתנו מוצעי## המחיריהכי , מובהר בזאת .בהתא# להוראות חוזה זה, שיופחת מסכו# זה

קבל� לא כי הו, פי חוזה זה או הקטנה של היק� העבודות על/בגי� הגדלה ולרבות  ,בכל אופ� שהוא

תשלו#  לבדמ(או הקטנה כאמור /או פיצוי בגי� הגדלה ו/תוספת ו, תשלו#, הפרשי#כל ליהא זכאי 

ובנוגע לכל כמות , ישארו בתוק� לאור( כל תקופת החוזהיאשר , כאמור לעיל מוצעי#י# המחירה

כי שכר החוזה אינו  ,מובהר בזאת, למע� הסר ספק ).שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות

 .שבוצעו כאמורלכמויות והוא יקבע בהתא# , פאושלי

 עבודה לגבי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שמורה לחברה הזכות לקבוע, לעיל 7.2 על א� האמור בסעי�  .7.3

לגבי ר החוזה ייקבע שכ, במקרה כזה. כי שכר החוזה יהיה פאושלי, שתבוצע על פי חוזה זהמסוימת 

המחירי# הנקובי# בכתב הכמויות על פי  ,ככל הנית�, יחושבו ביצועהטר# , מראשעבודה זו 

  .והכמויות המשוערות
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הקובע הוא מחיר אזי  –או בסיכומי# /בכפל ו, טעות חשבוניתכתב הכמויות תתגלה בבמקרה שבו  .7.4

 .הטעותאת תק� החברה תהא רשאית ל, ובהתא# לכ(, הנקוב בסעי� כתב הכמויות היחידה

מס הער( . כנגד חשבונית מס כדי�, יתווס� מס ער( מוס�סכומי# על חשבו� שכר החוזה לתשלו#  .7.5

רשויות ל את מס הער( המוס�ישול# לקבל� לא לפני המועד בו עליו לשל# המוס� בגי� שכר החוזה 

  .מס ער( מוס� בגי� הכנסה זו ועל פי די�

פקיד השומה על שיעור ניכוי מאת בתוק� אישור , ישתהמעת לעת ועל פי דר, חברהימסור להקבל�  .7.6

את  קבל�מהתשלומי# המגיעי# ל חברהנכה הת, לא יומצא אישור פקיד שומה כאמור. מס במקור

  .סכומי מס על פי די�

מהווה תמורה , בכתב הכמויות והמחירי# כפי שיחושב על בסיס מחירי היחידות, שכר החוזה .7.7

לרבות (במלוא� ובמועד� , י כל התחייבויות הקבל� על פי חוזה זהסופית ומוחלטת עבור מילו, מלאה

 כלליות ואחרות, מיוחדות, ת כל ההוצאותא, למע� הסר ספק, א כוללווה, בגי� עבודה וחומרי#

ובביצוע יתר ביצוע העבודות הכרוכות ב, מכל מי� וסוג שה#, )או היטלי#/אגרות ו, לרבות מסי#(

מכל  ,או הפרשי# כלשה#/ולא יתווספו לו תוספות ו, )החוזהות בהתא# להוראהקבל� התחייבויות 

 .זה בחוזה אלא א# נאמר מפורשות אחרת, #סוג ומי� שה

או חברת אבטחה מורשית לפי /שוטרי# ושכירת שירותיה# בפועל של החברה תשתת� בעלות  .7.8

על ידי , במהל( ביצוע העבודות, שכוריחויב הקבל� לאשר את שירותיה# , קביעת משטרת ישראל

 ל פי הסכו# הנקוב בכתב הכמויות והמחירי#ע, לצור( ביצוע העבודות, או העיריה/משטרת ישראל ו

אישור וכנגד , זה והכל בכפו� להוראות חוזה, או חברת אבטחה כאמור/שוטרי# ושירותי בגי� 

חה או חברת אבט/הקבל� יפנה לחברה לפני שכירת שירותיה# של שוטרי# ו .המפקח ביומני העבודה

או חברת /והחברה תחליט ותודיע לקבל� הא# ברצונה לשכור את שירותיה# של שוטרי# ו, כאמור

והיא תשתת� בעלות , אמור# כשהקבל� ישכור שירותיהיא מעדיפה או ש, כאמורישירות אבטחה 

  .בלבד #שכירת

או חברת אבטחה /של שוטרי# ותשתת� בעלות שכירת שירותיה#  לאכי החברה , מובהר בזאת

   .על פי לוח הזמני# המאושר שלאחר מועד הגמרבתקופה , אמורכ

 .תנאי החוזה לביצוע', בהתא# לאמור בנספח א ,שכר החוזה יוצמד .7.9

ביודע# את אי הוודאות , ידי הצדדי# בהסכמה�כי שכר החוזה נקבע על ,מוצהר בזאת במפורש .7.10

, תוספת, � כל תשלו#וכי לא יינת� לקבל, השוררת במשק בעת חתימת חוזה זה והצפויות בעתיד

במחירי , בגי� שינויי# שיחולו במשק, #או כל תשלו# מכל סוג ומי� שה, השתתפות, פיצוי, הפחתה

או מכל סיבה , אגרות, היטלי#, ארנונות, מיסי#, מכס, שער המטבע, מחירי העבודה, החומרי#

בהוראות הכלולות  אי� באמור לעיל כדי לפגוע. ללא כל יוצא מ� הכלל, שה#מכל סוג ומי�  ,אחרת

 .או תשלו# פיצויי# או קיזוזי#, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויי#, ונספחיוזה בחוזה 
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 חשבונות .  8

 .תנאי החוזה לביצוע', א לנספח א"חשבונות יוגשו על ידי הקבל� בהתא# לאמור בפרק י .8.1

אשר יאושרו , יובבגי� ביצוע עבודות מי# וב די#נפרמודגש בזאת כי על הקבל� יהיה להגיש חשבונות  .8.2

 .נוהל אישור חשבונות בגי� עבודות מי# וביוב, לחוזה זה א "נספח יבהתא# לנקוב ב

 .הקבל� מתחייב להעסיק חשב כמויות מקצועי לצור( הגשת החשבונות .8.3

 שעות עבודה .  9

או ישתנו /ביצוע העבודות על ידי הקבל� יהיה בהתא# לשעות העבודה שנקבעו ברישיו� העבודה ו .9.1

 .או אישור משטרת ישראל/בכפו� לאישור העירייה ו מעת לעת וכ�

הקבל� מצהיר כי ידוע לו שיתכנו שינויי# באישורי# השוני# הנוגעי# לשעות העבודה המותרות  .9.2

 .כפי שישתנו מעת לעת, והוא מתחייב לפעול על פי אישורי# אלו

, � היתרובי או המאושרות כאמור/המותרות והקבל� מתחייב לעבוד במש( כל שעות העבודה  .9.3

 .מתחייב הקבל� לעבוד בתפוקה מלאה ג# בימי חול המועד וכ� בימי הרמדא�

או פסולת /או ציוד ו/או הפינוי של חומרי# ו/עוד מצהיר הקבל� כי ידוע לו שיתכ� ששעות ההספקה ו .9.4

או משטרת ישראל וכי הוא מתחייב לפעול על פי /על ידי העירייה ו, תוגבלנה לשעות מסוימות בלבד

 .כפי שישתנו מעת לעת, או הגבלות אלו/# ואישורי

10  . � ")בונוס(" מענק בגי� סיו� מוקד

, באיכות הנדרשת ובטווח זמ� קצר ככל הנית� � של העבודותהואיל וברצו� המזמי� להביא להשלמת .10.1

תקופת הביצוע לכל המאוחר בתו#  העבודותומפאת החשיבות הרבה שרואה המזמי� בהשלמת 

להל� נקבע  ,איחורי# בגי�שלצד הפיצויי# המוסכמי# והקבועי# מראש  הרי, חוזה זה על פיהכוללת 

 .ג# מענק בגי� סיו# מוקד#

  :משמעותה" השלמה של אב� דר�"לצור( סעי� זה  .10.2

  :השלמת ביצוע העבודות הבאות

תשתיות רמזורי# כולל , עמודי חסימה חשמליי# קומפלט, גל ירוק, אביזרי מי#, ביוב �תשתיות •

התקנת עמודי תאורה לאור(  ,שתיות לתאורה כולל יציקת יסודותת, הרכבת רמזורי#

, תשתיות לגינו�, )ללא השחלות(תשתיות לבזק , ח"חעילית של רשת בה�  אי�המדרכות ש

  .)חיבורי# לבתי#( בי#"ח כולל השחלות והכנות לחל"תשתיות ח, מרכזיות תאורה והשקיה

ריצו� במיסעה כולל אספלט סופי , תתשתיו, ערוגות הגינו�, המדרכותשתי ריצו�  –פיתוח  •

  .בשביל אופניי#

  .באופ� מוחלטוהולכי רגל כלי רכב  תפתיחת הקטע לתנוע •

ובהתא#  חוזהתנאי ה' לנספח א 7סעי� כהגדרתה ב, לעבודות 1' השלי# הקבל� את אב� דר( מס .10.3

 :לשביעות רצו� המפקח
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, יהא הקבל� זכאי, 1' שבועות לפני מש( הביצוע המצוי� באב� דר( מס 3לפחות כל זאת  .10.3.1

 .מ"מעבצירו�  ,5 350,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

, יהא הקבל� זכאי, 1' שבועות לפני מש( הביצוע המצוי� באב� דר( מס 6לפחות כל זאת  .10.3.2

  .מ"מעבצירו�  ,5 700,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

, יהא הקבל� זכאי, 1' ע המצוי� באב� דר( מסשבועות לפני מש( הביצו 9לפחות כל זאת  .10.3.3

 .מ"מע בצירו� ,5 1,060,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

ובהתא#  חוזהתנאי ה' לנספח א 7סעי� כהגדרתה ב, לעבודות 2' השלי# הקבל� את אב� דר( מס .10.4

 :לשביעות רצו� המפקח

, יהא הקבל� זכאי, 2' דר( מסשבועות לפני מש( הביצוע המצוי� באב�  3לפחות כל זאת  .10.4.1

 .מ"מע בצירו�5  170,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

, יהא הקבל� זכאי, 2' שבועות לפני מש( הביצוע המצוי� באב� דר( מס 6לפחות כל זאת  .10.4.2

  .מ"מע בצירו�5  350,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

, יהא הקבל� זכאי, 2' הביצוע המצוי� באב� דר( מס שבועות לפני מש( 9לפחות כל זאת  .10.4.3

 .מ"מעבצירו� 5  530,000בס( של  למענק כספי, בכפו� לאישור המנהל

בתנאי# להשלמת אב� דר( כלול למע� הסר ספק מודגש כי סיו# העבודות בצומת רוטשילד  .10.4.4

  .על פי סעי� זה) בונוס(לעבודות לצור( קבלת המענק בגי� סיו# מוקד#  2' מס

 1סיי# הקבל� את עבודתו על פי אב� דר( : לדוגמא. ל אינ# מצטברי#"הסכומי# הנ, ע� הסר ספקלמ .10.5

בתנאי# , יהיה הקבל� זכאי, ת  לפני מש( הביצוע המאושרעושבו 5וקיבל את אישורו של המפקח  

 .מ"מעבצירו� 5  350,000למענק כספי בס( , כאמור לעיל

א יהא זכאי לקבלת מענק כלשהו בגי� הקדמה של מובהר בזאת כי הקבל� ל, למע� הסר כל ספק .10.6

 .ממש( הביצוע לכל אב� דר( שבועות  �3 פחות מ

בשל מניעה ז המאושרי# לכל אב� דר( "לפני לונמנע מאת הקבל� להביא לסיו# מוקד# של המבנה  .10.7

ואפילו א# המדובר במניעה הנובעת א( ורק מאת , הנובעת מאת המזמי� או מאת צד שלישי כלשהו

ואפילו א# כתוצאה מכ( הוארכה על ידי המזמי� תקופת  ובנסיבות אשר אינ� תלויות בקבל� המזמי�

או אפילו מדובר בכוח /ו חוזהה תנאיל 44סעי� או /ו 7סעי� בהתא# להוראות הביצוע המאושרת 

לא יהיה רשאי ו) לרבות כל מי מטעמו(לא יהא הקבל� זכאי לכל מענק מכל מי� וסוג והוא  ,עליו�

הקבל� מוותר בזאת כלפי המזמי� וכל . או כל מי מטעמו/כל טענה בעניי� זה כנגד המזמי� ולהעלות 

או תביעה בעניי� זה על כל /או דרישה ו/על כל טענה ו, מוחלט ובלתי חוזר, באורח סופי, מי מטעמו

 . הקשור והנובע הימנו, הכרו(

לשביעות רצונו המלאה של  תאבני הדר( של העבודומובהר ומוסכ# כי מת� המענק מותנה בהשלמת  .10.8

. ללא יוצא מ� הכלל, המזמי� ובעמידת הקבל� במלוא התחייבויותיו כלפי המזמי� עד לאותו המועד

) לרבות לעניי� מת� כל חלק הימנו(למזמי� יהא שיקול דעת מוחלט ובלעדי לעניי� מת� המענק 

  . שר ע# המענקאו תביעה בק/או דרישה ו/והקבל� מתחייב בזאת שלא להעלות כל טענה ו
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 . חוזהתנאי הל 60 כאמור בסעי�, המענק ישול# לקבל� במועד סילוק יתרת שכר החוזה .10.9

תיבטל זכותו , לא עמד הקבל� במלוא התחייבויותיו כלפי המזמי� בתקופה שלאחר תשלו# המענק .10.10

תנאי ל )10(60של הקבל� לקבלת המענק והמענק ייחשב לכל דבר ועניי� כתשלו# יתר כאמור בסעי� 

, המזמי� יהא רשאי לגבות בחזרה מהקבל� את המענק בכל דר(, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל. חוזהה

 .הבדקהביצוע או לרבות באמצעות חילוט הערבות לתקופת 

 ערבויות ועיכבו� .  11

במועד חתימת , ימסור הקבל� לחברה, במלוא� ומועד�, להבטחת קיו# כל התחייבויותיו לפי חוזה זה .11.1

המשוער מהיק� העבודה  10% �השווה לבס( , בלתי מותנית צמודה למדד, קאיתערבות בנ, חוזה זה

ה המדד האחרו� הישל ערבות הביצוע ימדד הבסיס  .)"ערבות הביצוע" –להל� ( לביצועשנמסרה לו 

 .כפי שמועד זה יקבע על ידי החברה, הידוע במועד מסירת העבודה לביצוע הקבל�

, הנקוב בערבות הביצועגבוה מהסכו# העבודה שוער של כי ההיק� המ, א# במועד כלשהו יתברר

או להגדיל ( בנקאית נוספת כאמורערבות , לפי דרישתה הראשונה, מתחייב הקבל� להמציא לחברה

  .העבודהמההיק� המשוער המוגדל של ) עשרה אחוזי#( 10%בגובה של , )את סכו# ערבות הביצוע

תהא , ערבות הביצוע. לחוזה זה "ו"נספח ר� הערבות הבנקאית המצותהיה בנוסח הביצוע ערבות  .11.2

 על פי לוח הזמני# הנקוב בצו התחלת עבודה, עבודההימי# מ� המועד המשוער לסיו#  90עד לתו# 

, והקבל� יארי( את תוקפה, מסירתה לחברהתחילתה במועד ו, )יו# 90+ העבודה תקופת ביצוע (

והחלפת ערבות הביצוע , אי החוזה לביצועתנ' כהגדרתו בנספח אעד לגמר ביצוע העבודה , מעת לעת

יהווה הפרה יסודית של , במועדהביצוע אי הארכת ערבות . הל�ל 11.3 בסעי� בערבות בדק כאמור 

בנוס� לכל הסעדי# . ביצועהקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות ה. חוזה זה

 15, א# לא חודשההביצוע ערבות חלט את החברה רשאית לתהא , פי די��המוקני# לחברה על

א# לא , לקבל� הביצועמודגש כי בכל מקרה לא תוחזר ערבות  .לפני פקיעתה מי#י) חמישה עשר(

  .להל� 11.3 הערבות האמורה בסעי� קט� הקבל� לחברה את ימציא 

בתקופת ) אי התאמות, למע� הסר ספק, לרבות(# להבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקוני .11.3

בנספח כמשמעו (במועד גמר ביצוע העבודה , ימסור הקבל� לחברה, כמשמעה בתנאי החוזה, הבדק

 5% �ערבות בנקאית בשיעור השווה ל, וכנגד החזרת ערבות הביצוע, )לעיל תנאי החוזה לביצוע' א

) חמישה עשר( 15וזאת לתקופה של , יצועמהיק� העבודה בפועל שנמסרה לו לב) חמישה אחוזי#(

בנוסח  �תנאי החוזה לביצוע ' כהגדרתו בנספח אשתחילתה במועד גמר ביצוע העבודה , חודשי#

, כי החלפת ערבות הביצוע בערבות טיב כאמור, מובהר בזאת במפורש .שנקבע לערבות הביצוע

ביחס , )לעילהחוזה לביצוע  תנאי' נספח אכמשמעו ב(תעשה רק בכפו� ולאחר גמר ביצוע העבודה 

בגמר  –דהיינו (של מקטעי העבודה הכלולי# בעבודות ) ג# א# נמסרו לחברה, א( לא חלק(לכל 

 ).ביצוע מקטע העבודה האחרו�

תשמש ג# להבטחת התחייבויות , בהתא# להוראות דלעיל, ערבות הטיב אשר תימסר על ידי הקבל� .11.4

לאחר מועד לתקופה נוספת ש ,במסגרת העבודות הקבל� בדבר אחזקת הגינו� אשר בוצע על ידו

 .ב לחוזה זה"בהתא# לקבוע במפרט הטכני המצ, ע בעירייה"המסירה לאג� שפ
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בגי� כל עבודה הקבל� מתחייב להגדיל מפע# לפע# את סכו# הערבויות ולהתאימ� לשכר החוזה  .11.5

לא . ת חוזה זההוראוהקבל� יארי( מדי פע# בפע# את הערבויות בהתא# ל. והשינויי# שהצטברו

או לעכב תשלומי# המגיעי# /ו חלק�לממש את הערבויות כול� או  ת החברהרשאי, עשה כ� הקבל�

  .חברהאו אחרת של ה/וזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספת ו, לקבל�

במסגרת  חברהשל# התמס הער( המוס� שסכומי ת יובא בחשבו� ג# יולצור( חישוב סכומי הערבו .11.6

  .שכר החוזה

הוספת תנאי  .קבל�ש# המבקש בערבות יהא זהה לש# ה, ות הבנקאיות הנזכרות לעילבכל הערבוי .11.7

 .לפיו הערבויות אינ� ניתנות להסבה או להעברה נתונה לשיקול דעתו של הקבל�

 10%רשאית לעכב עד  אהחברה תה, כל די�או /חוזה זה ומבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי  .11.8

וזאת עד , ביניי# שיוגש לחברה על ידי הקבל� בגי� ביצוע העבודותמסכו# כל חשבו� ) עשרה אחוזי#(

 .החשבו� הסופיסיכו# ו תנאי החוזה לביצוע' הגדרתו בנספח אכ, הגמר ביצוע העבודמועד ל

על חברה או נוספי# המוקני# ל/או סעד אחרי# ו/מכל תרופה וגרוע אי� באמור בסעי� זה לעיל כדי ל .11.9

או /או כדי לשחרר את הקבל� מחבות כלשהי על פי החוזה ו/ו ל די�פי כ�או על/ו החוזהפי הוראות 

  .על פי כל די�

 נזיקי� ואחריות; ביטוח .  12

. לחוזה זה "ז"בנספח כמפורט  הכרוכי# בביצוע העבודהקבלניי# החברה תגרו# לעריכת ביטוחי#  .12.1

, ל#א# תשו, כולל כל תוספת שתשול# לקבל�(השתתפות הקבל� תהא על ידי ניכוי משכר החוזה 

) שבעה וחצי פרומיל( 0.75%של סכו# המהווה ) א( למעט מס ער( מוס�, לרבות הפרשי הצמדה

שיגיש , )לרבות חשבונות ביניי# וחשבו� סופי( הניכוי האמור יבוצע מכל חשבו� חלקי או אחר. ממנו

 .ושיאושר על ידי החברה, בגי� ביצוע העבודות הקבל�

תמצית ביטוחי "תמציא לקבל� מסמ( החברה , בבכתבכפו� לדרישת הקבל� מוסכ# בזה כי  .12.2

 .י מבטחי החברה"כשהוא ממולא וחתו# ע, 1 'זכנספח ומסומ�  המצור� לחוזה זה" החברה

את הביטוחי# " ז"בהתא# לתנאי# המפורטי# בנספח , ועל חשבונ, לבצע מתחייבקבל� ה, בנוס� .12.3

את אישור ביטוחי ', ות נספח זבהתא# להורא, זה וכ� להמציא למזמי� לחוזה "ז"בנספח המפורטי# 

הצהרת " 4ז "ונספח  ;הצהרה על מת� פטור מאחריות � "3ז"לרבות נספח , לחוזה "2ז"נספח , הקבל�

 .עבודות בחו#

או /ו הוצאה, נזק, הפסדהקבל� ישא בכל , ובנוס� לה�, מבלי לפגוע בהוראותיו של חוזה זה ונספחיו .12.4

, או על ידי מי מטעמו/ו ויפת ביצוע העבודה על ידבתקואו /בגי� ביצוע העבודות ואבד� שיגרמו 

, מי#, משטחי מצע וכורכר, מדרכות, כבישי#, או אבד� שיגרמו למבני#/והוצאה , נזק, הפסדלרבות 

 .'צמחיה וכו, צנרת, מתקני#, טלפו�, תיעול, ביוב, חשמל
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או מי /וי הקבל� יד�לרבות ביצוע עבודה כלשהי על, לעניי� סעי� קט� זה, "תקופת ביצוע העבודה"

 .בתקופת הבדקמטעמו 

ימי# מיו# ) ארבעה עשר( 14תו( , או אי התאמה שיתגלו בעבודות/או ליקוי ו/הקבל� יתק� כל פג# ו .12.5

או אי התאמה שיתגלו /או ליקוי ו/הקבל� יתק� כל פג# ו, על א� האמור לעיל. דרישת המפקח

אי ביצוע . התיקו� אינו סובל דיחויא# המפקח הודיע לקבל� כי , באופ� מיידי, בעבודות כאמור

במקרי# . ייחשב להפרה יסודית של חוזה זה, )דחופי# ושאינ# דחופי#(תיקוני# כאמור לעיל 

והקבל� ישא , ידי אחרי#�או על/רשאית לבצע את העבודה כאמור בעצמה ותהא החברה , כאמור

, מהוצאות כאמור) חוזי#חמישה עשר א( 15%בתוספת , או ההוצאות שייגרמו לחברה/בכל הנזקי# ו

  .בגי� הוצאות כלליות

או תשלו# שייגרמו /או הפסד ו/כל הוצאה ו, החברה תהיה זכאית לקזז מכל תשלו# המגיע לקבל� .12.6

או שהקבל� אחראי /בגי� מעשה או מחדל של הקבל� ולה# תהא זכאית מהקבל� ) לפי העני�(או /ו לה

 .או על פי כל די�/ו לה# על פי חוזה זה

מודגש , בלי לפגוע בזכויות החברה ובאחריות ובהתחייבויות הקבל� לפי חוזה זה על נספחיובנוס� ומ .12.7

או /ו, או מי מטעמו/ו ידי הקבל�� או כתוצאה מביצוע העבודה על/כי א# בקשר ו, בזאת במפורש

או מי מטעמ� /ואו העיריה /תחוב החברה ו, או מי מטעמו/ו או מחדל של הקבל�/כתוצאה ממעשה ו

ייגרמו א# או /ו, או אבד� לאד# כלשהו/ו הפסד, לרבות עקב נזק, או הוצאה כלשה#/בתשלו# ו

או /יפצה והקבל�  �או הפסדי# כלשה# /או הוצאות ו/נזקי# ואו למי מטעמ� /ואו לעיריה /לחברה ו

או נזק /או תשלו# ו/בגי� כל הוצאה ואו את מי מטעמ� /ואו העיריה /ישפה את החברה ו) לפי העני�(

 .לכ(של החברה הראשונה  המיד על פי דרישת, #פסד שיגרמו להאו ה/ו

על חברה או נוספי# המוקני# ל/או סעד אחרי# ו/מכל תרופה וגרוע לאי� באמור בסעי� זה לעיל כדי  .12.8

על פי חוזה זה  לשחרר את הקבל� מחבות כלשהיכדי או /ו פי כל די��או על/זה ו חוזהפי הוראות 

  .או על פי כל די�/ו

 גנות ומיקו� משרד האתרשטח התאר .  13

יהיה  ]כולל המיקו# להצבת משרד האתר[ שלו יתכ� ששטח ההתארגנותהקבל� מצהיר כי ידוע לו כי  .13.1

וכ� יתכ� כי א� לא יהיה כלל שטח התארגנות בתחו# , מצומצ# מאוד ובתו( גבולות אתר העבודות

או /א תהיינה לו כל טענות ווכי ל, כול� או חלק�, זה חוזהאתר העבודות במש( ביצוע העבודות על פי 

מודגש בזאת כי האחריות למציאת שטח התארגנות . או דרישות כלפי המזמי� בנושא זה/תביעות ו

נדרשי# האישורי# כל הקבלת וכ� האחריות לובכלל זה שכירת שטחי התארגנות פרטיי#  , מתאי#

, הקבל� ועל חשבונו בלבדחלה על  ,)או# הנדסייהיתר בניה ות, כגו�( מבנה משרד האתרהצבת צור( ל

  .א� א# הדבר יהיה כרו( בתשלו# דמי שכירות או כל תשלו# אחר

של העירייה להקי# שטח התארגנות  העקרוניתמודגש בזאת כי ניתנה הסכמתה , על א� האמור .13.2

לא כולל (ברחבת הכניסה עד גבול המדרגות בלבד [בגינת שינקי� לצורכי אחסו� ציוד וחומרי� בלבד 

צור( על הקבל� לבצע את כל התיאומי# ולקבל את כל האישורי# הנדרשי# ל )].י#רחבת הפסל
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ע# סיו# ביצוע , שימוש בשטח התארגנות זה בגינת שינקי� ישירות מול העירייה ובכל מקרה

ע "ולקבל את אישור אג� שפ יהיה על הקבל� להשיב את מצב גינת שינקי� לקדמותו, העבודות

 .בעירייה על כ(

מודגש בזאת כי השימוש בגינת שינקי� כשטח התארגנות הנו לצורכי אחסו� ציוד , קלמע� הסר ספ .13.3

וחומרי# בלבד וכי אי� בכ( לפגוע מאחריות הקבל� לאתר שטח התארגנות כולל המיקו# להצבת 

 .כתנאי להוצאת צו התחלת עבודה, כמפורט לעיל, משרד האתר

ל בגינת שינקי� יהיה קט� מ� "תארגנות הנמודגש בזאת כי במידה ושטח הה, למע� הסר ספק, כמו כ� .13.4

יהיה , או לא יספק את דרישות הקבל� ואת צרכי הפרויקט/הנדרש עבור אחסו� הציוד והחומרי# ו

 .על אחריותו וחשבונו בלבד, הקבל� אחראי למצוא שטח התארגנות משלי#

  הוראות כלליות .  14

 .התחייבויותיה של החברה מילוי התחייבויות הקבל� לפי חוזה זה הינו תנאי מוקד# למילוי .14.1

זה חוזה על פי הוראות הקבל� מ חברהכל סכו# המגיע לחוזה לקזז משכר ה תרשאיתהא החברה  .14.2

או למי /לעיריה ו, חברהאו מניעת רווח שנגרמו ל/או הפסד ו/לרבות בגי� כל נזק ו, או על פי כל די�/ו

כי , מובהר. חוזה זהטול או מחמת בי/או מי מטעמו ו/ו הקבל�מחמת מעשה או מחדל של  מטעמ�

 או על פי כל/ה וחוזה זעל פי  חברהאו אחרת המוקנית ל/האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו

או לעכב סכומי# כלשה# /או לנכות ו/לא יהא רשאי לקזז וקבל� ה, על א� האמור בכל די� .די�

אי� ולא תהיה לקבל�  .ה#או כל הסכ# אחר שביני/ה וחוזה זעל פי  חברהמאלה אשר יגיעו ממנו ל

 .מכל סוג ומי� שה# ,זכות עכבו� או העיריה/ו החברהכלפי 

לא יהוו תקדי# , )א# ניתנו( במקרה מסוי#לקבל�  החברהארכה או הקלה שניתנו על ידי , יתורו .14.3

 חוזהבקשר ע# על ידי החברה ארכה או הקלה שנעשו , ולא יהיה תוק� לשו# ויתור, למקרה אחר

 . חברהו בכתב ונחתמו על ידי הנציגי# המוסמכי# של האלא א# נעש, זה

 אהתא יוה הלא יחשבו כוויתור מצד החברהאו בהפעלת זכות של /או השהיה במימוש ו/עיכוב ו .14.4

 . מצא לנכו�תאו להפעילה בכל עת ש/לממשה ו תרשאי

י הנציגי# לא יהיה לו תוק� אלא א# נעשה בכתב ונחת# על ידזה חוזה תיקו� או עדכו� של , כל שינוי .14.5

 . המוסמכי# של הצדדי#

על פי , כול� או חלק�, ואו התחייבויותי/ו ואת זכויותיאו לשעבד /ולהמחות רשאי  הא יהיהקבל� ל .14.6

להסב  תהא רשאית החברה. מראש ובכתב, הסכימה לכ( החברהאלא א# , או כנובע ממנו/זה ו חוזה

כול� או , או כנובע ממנו/ו על פיו התיאו זכויו/ו האו את התחייבויותי/וזה  חוזהאו להמחות את /ו

 .קבל�ללא צור( בהסכמה נוספת מאת ה, לרבות לעיריה, לכל גור# אחר, העל פי שיקול דעת, חלק�

או /או חילוקי דעות שיתעוררו בי� הצדדי# בכל הקשור ו/הסמכות הבלעדית לדו� בכל סכסו( ו .14.7

תהא נתונה לבתי המשפט בתל , ושואו לפיר, לרבות בקשר לתוקפו או לביצועו, זה חוזההנובע מ
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עילה לקבל� להפסקת  הווחילוקי דעות מכל סוג שהוא לא יה. לפי סמכות# העניינית, יפו בלבד�אביב

 .או לעיכוב כלשהו של הביצוע הסדיר של העבודות על ידיו/ביצוע העבודות ו

למנהל החברה  מת� הסמכות, בי� היתר � פירושו , בכל מקו# שבו בחוזה זה ניתנה סמכות לחברה .14.8

  .או מי שימונה על ידיו לעניי� חוזה זה/ו

כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו על פי . זהראש חוזה כתובות הצדדי# הינ� כמפורט ב .14.9

א# נשלחה בדואר  ;בעת מסירתה –א# נמסרה ביד : הכתובות לעיל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה

 ;מסירתה במשרד דואר בישראלשעות מעת ) יי#שבעי# ושת( 72כעבור  �  ע# אישור מסירה רשו#

, ימי# שבה# הבנקי# בישראל פתוחי# למסחר(ביו# העסקי#  –א# נשלחה באמצעות פקסימיליה 

  .שלאחר משלוחה) בשבוע' א( למעט יו# ו

�  :ולראיה באו הצדדי� על החתו

  

  החברה    הקבל�
  
  

  חתימות הקבל� אישור

  :יחיד

בחודש ____ ת בזה כי ביו# /מאשר___________, _______, מרחוב ) _______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח

חוזה מה בפני על /וחת#' _______________ מס. ז.ת ת/נושא' _____________ גב/הופיע בפני מר_______ שנת _______ 

  .דלעילזה 

__________________  

  ד"עו, 

  :תאגיד

בחודש ______ ת בזה כי ביו# /מאשר__________, ________, מרחוב , )______. ר.מ(ד "עו, _____________ מ"אני הח

___________ גברת /על ידי מר") התאגיד" � להל� (__________ דלעיל בש# חוזה זה נחת# בפני _______ שנת _______ 

פי מסמכי היסוד של  המוסמכי# על______________, . ז.ת ת/נושא___________ גברת /ומר___________ . ז.ת ת/נושא

  .התאגיד ועל פי כל די� לחייב בחתימת# את התאגיד לכל דבר ועניי�

__________________  

ד"עו,                       
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  20112/מכרז 

  12/11חוזה 
  

   לחוזה' אנספח 
 ידי הקבל��תנאי החוזה לביצוע העבודה על



  
  
  

 

18

  

  ידי הקבל��תנאי החוזה לביצוע העבודה על

 לחוזה' נספח א
 

 ב י �
 
 

  מ"אחוזות החו! בע       
 ")המזמי�"או " החברה("

 
 

 ל ב י �
 
 

    ________________  
 ")הקבל�("             
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�  :תוכ� הענייני
  

  כללי �' פרק א

  .הגדרות ומונחי#  �  1סעי� 

  .תפקידיו וסמכויותיו של המפקח   �  2סעי� 

  .הסבת החוזה   �  3סעי� 

  .קבלני משנה   �  4סעי� 

  .כניותת   �  5סעי� 

  ולוח זמני� הכנה לביצוע �' פרק ב

  .בדיקות מוקדמות  �  6סעי� 

  .לוח זמני# ודרכי ביצוע  �  7סעי� 

  .סימו� ומדידות   �  8סעי� 

  נזיקי� וביטוח, השגחה �' פרק ג

  .השגחה מטע# הקבל�   �  9סעי� 

  .הרחקת עובדי#  � 10סעי� 

  .עה בזמ� ביצוע העבודהנקיטת אמצעי זהירות והסדרי תנו, גידור, שמירה  � 11סעי� 

  .נזקי# לעבודה   � 12סעי� 

  .נזקי# לגו� או לרכוש  � 13סעי� 

  .נזקי# לעובדי# ולשלוחי#  � 14סעי� 

  .שיפוי  � 15סעי� 

  .ביטוחי#   � 16סעי� 

  התחייבויות כלליות �' פרק ד

  .גישת המפקח לאתר העבודה   � 17סעי� 

  .רשיונות ותשלו# אגרותקבלת , מת� הודעות, מילוי הוראות די�  � 18סעי� 

  .זכויות פטנטי# וכיוצא באלה  � 19סעי� 

  .תשלו# תמורת זכויות הנאה  � 20סעי� 

  .עתיקות  � 21סעי� 

  .פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיה# של אנשי#  � 22סעי� 

  .תיקו� נזקי# לכביש ולמובילי# אחרי#  � 23סעי� 

  .מניעת הפרעות לתנועה  � 24סעי� 

  .פעולה ע# אחרי# באתר העבודה וחיבור מערכות שיתו�  � 25סעי� 

  .הוצאות  � 26סעי� 

�' פרק ה �  עובדי

  .ידי הקבל��אספקת כח אד# על   � 27סעי� 
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  .עובדי# ותנאי עבודה  � 28סעי� 

  .מעביד�אי קיו# יחסי עובד  � 29סעי� 

  .פנקסי#  � 30סעי� 

  .רווחת העובדי#  � 31סעי� 

  חומרי� ומלאכה, ציוד �' פרק ו

  .מתקני# וחומרי#, אספקת ציוד   � 32 סעי�

  .חומרי# וציוד באתר העבודה   � 33סעי� 

  .טיב החומרי# והמלאכה  � 34סעי� 

  .שלבי עבודה ובדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסי#  � 35סעי� 

  .חקירת פגמי# וסיבותיה#  � 36סעי� 

  .הגנה על חלקי עבודה  � 37סעי� 

  .ומלאכה פסולהסילוק חומרי# פסולי#   � 38סעי� 

  .ניקוי אתר העבודה  � 39סעי� 

  מהל� ביצוע העבודה �' פרק ז

  .התחלת ביצוע העבודה   � 40סעי� 

  .העמדת אתר העבודה לרשות הקבל�  � 41סעי� 

  .משרד המפקח   �. א41סעי� 

  .הכנות לביצוע העבודה  � 42סעי� 

  .מועד סיו# העבודה  � 43סעי� 

  .עבודהשינויי# במועד להשלמת ה  � 44סעי� 

  .שמירת שבת וחג ושעות העבודה  � 45סעי� 

  .החשת קצב ביצוע העבודה  � 46סעי� 

  .פיצויי# מוסכמי# וקבועי# מראש  � 47סעי� 

  .הפסקת העבודה  � 48סעי� 

  בדק ותיקוני�, השלמה �' פרק ח

  .תעודת השלמה לעבודה   � 49סעי� 

  .בדק ותיקוני#  � 50סעי� 

  .הקבל� לתיקו� ליקויי#אי מילוי התחייבויות   � 51סעי� 

�' פרק ט �  תוספות והפחתות, שינויי

  .שינויי#   � 52סעי� 

  .הערכת שינויי#  � 53סעי� 

  .תשלומי עבודה יומית  � 54סעי� 

  מדידות �' פרק י

  .מדידת כמויות   � 55סעי� 
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  בטחונות וערבויות, תשלומי�, שכר החוזה �א "פרק י

  .שכר החוזה   � 56סעי� 

  .שכר החוזהתכולת   � 57סעי� 

  .מחירי# הנקובי# בכתב הכמויות  � 58סעי� 

  .חשבונות ביניי#  � 59סעי� 

  .סילוק שכר החוזה  � 60סעי� 

  .הצמדה למדד  � 61סעי� 

  .בטוחות וערבויות  � 62סעי� 

  .תשלומי מס ער( מוס�  � 63סעי� 

  .הצגת חשבונות ומסמכי#  � 64סעי� 

  סיו� החוזה או אי המשכת ביצועו � ב "פרק י

  .תעודת סיו# החוזה   � 65י� סע

  .סילוק יד הקבל� מאתר העבודה  � 66סעי� 

  כללי �ג "פרק י

  .קיזוז   � 67סעי� 

  .עכבו�  � 68סעי� 

  .ויתורי# וארכות  � 69סעי� 

  .כותרות ופרשנות  � 70סעי� 
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  כללי � ' פרק א

1  . �  הגדרות ומונחי

אלא א# כ� מתחייב אחרת , יהיה פירוש# של המונחי# הבאי# כפי הרשו# לציד# ,תנאי חוזהב .1.1

  :מהקשר הדברי# ומהדבק#

העבודה מתחת# או מעליה# תבוצע , דרכ#, אשר בה#השטח או המקו#   �  "אתר העבודה"

 הקרובה כולל כל מקו# שיועמד לרשות הקבל� לצור( החוזה #וכ� סביבת

  .)כהגדרתו להל�(

כולל , נו של המפקחלשביעות רצו ,חוזההעל פי , ביצועה של כל עבודה  � "ביצוע העבודה"

  .השלמתה ומסירתה, בדיקתה, ביצוע

  ".תנאי החוזה לביצוע על ידי הקבל�", נספח זה  � "תנאי החוזה"

על כל , שנחת# בי� הקבל� לבי� המזמי� בקשר לביצוע העבודות החוזה  � "החוזה"

 כתב הכמויות, לרבות המפרט, אשר תנאי החוזה מצור� כנספח לו, נספחיו

וכל מסמ( מכל מי� וסוג שהוא שיצור� לחוזה , יותהתכנ, והמחירי#

  .או תוכניות נוספות או תכניות עדכו�/לרבות מפרטי# נוספי# ו, בעתיד

  או  "המזמי�"
  .מ"אחוזות החו� בע     �  "החברה"

שנתמנה או שימונה על ידי המזמי� להיות ממונה על העבודה או חלק מי   � "המנהל"

  .הימנה מטעמו

  .ידי המזמי� לפקח על ביצוע העבודה�נה בכתב מזמ� לזמ� עלשהתמ מי    � "המפקח"

  או  "עבודהה"
וכל , כל חלק של עבודה, העבודה אשר על הקבל� לבצע כמפורט בחוזה  �  "העבודות"

בי� א# , בי� א# מפורשת ובי� א# לאו, עבודה אחרת בהתא# לחוזה

 ולרבות כל עבודה שתוטל על, מקורה בצו התחלת עבודה ובי� א# לאו

ולרבות , המפקחעל ידי או /ידי המזמי� ו�חוזה עלההקבל� לאחר חתימת 

או /חוזה והאו בכרו( לעבודות נשוא /עבודות ארעיות שיש לבצע� בקשר ו

  .השלמת� ומסירת�, בדיקת�, כולל ביצוע� – או חלקיות/עבודות נוספות ו

  .יפו�עיריית תל אביב   � " העיריה"
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, או הפועלי# מטעמו/שלוחיו ו, עובדיו, של הקבל�לרבות נציגיו ו, הקבל�  � "הקבל�"

ידי המזמי� והפועל בשמו או עבורו בביצוע �וכל קבל� משנה המאושר על

  .העבודה

במלואה על פי הוראות החוזה ביצוע העבודה וסיו# משמעותה גמר   � "השלמת העבודה"

בכפו� ו, כשהיא מושלמת ,חברההמלאה של ה הלשביעות רצונ, ומסירתה

השלמת העבודות בהתא# להוראות ) 1): (במצטבר(כל אלה  לביצוע

כי העבודות בוצעו לשביעות רצונו , קבלת אישור המפקח) 2(וכ� ; החוזה

וכ� ; לשביעות רצונה, לעיריה, בשלמות�, מסירת העבודות) 3(וכ� ; המלאה

מהמחלקות העירוניות הרלוונטיות  כל האישורי# הנדרשי# קבלת) 4(

בדבר השלמת , ש בעיריה"ור מסירה מגורמי מינהל בתלרבות איש, בעיריה

לידי חברת , בשלמות� לידי חברת החשמל, מסירת העבודות) 5(; העבודות

בזק ולידי תאגיד המי# והביוב של העירייה וקבלת כל האישורי# 

מילוי כל ) 6(וכ� ; בדבר השלמת העבודות, הנדרשי# מגורמי# אלו

 .לוא� ובמועד�במ, התחייבויות הקבל� על פי החוזה

"�או כל חומרי# אחרי# הדרושי# לביצוע /חומרי עזר ו, חומרי בניה  � "חומרי

חומרי# שהובאו על ידי הקבל� לאתר העבודה למטרות לרבות , העבודה

בי� מוגמרי# ובי� , מוצרי#, לרבות אביזרי#, הביצוע העבודה והשלמת

  .הוכ� מתקני# העתידי# להיות חלק מ� העבוד, בלתי מוגמרי#

  עבודה ארעית או "
  .כל מבנה או עבודה שידרשו באורח ארעי בקשר לביצוע העבודה    � "מבנה ארעי

פי �עלעל ידי הקבל� למזמי� תנו נאו ערבויות שי/או בטוחות ו/בטחונות ו  � "ערבויות"

  .חוזהה

, הכולל בי� היתר תאור העבודה, ידי המנהל�עבודה החתו# עלהתחלת צו   � "צו התחלת עבודה"

יחולו על צו התחלת , ככל שאי� סתירה. תקופת ביצועוהגדרת העבודה 

  .חוזהההעבודה הוראות 

  .הדרוש לביצוע העבודה ,מכל מי� וסוג שה#, כל ציוד    � "ציוד"

בגי� ביצוע התחייבויותיו על פי הסכו# שיגיע לקבל� כתמורה לקבל�   � "שכר החוזה"

בהתא# , ווס� לסכו# זהלרבות כל תוספת שתי, במלוא� ובמועד�, החוזה

א# וככל שתיווס� בהתא# ובכפיפות לתנאי# ולהוראות ( חוזההלהוראות 

בהתא# , ולהוציא כל סכו# שיופחת מסכו# זה, )המפורטי# בחוזה

  .חוזההלהוראות 

כמפורט בכתב הכמויות והמחירי# המצור� כנספח מחירי היחידות   � "המוצעמחיר ה"

או לספק# /פריטי# שיש לבצע# ו או/כמחיריה# של יחידות ו, לחוזה

בהתחשב בהנחה או התוספת שהוגשה על ידי , במסגרת ביצוע העבודה
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א# ניתנו הנחה ( כנספח למסמכי המכרז פהשצור בהצעתו במכרזהקבל� 

  .)או תוספת כאמור

שימסרו לקבל� בקשר לביצוע כל  השרטוטי# והתרשימי#, התוכניות  � "תוכניות"

או /פרוט ולרבות כל , ק בלתי נפרד מהחוזההמהוות חל, עבודה ועבודה

ידי �שאושרה בכתב על אמורכ או תרשימי#/שרטוטי# ו, תושינוי בתכני

שרטוטי# ותרשימי# כאמור שיאושרו  ,המנהל או המפקח וכ� כל תכניות

  .שיתווספו מזמ� לזמ�, בכתב על ידי המנהל או המפקח

 ולפעול על פי שיקול דעת מזמי�� רשות ליפורשו כמתתנאי החוזה ב "הא רשאיי המזמי�"המילי#  .1.2

 .  בלי שיהא חייב לנמק את פעולתו, הבלעדי

  תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .  2

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על , בנוס� לכל זכות אחרת המוקנית למפקח לפי החוזה .2.1

ידי הקבל� �וטיב המלאכה שנעשית על, ביצועה וכ� לבדוק את טיב החומרי# שמשתמשי# בה#

את , החוזההתחייבויותיו על פי כ� רשאי הוא לבדוק א# הקבל� מבצע כהלכה את . בביצוע העבודה

  .הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא

כי , אמצעי להבטיח אאו למפקח על ביצוע עבודות אל/אי� לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו .2.2

הפיקוח האמור לא . ובמועד� במלוא�, לביובכל ש, הקבל� יקיי# את התחייבויותיו על פי החוזה

 במלוא� ,מהתחייבויותיו כלפי המזמי� למילוי הוראות החוזה ,בכל אופ� שהוא, ישחרר את הקבל�

  .ובמועד�

על ידי הקבל� , מדי יו#, בו יירשמו, ")היומ�" �להל� (עותקי#  3 �ינוהל יומ� עבודה ב העבודהבאתר  .2.3

  :הפרטי# הבאי#, כוחו המוסמ(�או בא

או בביצוע חלק , ידי הקבל� בביצוע העבודה�מספר# של העובדי# לסוגיה# המועסקי# על .2.3.1

  .מקצועותיה# ושעות עבודת#, שמותיה#, או סוג של עבודה

 .שהושקעו בביצוע העבודה, כמויות החומרי# לסוגיה# .2.3.2

  .העבודה והמוצא ממנו אתרהציוד המובא ל .2.3.3

  .השימוש בציוד בביצוע העבודה .2.3.4

  .העבודה אתרהשוררי# בתנאי מזג האוויר  .2.3.5

  .הפרעות בביצוע העבודהאו /תקלות ו .2.3.6

  .ממהההתקדמות בביצוע העבודה במש( הי .2.3.7
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  .ידי המפקח� ידי המנהל או על�הוראות שניתנו לקבל� על .2.3.8

  .המנהל או המפקח בדבר מהל( ביצוע העבודה, הערות הקבל� .2.3.9

, העבודהכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשק� את מצב העובדתי במהל( ביצוע  .2.3.10

  .לרבות התנהגות הקבל�

הקבל� רשאי . והעתק חתו# מהרישומי# יימסר לקבל�, ידי המפקח והקבל��היומ� ייחת# על .2.4

ידי � על, ימי# ממסירת ההעתק כאמור) שבעה( 7תו(  �להסתייג מכל פרט מהפרטי# הרשומי# בו 

פרק תו( , ע הקבל�לא הודי. דבר הסתייגותו של הקבל� יירש# ביומ�. מסירת הודעה בכתב למפקח

  .רואי# אותו כמסכי# לנכונות הפרטי# הרשומי# ביומ�, על הסתייגות כאמור, הזמ� האמור

אול# רישומי# אלה לא יחייבו את , הערותיו בקשר לביצוע העבודהאת הקבל� רשאי לרשו# ביומ�  .2.5

  .אלא א# אישר אות# המפקח ביומ�, המזמי�

ישמשו , לעיל 2.4מה# ובכפיפות לסיפא לסעי� קט� פרט לאלה שהקבל� הסתייג , רישומי# ביומ�

עילה לדרישת , אול# לא ישמשו כשלעצמ#, הוכחה לכאורה לנכונות# על כל העובדות הכלולות בה#

תביעות כספיות ואישורי# . אי� לרשו# תביעות כספיות ביומ� העבודה. חוזההפי �כל תשלו# על

, כפי שאושרו על ידי המזמי� פקח מזמ� לזמ�ידי המ�יהיו בהתא# לנהלי# שייקבעו על, �לתשלומ

  .ובהתא# להוראות החוזה

כדי להוות סיבה לעיכוב , ידי הקבל�� או הערה על/אי� ברישו# הסתייגות ו, מבלי לפגוע באמור לעיל .2.6

  .אי מילוי הוראות המפקחעילה לאו /או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/ו

התקני# , החוזהוכי ה# עומדי# בדרישות  ,הכי חובת ההוכחה לטיב החומרי# והעבוד ,מוסכ# בזה .2.7

  .חלה על הקבל� �והמפרטי# 

שכ� , הופעת תנאי# שוני# במסמכי החוזה השוני# אינה פוסלת א� אחד מהתנאי# או מהמסמכי# .2.8

שאלת העדיפות בי� מסמכי# מתעוררת רק כאשר התנאי# . המסמכי# באי# להשלי# זה את זה

לא הביא הקבל� . העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבל�קביעת המפקח בעניי� . נמצאי# בסתירה

או הנזקי# שיגרמו עקב /יחולו על הקבל� כל ההוצאות ו, הסתירה לידיעת המפקח/את דבר הטעות

  .אי מילוי הוראה זו

לרבות החלפת וסילוק ציוד , בכל הנוגע לביצוע העבודה, המפקח רשאי לתת לקבל� הוראות שונות .2.9

  .פי הוראות המפקח�והקבל� ינהג על', � עבודה אשר בוצעה וכותיקו, וחומרי# שנפסלו

ויחליפו בציוד או , כפי שיורה המפקח, הקבל� יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק ממנו .2.10

 .השימוש בואת חומר אחר שהמפקח יאשר 
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או /בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת חומר פסול ו או הפרש/תשלו# ו, הקבל� לא יקבל פיצוי .2.11

עילה לדחייה בלוחות , או בסילוק כאמור/ולא יהיה בהחלפה ו, ציוד שסולקו לפי הוראות המפקח

  .זמני# לביצוע העבודה על פי החוזה

והקבל� ימלא , המפקח רשאי להורות לקבל� לבצע את העבודה תו( שינוי המפרטי# הכלולי# בחוזה .2.12

  .אחר הוראות המפקח

או עדכוני# במפרטי# /או תיקוני# ו/ת מעת לעת שינויי# וועורכאו החברה /ו העיריהכי , מודגש

  .תיקו� או עדכו� כאמור יחייב את הקבל�, וכי כל שינוי, הכלולי# במסמכי החוזה

ידי �או אספקת חומר לש# בדיקת# על/המפקח רשאי לדרוש בכל עת דוגמא של ביצוע עבודה ו .2.13

ורק לאחר אישור המפקח את  ,הקבל� ימלא אחר הוראות המפקח. ללא תשלו# לקבל�, המפקח

, אי� באמור לעיל. או לספק החומר/יהיה הקבל� רשאי לבצעה ו, או אספקת החומר/ביצוע העבודה ו

, או אספקת חומרי#/הוראות לעני� ביצוע העבודה ו, בכל עת, כדי לפגוע בזכות המפקח לית� לקבל�

  .ל"לרבות שינוי אישורו הנ

כל שלב של העבודה על החלטתו לקבוע עדיפות של כל המפקח רשאי להודיע לקבל� בכל עת וב .2.14

והקבל� יהיה חייב לבצע את העבודה בהתא# , עבודה שהיא או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות

וזאת בי� א# נקבע מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובי� א# , לסדר העדיפות שיקבע על ידי המפקח

 .לא נקבע כלל

בי� שה� מפורטות בחוזה ובי� , כפי שתהיינה מעת לעת, מפקחהקבל� ימלא אחר כל הוראותיו של ה .2.15

  .שאינ� מפורטות בו

ואינה ניתנת , כלפי הקבל�, תהיה סופית ומוחלטת, החלטתו של המפקח בענייני# הנתוני# להחלטתו .2.16

  .על ידי הקבל� לערעור

מחייבות ה# המוסמכי# לית� הוראות והנחיות ה, או המפקח בלבד/או המנהל ו/מודגש כי המזמי� ו .2.17

אלא , וכי מתכנני העבודה אינ# רשאי# לית� לקבל� הוראות, את הקבל� בכל הקשור לעבודה ולחוזה

 ,להסרת ספק מובהר. בקשר לכ( או המפקח/ידי המנהל ו�חתו# על, א# נמסר לקבל� אישור בכתב

במת�  ולא יהיה, כי הקבל� יהיה מנוע מהסתמכות על הוראות והנחיות של מתכנ� ללא אישור כאמור

  .לרבות לעניי� טיב ביצוע העבודה, פי החוזה� ל כדי לשחרר את הקבל� מחבות כלשהי על"הוראות כנ

  הסבת החוזה .  3

או /ו החוזהעל פי , כול� או חלק�, ואו התחייבויותי/ו ולהמחות את זכויותירשאי  הא יהיהקבל� ל .3.1

שעבד את � רשאי לכ� אי� הקבל�כמו. מראש ובכתב, לכ( #הסכיהמזמי� אלא א# , כנובע ממנו

יהא חסר תוק� ולא יחייב את , א# ייעשה, וכל שעבוד שייעשה ,כול� או חלק�, חוזההפי �זכויותיו על

לא תשחרר את הקבל� , או המחאה כאמור/לשעבוד ו, א# וככל שתינת�, הסכמת המזמי� .מזמי�ה

 .זהמאחריותו כלפי המזמי� למילוי המלא והמדויק של כל התחייבויותיו על פי החו
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או /ו על פיו ואו זכויותי/ו ואו את התחייבויותי/ו החוזהאו להמחות את /הא רשאי להסב והמזמי� י .3.2

ללא צור( בהסכמה , לרבות לעירייה, לכל גור# אחר, ועל פי שיקול דעת, חלק�כול� או , כנובע ממנו

  .קבל�נוספת מאת ה

אלא בהסכמת המזמי� , קהחלכולה או , אי� הקבל� רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה .3.3

ובי� ששכר# משתל# , בי� ששכר# משתל# לפי זמ� העבודה, העסקת עובדי#, אול#. מראש ובכתב

 .אי� בה כשלעצמה משו# מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר, לפי שיעור העבודה

 קבלני משנה .  4

תבוצענה , יקול דעתה הבלעדיידי החברה לפי ש� כפי שייקבע על, עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת .4.1

או אישורי# והמיומנות /אשר יש לה# רישיונות ו, או קבלני משנה/ידי בעלי מקצוע ו�א( ורק על

 .ידי החברה�ואושרו מראש ובכתב על, והניסיו� הדרושי# לביצוע�

מתחייב הקבל� לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או , בנוס� לאמור לעיל .4.2

, אלא לקבל� רשו# בהתא# להוראות חוק רישו# קבלני# לעבודות הנדסה בנאיות, ק ממנהחל

ורשאי לעסוק בעבודה שלצור( , )או בנוס� לו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו ו( �1969 ט"תשכ

 .ביצועה יועסק

הקבל� אינו רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור המזמי� באמצעות המפקח מראש ובכתב  .4.3

 .ולא נית� לערעור, קול דעת המפקח הינו בלעדי ומוחלטשי. בלבד

או /או חבות ו/לא תפטור את הקבל� מאחריות ו, ידי החברה�או אישורו על/העסקת קבל� משנה ו .4.4

והקבל� , מכל מי� וסוג שה#, כאמור בחוזה ולא תטיל על החברה אחריות כלשהי, התחייבות כלשהי

לרבות קבלני , באי כוח# ועובדיה#, מבצעי העבודהישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של י

, הקבל� מתחייב, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .כאילו אלה נעשו על ידי הקבל� עצמו, המשנה

 .המזמי� כמפורט בחוזה) לפי העני�(או /המנהל ו, כי קבל� המשנה יציית להוראות המפקח

או עובד כלשהו על ידי מת� /ל� משנה והמפקח יהא רשאי בכל שלב שהוא להפסיק את עבודת קב .4.5

והקבל� מתחייב להפסיק מיד ע# קבלת הודעה זו את עבודת קבל� , הודעה בכתב על כ( לקבל�

כי הקבל� לא יהא זכאי , מובהר. או קבל� משנה אחר/ולהביא במקומו עובד ו, או העובד/המשנה ו

וכ� כי החלפת קבל� , ובד כאמוראו ע/או הפרשי# בגי� החלפת קבל� משנה ו/פיצוי ו, לכל תשלו#

 .או עובד כאמור לא תהווה עילה לשינוי בלוחות הזמני# לביצוע העבודה על פי החוזה/משנה ו

א� א# אושרו (לפי דרישה ראשונה של החברה , או מבצע כאמור/הקבל� יחלי� כל קבל� משנה ו .4.6

או הפרשי# בגי� /וי ופיצ, כי הקבל� לא יהא זכאי לכל תשלו#, מובהר). ידי החברה� תחילה על

וכ� כי החלפת קבל� משנה כאמור לא תהווה עילה לשינוי בלוחות , החלפת קבל� משנה כאמור

 .הזמני# לביצוע העבודות על פי חוזה זה
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רשאי המפקח לדרוש ביצוע עבודה לדוגמא מאת קבל� משנה המוצע על ידי , מבלי לפגוע באמור לעיל .4.7

הקבל� לא ימשי( בביצוע . הוראות המפקח בקשר לכ(והקבל� מתחייב למלא אחר כל , הקבל�

, לש# הסרת ספק מובהר. העבודה אלא לאחר שקיבל אישור בכתב מהמפקח להעסקת קבל� משנה

 .כי אי� באמור בסעי� זה כדי להארי( את תקופת הביצוע של העבודות על פי חוזה זה

בפנקס , עד ביצוע העבודותבמו, י קבל� הרשו#"תיעול ומי# בפרויקט יבוצעו ע, עבודות ביוב .4.8

, הקבלני# לעבודות הנדסה בנאיות המתנהל על פי חוק רישו# קבלני# לעבודות הנדסה בנאיות

. 3סוג ' קבוצה ב, ניקוז ומי#, ביוב � 400של קוד ענפי ראשי , לכל הפחות, בעל סיווג, �1969ט"התשכ

שור תאגיד המי# והביוב של יש לקבל ג# את אי, מובהר בזאת כי בנוס� לאישור החברה לקבל� זה

 .הניקוז והמי#, עיריית תל אביב יפו לקבל� עבודות הביוב

לצור( ביצוע עבודות רמזורי# ותמרור מתחל� יעסיק הקבל� כקבלני משנה את קבלני התחזוקה של  .4.9

, למע� הסר ספק. כפי שיהיו במועד ביצוע העבודות, בהתא# לחוזי# התקפי# של העירייה, העירייה

בכתב  70גי� עבודות הרמזורי# והתמרור המתחל� יבוצע בהתא# למפורט בפרק התשלו# ב

זה לא תחול כל  70למע� הסר ספק מודגש בזאת כי על פרק . הכמויות והמחירי# הנספח לחוזה זה

הצמדה וכ� לא תחול עליו ההנחה או התוספת שניתנה על ידי הקבל� במסגרת הצעת מחיר הקבל� 

 .במכרז

, במועד ביצוע העבודות, י קבל� הרשו#"של חברת החשמל בפרויקט יבוצעו ע "עבודות אזרחיות" .4.10

בפנקס הקבלני# לעבודות הנדסה בנאיות המתנהל על פי חוק רישו# קבלני# לעבודות הנדסה 

/ המתאי# להנחת כבלי# וביצוע עבודות אזרחיות  210או  110בעל סיווג , �1969ט"התשכ, בנאיות

  . תשתית בכבישי#

. וה# כול# כפופי# לו ותחת שליטתו, כי הוא זה שישכור את קבלני המשנה, יר ומאשרהקבל� מצה .4.11

מכל מי� וסוג , כי אי� ולא תהא מוטלת המזמי� שו# התחייבות ושו# אחריות, מוסכ# ומובהר בזאת

כי המזמי� לא יהא , מובהר בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. כלפי קבלני המשנה, שה#

לתשלו# כספי# המגיעי# לקבל� המשנה מ� , בשו# מקרה ובשו# אופ�, בלני המשנהאחראי כלפי ק

לפני העסקת# , והקבל� מתחייב להביא לידיעת# של קבלני המשנה את הוראות סעי� זה, הקבל�

, בגי� כל תביעה, מייד על פי דרישתו הראשונה, הקבל� מתחייב לשפות את המזמי�. בביצוע העבודות

 .בקשר ע# ביצוע העבודות, ל קבלני המשנה כלפי המזמי�או דרישה ש/טענה ו

  תכניות .  5

כל העתק נוס� שיהיה דרוש . העתקי# מכל התוכניות ללא תשלו# )שלושה( 3הקבל� יקבל מהמזמי�  .5.1

ע# השלמת כל חלק מהעבודה יחזיר הקבל� למזמי� את . יוכ� על חשבו� הקבל�, מהתוכניות לקבל�

ידי כל אד# אחר �ידי המזמי� ובי� שהוכנו על ידו או על�ו לו עלבי� שהומצא, כל התוכניות שברשותו

כי אי� לקבל� זכות , מובהר בזאת, למע� הסר ספק .בקשר לעבודה שהושלמה, באמצעותו או מטעמו

פרט מאשר לצור( ביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו , או רשות להשתמש בתוכניות לצור( אחר/ו

מכל , � רכושו הבלעדי של המזמי� והוא בעל זכויות היוצרי# לגביה�וכי התוכניות הינ, על פי החוזה

 .מי� וסוג שה#
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או תוכניות /הוראות ו, תו( כדי ביצוע העבודות, המזמי� יהא רשאי להמציא לקבל� מעת לעת .5.2

והקבל� מתחייב לבצע את העבודות בהתא# לאות� , או יוכנו על ידי מתכנני#/שהוכנו ו, נוספות

  .הוראות ותוכניות

ממוחשבות  �המשתנות מעת לעת  � העיריההתואמות לדרישות  ”AS MADE“הקבל� יכי� תכניות  .5.3

לרבות המערכות הנסתרות , המערכות, השינויי#, ידי מודד מוסמ( של כל העבודות�וחתומות על

מיד , עותקי# מתכניות אלה למזמי� )שני( 2וימסור , כפי שבוצעו בפועל, )המכוסות או שיש לכסות�(

לפי  As Madeבנוס� ימסור הקבל� לגורמי# הרלוונטיי# בעירייה תכניות  .רישת המזמי�ע# ד

, מסירת התכניות למזמי� ואישור� על ידי מתכנני המזמי� .ללא כל תשלו# לקבל�, דרישת#

הרלוונטיי� מהווי� תנאי להשלמת העבודה ולתשלו�  העירייהמנהל הפרויקט וגורמי , המפקח

  .החשבו� הסופי

, לרבות המפרט הכללי לעבודות בני�, יחזיק באתר העבודה סט מעודכ� של התוכניות והחוזההקבל�  .5.4

וחותמת , ומשטרת ישראל מהעירייה שיו�יר, חוברת פרטי# סטנדרטיי# מעודכנת של העירייה

  .מפע# לפע#, פי דרישתו�על, ויציג# בפני המפקח, הקבל�

  ולוח זמני� הכנה לביצוע �' פרק ב

  בדיקות מוקדמות .  6

  :כי ,ומאשר הקבל� מצהיר

את כמויותיה# וטיב# של העבודות , את טיב הקרקע, לפני חתימת החוזה את אתר העבודה, בדק .6.1

את דרכי הגישה לאתר העבודה ואת צרכי השיכו� והדיור , והחומרי# הדרושי# לביצוע העבודה

, הטלפו�, הניקוז, החשמל, הביוב, וכ� את קווי המי#, א# וככל שיהיה זקוק לה#, שיהיה זקוק לה#

ניתנה ; ה� מעל פני הקרקע ה� מתחת לקרקע, תיעול ותשתיות אחרות באתר העבודה, תקשורת, הגז

וכי קיבל , או הקשור לביצוע העבודות/לברר ולבקש כל מידע הנוגע ו, לו מלוא ההזדמנות לשאול

כויי# והאפשרויות השיג את כל הידיעות לגבי הסיו, הבהרות ומידע ככל שביקש בקשר לכ(, תשובות

לפני חתימת , בדק היטב ;חוזהעל פי האו התחייבויותיו /האחרי# העלולי# להשפיע על הצעתו ו

וקיבל לשביעות רצונו את מלוא , כניותולרבות המפרט הטכני והת, החוזה את כל מסמכי החוזה

לצרכיו ומתאימי# והמידע האמורי# כמספקי# הנתוני# מצא את ; ההסברי# הדרושי# לו

במלוא� , פי החוזה�או הפרעה לביצוע כל התחייבויותיו על/ולא תהיה כל מניעה ו, ולשביעות רצונו

  .ובמועד�

סופית , מלאה, ומהווה תמורה הוגנת, הינו לשביעות רצונו המלאה והמוחלטתשכר החוזה  .6.2

  .כולל הוצאותיו וסיכוני# בלתי צפויי# מראש, לכל התחייבויותיו לפי החוזה, ומוחלטת

 )לרבות ילדי#(תבוצענה במקו# שמתגוררי# בו תושבי# , חוזההבחשבו� שהעבודות נשוא  הביא .6.3

תאי , ובשטחי# בה# קיימת צנרת מכל סוג שהוא, במקו# שבו ובסביבתו מתנהלת תנועת כלפי רכב
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ה� מעל , תקשורת וכ� מערכות מסוגי# שוני#, קווי ביוב, כבלי חשמל, עמודי חשמל, שוחות, ביקורת

 .� מתחת לפני הקרקעהקרקע וה

�לרבות העברת צנרת תת, עבודות פיתוח ותשתיתאו תבוצענה /וידוע לו שבאתר העבודה בוצעו  .6.4

הקבל� . או נזק/מנת למנוע כל אבד� ו�על, והוא ינקוט בכל הבדיקות והאמצעי# הדרושי#, קרקעית

  .או נזק שייגרמו/ישא בכל אבד� ו

  לוח זמני� ודרכי ביצוע .  7

 :על פי אבני הדר( הבאות, חודשי# 21 לביצוע העבודות הנולוח הזמני# הכללי  .7.1

חודשי# ממועד התחלת העבודה  8, ט'מרחוב אלנבי עד רחוב מלצ –קטע ראשו� : 1אב� דר(  .7.1.1

 .על פי צו התחלת עבודה

חודשי#  7] כולל צומת רוטשילד[ט עד רחוב רוטשילד 'מרחוב מלצ –קטע שני : 2אב� דר(  .7.1.2

 .על פי אישור בכתב של המפקח, בקטע זהממועד כניסת הקבל� לעבודה 

חודשי# ממועד התחלת העבודה על פי צו  21בתו( , גמר ביצוע העבודות ומסירת� לעירייה .7.1.3

 .התחלת עבודה

לוח זמני# מפורט . המבוסס על לוח הזמני# הכללי דלעיל, ]גאנט[ב לחוזה זה לוח זמני# מפורט "מצ .7.2

לוח הזמני# המחייב הנו זה שיומצא למזמי� על . ייבמהווה המלצה ואינו מח, זה מצור� לעיו� בלבד

 .לחוזה זה' יאושר על ידי המזמי� ויצור� כנספח ח, ידי הקבל� בהתא# להוראות סעי� זה להל�

הקבל� מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שיוצא לו על פי חוזה זה  .7.3

קד# בה� ולהשלימ� באופ� שוט� ורצו� בהתא# לאמור להת, ")מועד תחילת ביצוע העבודות: "להל�(

לשביעות רצו� , לחוזה" ח"אשר יצור� כנספח , כאמור להל�, בחוזה וכ� ללוח הזמני# המפורט

 .   המזמי� והמנהל

נלקחה על ידו בחשבו� , כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז, מצהיר בזאת במפורשהקבל�  .7.4

 לעיל וכי יהיה מנוע מלטעו� כל טענה שהיא 7.1 הנה כמפורט בסעי� כי תקופת חוזה זה , העובדה

או בגי� הפיצויי# /או בגי� אי תשלו# בונוס ו/ו לרבות בגי� הפסד רווח, בנוגע לכ( מכל סיבה שהיא

 .המוסכמי# בגי� פיגור בהשלמת העבודות

לפי , דה במשמרות נוספות ותגבור עובדי# וציודכולל עבו, מתחייב לנקוט בכל האמצעי#הקבל�  .7.5

מובהר בזאת כי . כדי לעמוד בלוח הזמני#, הוראות המפקח וללא תמורה נוספת לשכר החוזה

 . העבודות תבוצענה בהתא# לתנאי התיאו# ההנדסי ורישיו� העבודה

, דכ� האחרו�על פי המפורט בלוח הזמני# המעו, לכל אור( תקופת ביצוע העבודה, תמיד יפעלהקבל�  .7.6

, בכל אחד משלבי ביצוע העבודה, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמני#
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כדי להתגבר על הפיגור ולא , או ינקוט/או יהיו הצעדי# בה# נקט ו/יציי� הקבל� במפורט מה היו ו

 .לסטות ממועד סיו# העבודה

 .דרשי# לעמידה בלוח הזמני#להקצות את כל המשאבי# וכוח האד# הנ מתחייבהקבל�  .7.7

לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבו� , יהיה אחראי לכ( ויבטיח שכל  עבודות קבלני המשנההקבל�  .7.8

 .בלוח הזמני# וכ� כי רצ� העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבו� תוכנית עבודה מתואמת

ועדכונו  הרצתו במחשב, י המפקח"קבע עיההוצאות להכנת לוח הזמני# המפורט בתוכנה שתכל  .7.9

בכל מש( תקופת ביצוע , ח דרוש אחר"לוח הגנט וכל דו, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, כלעיל

יחולו על הקבל� ויחושבו ככלולי# במחירי , למזמי�עבודות עד לסיומה ולמסירת ה, עבודותה

 .היחידה שבחוזה

 לוח הזמני� המפורט .7.10

, קבלת צו התחלת עבודהימי# מ 14בתו( ולא יאוחר מחלו� , הקבל� ימציא לאישור המנהל .7.10.1

לרבות הסדרי# והשיטות אשר לפיה# , הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ופירוט לוח הזמני#

ידי קבלני �ולרבות לוחות זמני# לגבי העבודות שתבוצענה על, יש בדעתו לבצע את העבודה

, דלעיללוח הזמני# המפורט שיוגש על ידי הקבל� יתבסס על לוח הזמני# הכללי  .המשנה

בשיטת  MSPROJECTיוכ� באמצעות מומחה ללוחות זמני# ויהיה ערו( במחשב בתוכנת 

 .הנתיב הקריטי/ גאנט 

. הזמני# יציג את הרצ� והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקטלוח  .7.10.2

לוח הזמני# . תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירי# באורכ#, לוח הזמני#בעת הכנת 

אלא , לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקטיציג 

, ספקת ציודהכגו� לוחות זמני# ל, ג# את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות

 .ב"רכישת חומרי# אישור דוגמאות וכיו

בהתחשב בהיק� , האומד� הטוב ביותר, כלומר(תציג את תקופת הפעילות התוכנית  .7.10.3

הימנעות . עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית) ילות והמשאבי# שתוכננו עבור הפעילותהפע

מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצור( ביצוע חוזה זה לא יפטור את הקבל� מהשלמת 

על א� אישורו של מנהל הפרויקט את , כל העבודה שנדרשה בתחו# תארי( השלמה שנקבע

 .לוח הזמני#

יילקחו ] הדתות כלשל [שבתות וערבי חגי# וכ� ימי שבתו� אחרי# ערבי , חגי# ,שבתות .7.10.4

תנאי מזג אויר אופייניי# לעונה באתר הפרויקט . י הקבל�"בחשבו� בהכנת לוח הזמני# ע

נתוני# . יילקחו בחשבו� בעת הכנת לוח הזמני# של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר

השלמת כל העבודות במועד שנקבע  אלה ייכללו בלוח הזמני# של הפרויקט המציג את

או /בכפו� לקבוע בהיתר הבניה ו, לוח הזמני# יתוכנ� לפי שעות הפעילות באתר. בחוזה

 .לרבות העירייה ומשטרת ישראל, להוראות הרשויות המוסמכות
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פרטי# , להל�.  59  ע# הגשת כל חשבו� ביניי# לפי סעי�, בנוס� לכ( ימציא הקבל� למנהל .7.10.5

לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני , בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמני# האמורי#

  .העזר שיש בדעת הקבל� להשתמש בה#

בי� שאישר אות# המנהל במפורש או , ידי הקבל� למנהל�ל על"המצאת המסמכי# הנ

ת עליו על אינה פוטרת את הקבל� מאחריות כלשהי המוטל, מכללא ובי� שלא אישר אות#

או סיו# שלבי /ואי� בה כדי להארי( המועד לסיו# העבודה ו, די�כל פי החוזה או על פי 

 .העבודה

עותק מאושר יוחזר . יאושר, וא# יימצא מתאי#, י הקבל� ייבדק על ידי המנהל"הזמני# שיוכ� עלוח  .7.11

בודה של יהווה את תוכנית הע, כפי שאושר על ידי המנהל, לוח הזמני# ממוחשב. אל הקבל�

לוח הזמני# המאושר . הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבל�

 ".Master plan", "ז בסיסי"לו"ויקרא , לא ישונה עד סו� הפרויקט

של לוח הזמני# ) דיסק(ועותק אלקטרוני ) ניר(עותק רגיל , אישור לוח הזמני# של הפרויקטע#  .7.12

 .מחשב יסופקו למנהלובסיסי הנתוני# של ה

 :על התקדמות ובקשות של הקבל� לשינויי# בלוח הזמני# דיווח .7.13

 :יעדכ� הקבל� את לוח הזמני# ויכלול בו את העדכוני# הבאי# שבועבכל פע#  .7.13.1

 .בפועל והאחוז אשר הושל# מאות� פעילויות שכבר  מבוצעותהתקדמות  .7.13.1.1

 .שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווחהפעילויות  .7.13.1.2

הזמ� שנותר באשר לתארי( שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה  ד�אומ .7.13.1.3

 .אול# עדיי� לא הושלמה

לוח הזמני#  המציג את הביצוע בפועל מול, גנט תכנו� מול ביצועפלט  .7.13.1.4

 .הבסיסי המאושר

הקבל� . בזאת לקבל� כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמני# הינו אישור המנהל לכ(מובהר  .7.13.2

 .יי# בלוח הזמני# מבלי שיתקבל לכ( אישור המנהל מראש ובכתבאינו מוסמ( להכניס שינו

ח תמלילי פע# בכל חודש ע# לוח הזמני# "הקבל� יגיש למנהל דו, לנאמר לעילבנוס�  .7.13.3

ח יכלול תאור התקדמות במהל( "הדו. בצורה שיוסכ# עליה בי� הקבל� והמנהל, המעודכ�

פעילויות שצפויות , ( ביצועכולל פעילויות שהושלמו או שעדיי� במהל, החודש האחרו�

תיאור של תחומי# בעייתיי# בהווה וגורמי עיכוב צפויי# , להתחיל במהל( החודש הבא

והסבר לפתרו� אשר , והערכת השלכת# על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה

 .בוצע או  הוצע
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ל שינוי בתוכנית רשאי ליזו# תיקוני# ברצ� הלוגי ובתוכנית לוח הזמני# במקרה שהקבל�  .7.13.4

היה והקבל� יבקש לבצע שינויי# משמעותיי# בלוח הזמני# המאושר של . הפרויקט שלו

הוא יודיע למנהל , כדי שישקפו שינויי# בשיטות התפעול ולוח הזמני# שלו, הפרויקט

והיה והמנהל יראה שינויי# אלה כבעלי . ויציי� את הסיבות לשינויי# המוצעי#, בכתב

את השלכות הצעת הקבל� על , וא ידרוש מהקבל� לתק� ולהגיש לאישורחשיבות עיקרית ה

או , תיקו� ייחשב כעיקרי א# אומד� הזמ� הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות. הפרויקט כולו

הלוגיקה או רצ� הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיי# ספק סביר 

 .ההשלמה המצויני# בחוזהבאשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכא� על מועדי 

אול# הצטברות , ייחשבו כתיקוני# מזעריי#, בעלי זמ� ציפה מתאי#, בפעילויותתיקוני#  .7.13.5

תיקוני# מזעריי# עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על 

הקבל� ידווח , היה ונשקל תיקו� ברצ� הלוגי של לוח הזמני#. מועדי ההשלמה של החוזה

המנהל  בתיאו# ע# המזמי� . בכתב ויתאר את התיקו� ובצרו� העילות לתיקו�  למנהל

 .מוסמ( באופ� בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת הקבל� לשינוי בלוח הזמני#

או תארי( , הוא מש( הזמ� בי� תארי( ההתחלה המוקד# ותארי( ההתחלה המאוחר ציפהזמ�  .7.14

זמ� ציפה . לות שהיא בלוח הזמני# של הפרויקטהסיו# המוקד# ותארי( הסיו# המאוחר של כל פעי

לפני שהדבר ישפיע על תארי( , או סידרת פעילויות, כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה

אלא יש , זמ� הציפה אינו זמ� לשימוש בלעדי של המזמי� או הקבל�. ההשלמה של הפרויקט

ות זמ� לביצוע הנדרשות על פי הארכ. להשתמש בו למע� האינטרס של השלמת הפרויקט בזמ�

ז והנתיב "פ בקשה בכתב המנתחת את לו"התנאי# הכלליי# ביחס להתאמות זמ� צודקות יוענקו ע

הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמ� הצודקות עולות על זמ� הציפה הכולל בפעילות או 

 .סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי

יהווה לוח הזמני# יחתמו עליו המזמי� והקבל� וממועד זה , וח הזמני# על ידי המנהלאישור ללאחר  .7.15

 .של חוזה זה ויהווה חלק בלתי נפרד מ� החוזה "ח"נספח המאושר את 

אינו פוטר את הקבל� , הסר ספק מוצהר ומוסכ# בזאת כי אישור לוח הזמני# כאמור לעיללמע� 

  .ודות במלוא� ובמועד� בהתא# ללוח הזמני# הכללימאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העב

ח "מוצהר ומוסכ# בזאת כי הדו. על התקדמות העבודות שבועהזמני# יתוק� ויעודכ� מדי לוח  .7.16

או מאריכי# את התקופה הנקובה לביצוע /והעדכוני# האמורי# לא יתפרשו בשו# מקרה כמשני# ו

או כמשני# את לוח /ה# של העבודות ואו את המועדי# הקבועי# לביצוע שלבי# כלש/העבודות ו

 .או כפוטרי# את הקבל� מחובתו לבצע את העבודות על פיה�/הזמני# ו

לא יאושר לתשלו# חשבו� ביניי# כלשהו אשר יוגש על ידי , לא הוגש ואושר לוח הזמני# עודכל  .7.17

בטר# הגיש  כמו כ� לא ישול# לקבל� על ידי המזמי� חשבו� ביניי# בגי� חודש מסוי#. הקבל� למזמי�

 .ח ההתקדמות ועדכו� לוח זמני# כאמור לעיל"הקבל� למנהל את דו
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קבע לוח הזמני# המפורט  בידי יי, הקבל� לוח זמני# מפורט תו( התקופה הנקובה לעיל המציאלא  .7.18

כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנו� לוח הזמני# המפורט . המנהל ולוח זמני# זה יחייב את הקבל�

ינוכו מכל סכו# שיגיע לקבל� בכל עת או  15%ההוצאות בתוספת . ו על הקבל�יחול, 15%בתוספת 

שיעור ההוצאות ייקבע  על ידי המנהל . לרבות באמצעות חילוט ערבויות, ייגבו ממנו בכל דר( אחרת

 .וקביעתו תהיה סופית

יתוי או המנהל יהיו רשאי# על פי שיקול דעת# המוחלט לבצע שינוי# בלוח הזמני# ובע/והמזמי�  .7.19

והקבל� יפעל על פי לוח , ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניה� וזאת בתיאו# ע# הקבל�

 .הזמני# המתוק�

בהתא# ללוח הזמני# פירושו בנוס� להשלמת העבודות בתקופת הביצוע ג# עמידה  העבודותביצוע  .7.20

 .בשלבי הביניי# הנקובי# בלוח הזמני# הכללי

או נגד /או נגד המנהל ו/או דרישה שתוגש נגד המזמי� ו/או תביעה ו/יהא אחראי לכל נזק והקבל�  .7.21

, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, או נגד כל גור# אחר על ידי כל צד שלישי/המפקח ו

או /אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו, או הגורמי# האחרי#/לרבות קבלני המשנה ו, הקבלני# האחרי#

או מביצוע העבודות /ו לה# כתוצאה מאיחור בלוח הזמני# הכללי ובגי� נזקי# שיגרמ, למי מה#

או מזכויות המזמי� על /הקבל� ו שלא על פי הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל  התחייבויותיו של

 .או על פי כל די�/פי הוראות החוזה ו

היתה שליטה או בגמר ביצוע� עקב נסיבות של כח עליו� אשר לקבל� לא /העבודות ו בביצועעיכוב  .7.22

ובתנאי , לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבל�, עליה� והוא לא יכול היה לצפות� מראש ולמנע�

ימי# מהיווצר נסיבות אשר לדעתו הינ� נסיבות של כח  7שהקבל� נת� למנהל הודעה על כ( תו( 

 .עליו�

ת מדינה אויבת או פעולו, פלישת אויב, פעולות איבה, מלחמה: פירושו" כח עליו�"חוזה זה לצרכי 

קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל ככח עליו� או אשר לדעת המנהל לקבל� 

, שלג, יר לרבות ימי גש#ולא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה ובלבד שתנאי מזג האו

או השבתות /ת ושביתו, או בציוד/או בכלי# ו/או מחסור בחומרי# ו/או שירות מילואי# ו/רוח ו

או קשיי# בהשגת עובדי# לעבודות בניה מיהודה /או המצב הנוכחי במשק של העדר ו/ב ו"וכיוצ

או מהומות בישראל ולרבות /או מהומות בשטחי יהודה שומרו� וחבל עזה ו/שומרו� וחבל עזה ו

תקופת  לא יהוו ולא יחשבו כח עליו� ולא יזכו את הקבל� בארכה כלשהי לכל, החרפת המצב האמור

  .הביצוע

רשאי הקבל� לבקש ארכה במועד , עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליו� כהגדרתו לעילנגר#  .7.23

הקבוע להשלמת העבודות והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויי# בכפו� לתנאי# 

 :כדלקמ�

יו# מתו# התנאי# שהיוו את  30לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליו� לאחר הקבל�  .7.23.1

 .הכח העליו�
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שאמנ# ,  לרבות יומ� העבודה, חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל יהא הקבל� .7.23.2

 .קרו התנאי# המהווי# כח עליו�

 .תהא בכתב ותוגש למזמי� ולמנהל, בקשה של הקבל� כאמור לעילכל  .7.23.3

גורמי# אחרי# קבלני# ומצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות  הקבל� .7.24

והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבו�  או פרויקטי# סמוכי#/ו משתתפי# בהקמת הפרויקטה

 .בקביעת לוח הזמני# ולא יהא בכ( עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמני# ובביצוע העבודות על ידו

או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי /המנהל ו, זמ� שהוא בכלא#  .7.25

, או תו( הארכה שניתנה להשלמת�, או כל חלק מה# בזמ� הקבוע/ת העבודות ולהבטיח את השלמ

והקבל� ינקוט מיד , או המפקח לקבל� בכתב/יודיעו המנהל ולרבות עבודות של קבלני# אחרי# 

או תו( הארכה שנקבעה , באמצעי# הדרושי# בכדי להבטיח את השלמת העבודות תו( הזמ�

 .בכתב להשלמה ויודיע עליה# למנהל ולמפקח

או המפקח בדעה שהאמצעי# שנקט בה# הקבל� כאמור אינ# מספיקי# כדי להבטיח /ו המנהלהיו  .7.26

או כל חלק מה� בזמ� הקבוע על פי לוח הזמני# או תו( הארכה שניתנה /את השלמת העבודות ו

או המפקח לקבל� בכתב על האמצעי# שלדעת# יש לנקוט והקבל� /יורו המנהל ו �להשלמת� 

 .ט מיד באמצעי# האמורי#מתחייב לנקו

רשאי המזמי� מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה , הקבל� אחר התחייבותו כאמור מילאלא  .7.27

באמצעות קבל� אחר , לסלק הקבל� מ� האתר ולבצע את העבודות כול� או מקצת�, או על פי כל די�/ו

המזמי� יהיה רשאי . בכ( והקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות, או בכל דר( אחרת על חשבו� הקבל�

, לכיסוי הוצאותיו הכלליות 15%לגבות מהקבל� בכל דר( שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת 

כ� יהא רשאי המזמי� לממש את ערבות הביצוע על . ולנכות# מכל סכו# שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא

 .מנת לגבות את ההוצאות האמורות

המתקני# והחומרי# , � זכאי להשתמש בכל הציודהעבודות האמורות יהיה המזמי� אבביצוע 

או למנוע מהמזמי� באמצעות צו שיפוטי /הקבל� מתחייב שלא להפריע ו. הנמצאי# באתר העבודות

במתקני# , לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד, או בכל דר( אחרת לסלקו מהאתר

  .ובחומרי# כאמור

כאשר החברה תהא (ר גמר וסיו# ביצוע העבודה במלואה יהיה לאח" גמר ביצוע העבודה"מודגש כי  .7.28

על פי הוראות חוזה זה ) שוני# או בכללותהמקטעי#  כי העבודה תימסר על פי, רשאית לקבוע

ובכפו� לביצוע כל אלה , כשהיא מושלמת, לשביעות רצונה המלאה של החברה, ומסירתה

כי , קבלת אישור המפקח) 2(� וכ; השלמת העבודות בהתא# להוראות חוזה זה) 1): (במצטבר(

לשביעות , לעיריה, בשלמות�, מסירת העבודות) 3(וכ� ; העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה

לרבות , מהמחלקות העירוניות הרלוונטיות בעיריה כל האישורי# הנדרשי# קבלת) 4(וכ� ; רצונה

, מסירת העבודות) 5(; בדבר השלמת העבודות, ש בעיריה"אישור מסירה מגורמי מינהל בת

לידי חברת בזק ולידי תאגיד המי# והביוב של העירייה וקבלת כל , בשלמות� לידי חברת החשמל
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מילוי כל התחייבויות הקבל� על ) 6(וכ� ; בדבר השלמת העבודות, האישורי# הנדרשי# מגורמי# אלו

 .במלוא� ובמועד�, פי חוזה זה בקשר לעבודות

ברה מייחסת חשיבות מרבית להשלמת ביצוע העבודה במועד כי הח, כי ידוע לו, הקבל� מצהיר .7.29

 .ללא דחיות או ארכות, המדויק הקבוע בנספח לוחות הזמני#

הינו שטח ציבורי הפתוח לקהל הרחב לרבות , כפי שיוגדר מעת לעת, כי אתר העבודה, ידוע לקבל� .7.30

ויפעל , ת כלשה#או תאונו/לפיכ( ינקוט הקבל� באמצעי בטיחות למניעת נזקי# ו. ילדי# ונוער

 .לצמצו# שיבושי# והפרעות לתפקוד השוט� של התנועה באזור אתר העבודה

בהתא# להוראות העירייה והמשטרה לעניי� , בי� היתר, כי לוח הזמני# המחייב יקבע, ידוע לקבל� .7.31

או עיכובי# בלוחות הזמני# /וא� ייתכ� כי יחולו שינויי# ו, סגירת מקטעי עבודה ושלבי ביצוע

ג# לאחר אישורו של לוח הזמני# , או למשטרה/לרבות העירייה ו, מהוראה מטע# הרשויות כתוצאה

לרבות , או דרישה בקשר ללוחות זמני# כאמור/תביעה ו, או למי מטעמו לא תהא כל טענה/ולקבל� ו

או ביצוע עבודות במקטעי רחוב /או פיצוי בגי� עיכובי# בלוחות הזמני# האמורי# ו/החזר הוצאות ו

 .ברחוב של#ולא 

או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה /זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי החוזה והפרתו וסעי�  .7.32

 .יסודית של החוזה

  סימו� ומדידות .  8

וא# נעשו כבר , יבוצעו על ידי הקבל� ועל חשבונובקשר לעבודות ההתוויות והסימו� , כל המדידות .8.1

  .וייושלמו על יד )לפי העני�(ייבדקו או , על ידי גורמי# אחרי#

 או/ונעלמו , ניזוקו. הקבל� ישמור על קיומ� ושלמות� של נקודות הקבע עד למסירת העבודה למזמי� .8.2

בכל עת שיידרש לכ( על ידי . על חשבונו ,מעת לעת, על הקבל� לחדש�, טושטשו נקודות הקבע

  .יאפשר הקבל� למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה, המפקח

האמור בסעי� זה יעסיק הקבל� על חשבונו מודדי# מוסמכי# שאושרו מראש ובכתב על  לביצוע כל .8.3

והקבל� יספק על חשבונו , )תאודוליט: כגו�(אופטי �המודדי# ישתמשו במכשיר אלקטרו. ידי המנהל

יגיש , לפני תחילת ביצוע יסודות של כל מבנה הנכלל בעבודה. את כל מכשירי המדידה הדרושי#

  .אישור של מודד מוסמ( לגבי סימו� המבנה, הקבל� למפקח

לא יגרע מאחריות הקבל� לדיוק ולנכונות סימו� העבודה כאמור , אישור המפקח לפי סעי� קט� זה

  .לעיל

משנה של  ניקבל #הינ, המודד שיסמ� את נקודות הקבעלרבות , המודדי# שיועסקו על ידי הקבל� .8.4

  .הקבל� לכל דבר ועני�
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ועליו להתייחס א( ורק למידות , יכול להסתמ( על מדידה בתכניות כי אי� הקבל� ,מוסכ# בזה .8.5

  .הרשומות בתכניות

, כפי שהועמדה לרשותו, של אתר העבודה לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבל� את הגבהי# של הקרקע .8.6

בכל מקרה של אי התאמה בי� התוכניות . ת הפיתוחיתוכנ# לתוכניות תנוחה ורומי# ולוהתאמת

ימי# מיו# קבלת צו התחלת עבודה ) עשרה( 10יגיש הקבל� ערעור למפקח תו( , ל�לבי� מדידות הקב

ובכלל זה מהוראות , מבלי לגרוע מכלליות הוראות החוזה. או מיו# שקיבל את הקרקע לרשותו

שו בסיס לא ישמ, טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכ�, לעיל.  6 סעי� 

  .או להארכת מועד/לתביעה כספית מצד הקבל� ו

תבדקנה התוכניות והמדידות המשות� ויירשמו התיקוני# על גבי , א# יתקבל ערעור הקבל�

בסיו# העבודה חייב הקבל� להחזיר את השטח לקדמותו בהתא# . התוכניות בחתימת שני הצדדי#

  .לתוכניות הפיתוח ובהתא# לגבהי# כפי שצוינו לעיל

מדידות בקרה לבדיקת , יבצע הקבל� על חשבונו על ידי מודד מוסמ(, בלי לפגוע באמור בסעי� זהמ .8.7

וכ� גבהי , ואספלט, מ"אגו, גבהי שכבות מצעי#, גבהי חפירה, התאמת מיקומי תוואי אבני שפה

  .מכסות שוחות שוני#

. בודה סופיי#המדידות הללו יבוצעו לצור( בקרת המפקח ומתכנני המזמי� לפני ביצוע שלבי ע

כי  ,אישור לביצוע שכבות אספלט עליונה תינת� לקבל� רשמית לאחר קבלת אישור מהמפקח

בקרה יבוצעו תו( יו# אחד צרכי מדידות אלו ל. המדידות הללו אושרו ולא נדרש תיקוני# כלשה#

  .מדרישת המפקח

כל מדידה או , מפקחלפי דרישת ה, יבצע הקבל� על ידי מודד מוסמ(, מבלי לפגוע באמור בסעי� זה .8.8

לצור( ביצוע העבודה או , לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח או המזמי�, סימו� שיהיו נחוצי#

 .של העבודה ביקורת הכמויות

החברה תהא רשאית להעסיק מודד מטעמה ועל חשבונה על מנת לבצע בקרה על עבודת הקבל�  .8.9

או מסמ( כפי שיידרש לכ( /או פרט ו/והקבל� מתחייב למסור לידי המודד מטע# החברה כל נתו� ו

  .על ידי החברה או המודד מטע# החברה

  נזיקי� וביטוח, השגחה � ' פרק ג

  השגחה מטע� הקבל� .  9

כפי שאושרו על ידי המזמי� בהתא# להוראות חוזה , הקבל�–מנהל העבודה ומהנדס האתר מטע#  .9.1

. מטע# הקבל� ברציפות עליה ולעבודה וישגיח #אחראי ויהי, והוראת המפרט הטכני המיוחד זה

ה� של מנהל העבודה וה� , במש( כל שעות העבודה באתר, מודגש כי נדרשת נוכחות רצופה ומלאה

   .של מהנדס האתר
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את משרד , )בחוזה' טנספח (יידע הקבל� באמצעות טופס רשמי , ע# תחילת עבודת הקבל� באתר .9.2

בהתא# , וסמ( ממונה בטיחותהעבודה בדבר תחילת עבודות ופיתוח אתר להעסקת מנהל עבודה מ

 ).192סעי� ( �1970 ל"תש, ]נוסח חדש[עבודה בלפקודת בטיחות 

או יבטל את מינויו של מנהל העבודה במשרד העבודה ללא /הקבל� לא יחלי� את מנהל העבודה ו .9.3

 .קבלת אישור בכתב מהמפקח

, בטיחות בעבודה גור# מוסמ( לצור( ביצוע ביקורת בנושא, על חשבונו בלבד, בנוס� יעסיק הקבל� .9.4

ימציא דוחות , יצביע על ליקויי# בבטיחות בעבודה, יערו( סיורי# באתר העבודות, בי� היתר, אשר

  .בנושא בטיחות בעבודה לקבל� ולחברה וישתת� בישיבות האתר

10  . �  הרחקת עובדי

בדבר הרחקתו ממקו# העבודה של כל אד# המועסק על , הקבל� ימלא כל דרישה מטע# המנהל או המפקח

, א# לדעת המפקח, ומהנדס האתר ממונה הבטיחות, המפקח, לרבות מנהל העבודה, ידו במקו# העבודה

או שהוא נוהג מעשה מסוכ� או מעשה הנחזה , או אינו מוכשר למלא תפקידיו, התנהג אותו אד# שלא כשורה

י� במישרי� ובי� ב, לא יחזור הקבל� להעסיקו –אד# שהורחק לפי דרישה כאמור . כרשלנות בביצוע תפקידיו

, או תשלו# בגי� החלפת עובד כאמור/תמורה ו, והקבל� לא יהא זכאי לכל פיצוי, בעקיפי� במקו# העבודה

  .והחלפה כאמור לא תהווה עילה לעיכוב לוחות הזמני# לביצוע העבודה על פי החוזה

  נקיטת אמצעי זהירות והסדרי תנועה בזמ� ביצוע העבודה, גידור, שמירה .  11

או נזקי# לצדדי# /על מנת למנוע תאונות ו, ט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושי#הקבל� ינקו .11.1

 .שלישיי#

הכולל מסחר , הקבל� מתחייב ומצהיר כי ידוע לו שאתר ביצוע העבודות מצוי באזור אורבאני צפו� .11.2

 .ומגורי# ואשר קיימת בו תנועה רבה של מכוניות והולכי רגל

, טר# התחיל בביצוע העבודה, יספק הקבל�, לעיל 11.1  קט� מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי� .11.3

בכל מקו# , טחונו ונוחיותו של הציבורילב, לרבות שלטי אזהרה, גידור ושאר אמצעי זהירות, שמירה

י הוראה מצד רשות או שיהיה דרוש על פי די� או על פ, שיהיה צור( בו או שיידרש על ידי המפקח

 .מוסמכת כלשהי

הכמויות של האביזרי# מדידת יהיה לפי , ואביזרי הבטיחות למיניה#התשלו# עבור הסדרי תנועה  .11.4

לתנאי חוזה זה ובהתא# למחירי# ' בהתא# להוראות פרק י, על ידי הקבל�אשר יותקנו באתר 

עליה# על ידי הקבל� בהתחשב בהנחה או בתוספת שהוצעה , הנקובי# בכתב הכמויות והמחירי#

  .במסגרת הצעתו במכרז

מיקו# הגדר ואמצעי הזהירות , או על פי כל די�/מבלי לגרוע מאחריותו של הקבל� על פי החוזה ו .11.5

עד , הקבל� יחזיק את הגדר ואת אמצעי הזהירות תקיני# ושלמי#. וצורת# ייקבעו על ידי המפקח
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לפי המוקד# , ה מהמפקח להסיר#למת� תעודת השלמה לביצוע העבודה או עד לקבלת הורא

 .ע# הסרת הגדר ואמצעי הזהירות ה# יסולקו מיד מאתר העבודה. ביניה#

בכל הקשור לביצוע , משטרת ישראלאג� התנועה בעירייה וכ� אישור  להגשה וקבלתהקבל� אחראי 

לרבות , ולייש# את ההוראות וההתניות שנדרשו ברישיו� המשטרה וברישיו� העירייה, העבודה

או /פנסי לילה ואמצעי זהירות ובטחו� אחרי# ככל שיורו משטרת ישראל ו, קמת גדרות מכל סוגה

  .או העירייה מעת לעת/ו הוראות המשטרהמלוא יה מעת לעת ומילוי יהעיר

, תהא טעונה קבלת כל האישורי#, בהתא# להוראות חוזה זה, התקנת מתקני# באתר העבודות .11.6

 .הצבת מתקני# כאמורההיתרי# וההסכמות הדרושות לצור( 

תבוצענה על ידו , בכל הנוגע לבטיחות באתר העבודה, הקבל� מתחייב כי מלוא דרישות המבטחי# .11.7

בכפו� לאישור יוע7 הבטיחות של המזמי� את דרישות , ועל חשבונו בלבד ומוקד# ככל הנית�

 .המבטחי#

 .או משרדי האתר ואבטחת# יהיו על חשבו� הקבל�/גידור שטח ההתארגנות ו .11.8

  נזקי� לעבודה .  12

ועד גמר העבודה וקבלתה על , לרשותו של הקבל�, וחלקכולו או , יו# העמדת אתר העבודהמהחל  .12.1

יהא הקבל� אחראי , )בגינה ת� תעודת השלמהלרבות עד למועד מ(המזמי� על פי הוראות החוזה ידי 

 –בסעי! זה  להל�(' קלקול וכו, פגיעה, אבד�, בכל מקרה של נזק. לשמירת העבודה ולהשגחה עליה

יהא על הקבל� לתק� את הנזק על חשבונו הוא בהקד# , הנובע מסיבה כלשהי, לעבודה ")נזק"

ולהביא לידי כ( שע# השלמתה תהא העבודה במצב תקי� ומתאי# בכל פרטיה להוראות , האפשרי

  .החוזה

שנגר# תו( כדי עבודות תיקו� ובדק שבוצעו על תחולנה ג# על כל נזק , לעיל 12.1 הוראות סעי� קט�  .12.2

  .זמי�א� לאחר קבלת העבודה על ידי המ, מטעמו בתקופת הבדקעל ידי מי או /ידי הקבל� ו

או מי שפועל מטעמו בחלק /כתוצאה משימוש של המזמי� ו ,א( ורק ,הוכיח הקבל� שהנזק נגר# .12.3

  .לתיקונו על הקבל�לא תחול חבות  –לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו , מהעבודה

  נזקי� לגו! או לרכוש .  13

או הנובעי# /או עקב ביצוע העבודה ו/שייגרמו תו( כדי ו, או אבד�/ו הפסד, הקבל� יהיה אחראי לכל נזק

או לרכושו של /ולגופו , או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק או נובעי# מביצוע�/ותו( כדי או /ו, מביצועה

או /העיריה ו, את המזמי� שפותויהיה חייב לפצות ול, )או למי מטעמ#/יה ולעיר, לרבות למזמי�( אד# כלשהו

בגי� , על חשבונו והוצאותיו של הקבל�, או אובד� כאמור/הפסד ו, או צד שלישי שייגר# לו נזק/מי מטעמ# ו

ר בקשאו מי מטעמ# /העיריה ו, כל תביעה שתוגש נגד המזמי�לרבות בגי� , או אובד� כאמור/הפסד ו, כל נזק

 או האובד�/והנזק , ההפסדלמניעת , הקבל� ינקוט בכל האמצעי# הדרושי# והמותרי# על פי די�. לכ(
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וישא , בקשר לכ( לשלמו ובגי� כל תשלו# שיידרש או מי מטעמ#/העיריה ו, הקבל� ישפה את המזמי�. כאמור

  .)ד והוצאות משפט"ט עוה"לרבות שכ( בכל ההוצאות הכרוכות בכ(

  שלוחי�נזקי� לעובדי� ול .  14

או הנובעי# מביצועה /או עקב ביצוע העבודה ו/שייגרמו ת( כדי ו, או אובד�/והקבל� יהיה אחראי לכל נזק 

או לכל אד# אחר /ולעובד , או נובעי# מביצוע�/או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק ו/ותו( כדי או /ו

חומרי# , לאד# המספק שירותי# לרבות נזק שנגר#, או נמצא בשירותו של הקבל�/המועסק על ידי הקבל� ו

הקבל� . ספקי# ועובדי# עצמאיי# ה� של הקבל� וה� של קבלני משנה, קבלני משנה ועובדיה#, ומוצרי#

או למי מטעמ# /לעיריה ו, אובד� שיגרמו למזמי�/נזק ובגי�  או מי מטעמ#/העיריה ו, ישפה את המזמי�

לרבות ( וישא בכל ההוצאות הכרוכות בכ(, לכ( בקשר לשלמו וכל תשלו# שיידרשלרבות בגי� , בקשר לכ(

  .)ד והוצאות משפט"ט עוה"שכ

  שיפוי .  15

לרבות התחייבויותיו לפי , או על פי כל די�/על פי החוזה ו או לשחרר הקבל� מהתחייבות כלשהי/מבלי לפגוע ו

או /# ובגי� כל תשלו, מיד ע# דרישת המזמי� #או מי מטעמ/העיריה ו ,ישפה הקבל� את המזמי�, פרק זה

או מי מטעמ# /או העיריה ו/אשר המזמי� ו ,מי� וסוג שה#מכל  ,או אבד�/או הפסד ו/או נזק ו/הוצאה ו

או הנובעי# /או עקב ביצוע העבודה ו/כדי ותו( וזאת , )לפי העני�( או יגרמו לה#/או יחויבו לשל# ו/ישלמו ו

או /כל מעשה ואו בגי� /וובעי# מביצוע� או עקב ביצוע עבודות בתקופת הבדק או נ/ותו( כדי או /מביצועה ו

. חוזההאו מהתחייבות הקבל� לפי /או נובעי# מביצועה ו/מחדל הקשורי# באופ� כלשהו לביצוע העבודה ו

  .חוזההייחשב לכל דבר ועני� כתשלו# המגיע למזמי� מהקבל� על פי , תשלו# שעל הקבל� לשל# כאמור

16  . �  ביטוחי

השתתפות . לחוזה "ז"בנספח כמפורט  הכרוכי# בביצוע העבודהיי# קבלנגרו# לעריכת ביטוחי# מזמי� יה

, לרבות הפרשי הצמדה, א# תשול#, כולל כל תוספת שתשול# לקבל�(הקבל� תהא על ידי ניכוי משכר החוזה 

הניכוי האמור יבוצע מכל . ממנו) שבעה וחצי פרומיל( 0.75%של סכו# המהווה ) א( למעט מס ער( מוס�

ושיאושר על , בגי� ביצוע העבודות הקבל�שיגיש , )לרבות חשבונות ביניי# וחשבו� סופי( רחשבו� חלקי או אח

  . מזמי�ידי ה

זה וכ�  לחוזה "ז"בנספח המפורטי# בתנאי# את הביטוחי# , ועל חשבונ, לבצע מתחייבקבל� ה, בנוס�

זה וכ� הצהרה על לחו "2ז"נספח , את אישור ביטוחי הקבל�', בהתא# להוראות נספח ז, להמציא למזמי�

 .הצהרת עבודות בחו#" 4"' ונספח ז" 3"' מת� פטור מאחריות נספח ז

  התחייבויות כלליות �' פרק ד

  גישת המפקח לאתר העבודה .  17

לבקר בכל עת באתר העבודה וכ� בכל , בא כוח מורשה על ידי המפקחאו לכל /הקבל� חייב לאפשר למפקח ו

או עבורו לש# הוצאה לפועל של החוזה /עבודה על ידי הקבל� ובית מלאכה ובכל מקו# אחר אשר בו נעשית ה



  
  
  

 

41

  

, )מכונות וחפצי# כלשה# לביצוע החוזה, מתקני#, מוצרי#, כל מקו# שממנו מובאי# חומרי#לרבות ב(

ולצור( כל , טיב החומרי# של קצב הביצוע, של טיב העבודה, וזאת לצור( בקורת על העבודה ופקוח עליה

  .ימצא לנכו�, שיקול דעתו הבלעדילפי , מטרה אחרת שהמפקח

  קבלת רשיונות ותשלו� אגרות, מת� הודעות, מילוי הוראות די� .  18

, ימלא הקבל� אחרי הוראות כל די�, ומילוי יתר התחייבויותיו על פי החוזה בכל הכרו( בביצוע העבודה

קבלת , הודעותבדבר מת� לרבות , הוראות תכניות בני� ערי# והוראות הרשויות המוסמכות, היתרי בניה

על ידי הקבל� באישור המזמי� ואגרות ששולמו  היטלי#, אול# מסי#, שיונות ותשלו# מסי# ואגרותיר

כאמור א# המזמי� ישל# תשלומי# . יוחזרו לקבל� על ידי המזמי� –ושתשלומ# חל כדי� על המזמי�  ,כאמור

  .יחזיר הקבל� תשלומי# אלה למזמי�, החלי# על הקבל�

19  .  �  וכיוצא באלהזכויות פטנטי

, דרישה, על כל תביעה #ויפצה אות או למי מטעמ#/לעיריה ו, מזמי�שעלול להיגר# לימנע מכל נזק יהקבל� 

, פטנטי#, יוצרי#פגיעה בזכויות או בקשר ל/וכתוצאה  יחולוהיטל וכיוצא באלה ש, הוצאה, נזק, הלי(

במכונות , במתקני העבודה, וע העבודהתו( כדי ביצ, בדבר השימוש, סימני מסחר או זכויות דומות, מדגמי#

א# יהא  .)ד"ט עוה"לרבות הוצאות משפט ושכ(לרבות בגי� הוצאות , או בחומרי# שיסופקו על ידי הקבל�

יהא , כאמור סימני מסחר או זכויות דומות, מדגמי#, פטנטי#, יוצרי#זכויות צור( בקבלת רשות שימוש ב

  .בגינההקבל� אחראי לקבלת הרשות האמורה ולתשלו# 

  תשלו� תמורת זכויות הנאה .  20

לצרכי חציבה או נטילת עפר או : כגו�, שימוש כלשהואו /וא# יהא צור( לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה 

ישא יהא הקבל� אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ו –או כל זכות דומה , או זכות מעבר או שימוש, חול

  .בי� הקבל�כפי שיוסכ# בי� הבעלי# ל, תשלו# תמורתהב

  עתיקות .  21

שיהיה בתוק� מזמ� , או בכל חיקוק בדבר עתיקות, 1978 �ח"התשל, עתיקות כמשמעות� בחוק העתיקות

נכסי  –וכ� חפצי# אחרי# כלשה# בעלי ער( גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה , לזמ�

# או הזזת# על ידי כל אד# והקבל� ינקוט באמצעי זהירות מתאימי# למניעת הפגיעה בה, המדינה ה#

  .שהוא

כ� מתחייב הקבל� . יודיע הקבל� למפקח על התגלית, ולפני הזזתו ממקומו, מיד ע# גילוי עתיקה או חפ7

ככל שאלה אינ� עומדות בסתירה לכל , לקיי# את הוראות המפקחלקיי# את הוראות הדי� בדבר עתיקות ו

  .די� בדבר עתיקות
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  יותיה� של אנשי�פגיעה בנוחיות הציבור ובזכו .  22

ולא תהא כל הפרעה , הקבל� מתחייב שתו( כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצור( בנוחיות הציבור

או בזכות השימוש והחזקה , ב"שביל וכיו, דר(, שלא לצור( בזכות השימוש והמעבר של כל אד# בכביש

בו מתגוררי# ו, בתחומה של עירוזאת במיוחד בהתחשב בכ( שאתר העבודה נמצא , ברכוש ציבורי כלשהו

והקבל� ישא בכל , מתחייב הקבל� לתקנ�, א# תיווצר פגיעה כלשהי או תהיה הפרעה כלשהי. תושבי#

דרכי# זמניות , על חשבונו, הקבל� מתחייב לבצע, לצור( כל אלה .ההוצאות והתוצאות הנובעות מכ(

מצעי# הדרושי# למניעת פגיעה בנוחיות ולהתקי� שלטי אזהרה והכוונה מצוידי# בפנסי# ולנקוט בכל הא

  .הציבור

  .או לפני השטח/מנת למנוע נזקי# לצמחיה ו�הקבל� ינקוט בכל האמצעי# על

23  . �  תיקו� נזקי� לכביש ולמובילי� אחרי

או תו( כדי ביצוע /או בקשר ו/ואו על ידי מי מטעמו /ו ויאו קלקול שייגר# על יד/הקבל� אחראי שכל נזק ו

וכל רשת , טלוויזיה, טלפו�, תקשורת, גז, חשמל, תיעול, ביוב, רשת מי#, שביל, מדרכה, (דר, לכביש, העבודה

בי� שהנזק או , ")המובילי�" –הכל יכונה להל� בסעי! זה (ב "צינורות או מובילי# אחרי# כיו, אחרת

או /ו אזי הנזק, ובי� שהיו תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, הקלקול נגרמו באקראי

באופ� המהיר והיעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל , יתוק� על ידי ועל חשבו� הקבל�הקלקול למובילי# 

הרשויות , הקבל� יתא# מראש ע# כל הגופי#. ושל כל אד# או רשות המוסמכי# לפקח על הטיפול במובילי#

אתר ביצוע ל בקשרות והנתוני# כולל איסו� וקבלת המפ, את ביצוע העבודות על ידו, והגורמי# המתאימי#

מבלי לגרוע  .הרשויות והגורמי# המוסמכי#, וכולל אישור סופי על ידי הגופי#, העבודה והמובילי# שבו

, כאשר מובהר, גישושי# לגילוי תשתיות קיימות, על חשבונו ועל אחריותו, על הקבל� לבצע, מהאמור לעיל

הינו , לרבות תוכניות תיאו# המערכות, ורפו לחוזהאו שיצ/שהמפורט בנושא זה בתוכניות המצורפות ו

  .הערכה בלבד

  מניעת הפרעות לתנועה .  24

לא תהיינה הדרכי# , לרבות כל עבודה ארעית, הקבל� אחראי לכ( שתו( כדי ביצוע העבודה .24.1

במצב שיקשה או יגביל את תנועת כלי הרכב ושאר , שלא לצור(, נתונות, המובילות לאתר העבודה

של , בחירת# של הדרכי#: הקבל� ינקוט בכל האמצעי# לרבות. בדר( כלל, (העושי# שימוש בדר

, ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכי# האמורות, ככל האפשר, כ( שתמעט, כלי הרכב ושל זמני התובלה

חניית כלי רכב המגיעי# מכמו כ� ימנע הקבל� . ויימנע ככל אפשר נזק למשתמשי# בדרכי# האמורות

  .ויאושרו על ידי המפקח, ת שייעדו לכ(וה# יחנו במקומו, לאתר

מקומות החניה . מקו# לאחסנת החומרי# שיובאו לאתר העבודה, על חשבונו, הקבל� יכשיר .24.2

וה# לא יחרגו מגבולות שטח אתר , יהיו במקומות שיאושרו על ידי המפקח מפע# לפע#, והאחסנה

יהי , א# בקשר לביצוע העבודה. יקבעו על ידי המפקח, החניה ודרכי התנועה לאתר העבודה. העבודה

, צינור, טלפו�, חוטי פלדה, חוטי חשמל, גשר, הצור( לעבור במקו# שהמעבר עלול לגרו# נזק לכביש

, יודיע על כ( הקבל� לרשויות המתאימות –א# לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדי#  –ב "כבל וכיו
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 מצעי# שיידרשו לביצוע המעברלרבות הא, הכל על חשבו� הקבל�, יתא# את� המעבר ויקבל אישור�

  .כאמור

או כלי רכב בדרכ# /על ידי משאיות וסמו( לאתר העבודה הקבל� מתחייב לנקות כל לכלו( שייגר# ב .24.3

כי כל משאית וכלי רכב  ,מתחייב הקבל�, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. לאתר העבודה וממנו

לרבות (# באופ� שלא ייגר# כל לכלו( ישטפו היטב את הגלגלי, העומדי# לצאת מאתר העבודה, אחר

  .ברחובות) 'בו7 וכו

  שיתו! פעולה ע� אחרי� באתר העבודה וחיבור מערכות .  25

, נוספותכי קיימת אפשרות שיבוצעו על ידי צדדי# שלישיי# באתר העבודה עבודות  ,ידוע לקבל� .25.1

, ביוב, י#קווי המלרבות , הקמת והתקנת מערכות שונות, פיתוח ותשתית, בניהלרבות עבודות 

, ה� מעל פני הקרקע ה� מתחת לקרקע, תיעול ותשתיות אחרות, תקשורת, גז, טלפו�, ניקוז, חשמל

הקבל� יאפשר . עבודתו עימ#את  ,באופ� מלא, והקבל� יתא#, או בסמו( לו/אתר העבודה ובלרבות 

עבודות או שיבצע /ולכל קבל� אחר המועסק על ידי המזמי� , לפי הוראות המפקח, פעולה נאותה

וכ� , ולכל אד# או גו� שיאושר לצור( זה על ידי המפקח, ובסמו( לו באתר העבודהכאמור בתשתיות 

, במידת האפשר, ישת� ויתא# פעולה אית# ויאפשר לה# את השימוש הקבל�, כמו כ�. לעובדיה#

 מהקבלני#, מבלי שיקבל תשלו# כלשהו מהמזמי�, וישירותי# ומתקני# שהותקנו על יד, בדרכי#

המפקח רשאי , לחוזה) לוח הזמני#(' למרות האמור בנספח ח. או גו� אחר/או מכל אד# ו/האחרי# ו

לצור( מת� אפשרויות פעולה לקבלני# אחרי# , לקבוע סדרי קדימויות של ביצוע חלקי העבודה

כל חילוקי דעות בי� הקבלני# האחרי# לבי� הקבל� יובאו . או מניעת הפרעות לתנועה/כאמור ו

  .תהיה סופיתבנושא והכרעתו , ת המפקחלהכרע

ידוע לקבל� כי קבל� מטע# חברת בזק יבצע עבודות , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בנוס� .25.2

במקביל לביצוע העבודות על ידי הקבל� והקבל� מתחייב לפעול מול קבל� , השחלה וחיבור תשתיות

לעיל וכ� מתחייב הקבל� כי בגמר ביצוע תשתיות בזק  25.1 זה בהתא# להתחייבויותיו על פי סעי� 

על מנת , בהתא# לדרישתה, יבצע מסירה של העבודות לחברת בזק, במסגרת ביצוע העבודות, על ידו

 .שהקבל� מטע# חברת בזק יוכל לבצע את עבודות ההשחלה כאמור

כדי לשחרר הקבל� מביצוע התחייבות כלשהי אשר עליו לבצעה , לעיל 25.1  אי� באמור בסעי� קט� .25.3

  .או הוראות כל די�/בהתא# ללוח הזמני# שנקבע לביצוע העבודה ו, בהתא# להוראות החוזה

או /או פיצוי כלשה# ו/ו הוצאה, הפרש, הקבל� לא יהיה זכאי לתשלו#כי , מודגש בזאת במפורש .25.4

  .ביצוע�בקשר לאו /מורות לעיל ובקשר להתחייבויותיו הא, הארכת מועד

  הוצאות .  26

כי הוצאותיו  ,מוצהר ומוסכ#, ולמניעת כל ספק, חוזההבנוס� ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת של  .26.1

הובאו בחשבו� על ידו בעת , ונזקיו של הקבל� בקשר ע# מילוי התחייבויותיו על פי הוראות פרק זה

 .המוצע הגשת הצעתו וקביעת המחיר
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בגי� , שה#סוג מי� ומכל  ,או שיפוי מהמזמי�/או פיצוי ו/כאי לכל תשלו# והקבל� לא יהיה ז .26.2

  .או בגי� מילוי התחייבויותיו על פי הוראות פרק זה/הוצאותיו ונזקיו 

  עובדי הקבל� � ' פרק ה

  ידי הקבל�� ספקת כח אד� עלה .  27

את , קוח עליה#את ההשגחה והפי, את כח האד# הדרוש לביצוע העבודה, על חשבונו, הקבל� מתחייב לספק

  .אמצעי התחבורה בשביל# וכל דבר אחר הכרו( בהעסקת#

  עובדי� ותנאי עבודה .  28

במספר הדרוש לש# ביצוע העבודה , י#אמקצועיי# ואחרמנוסי# , הקבל� מתחייב להעסיק עובדי# .28.1

חייב , רשיו� או היתר לפי כל די�, בעבודה שלביצועה יש צור( ברישו#. תו( המועד הקבוע לכ( בחוזה

או , הקבל� מתחייב להיות בעצמו. שיו� או היתר כאמוריל� להעסיק רק מי שרשו# או בעל רהקב

על מנת שהמפקח או בא , לדאוג לכ( שבא כוחו המוסמ( יהיה במקו# ביצוע העבודה בשעות העבודה

הודעה , הוראה. חוזה לקבל�היוכל לבוא אתו בדברי# ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי , כוחו

  .יראו אותה כאילו נמסרה לקבל�, שה שנמסר לבא כוחו של הקבל�או דרי

יחלי� הקבל� את בא כוחו המוסמ( או את מנהלי העבודה או כל , לפי דרישה בכתב מאת המפקח .28.2

וזאת בהודעה מוקדמת , א# לדעת המפקח אי� ה# מתאימי#, עובד של הקבל� או מי שיועסק על ידו

או השתתפות בגי� החלפת מנהל עבודה /א זכאי לכל פיצוי והקבל� לא יה .מראש ימי#) שבעה( 7של 

  .והחלפה כאמור לא תהווה עילה לעיכוב בלוחות הזמני# לביצוע העבודה, או עובד כאמור/ו

הקבל� ישל# שכר עבודה . הוראות כל די�התא# להקבל� עובדי# רק בויעסיק יקבל , לביצוע העבודה .28.3

בהתא# לקבוע על ידי האיגוד , ויקיי# תנאי עבודה ,ו בביצוע העבודהילעובדי# שיועסקו על יד

  .עבור עבודה דומה באותו איזור, המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי# במדינה באותו ענ�

מיסי# לקרנות ביטוח סוציאלי , ו בביצוע העבודהיהקבל� מתחייב לשל# בעד עובד שהועסק על יד .28.4

העובדי# המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי#  בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגו�

  .עבור עבודה דומה באותו אזור, במדינה באותו ענ�

וכ� למלא אחר חוק הביטוח , הקבל� מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו .28.5

  .�1994ד"התשנ, וכ� חוק ביטוח בריאות ממלכתי, �1995ה"התשנ) נוסח משולב(הלאומי 

, העובדי# ורווחת# כדרוש בחוק, מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאי# לשמירת בריאותהקבל�  .28.6

, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה כמובנ# בחוק ארגו� הפיקוח על העבודה, ובי� דרישה חוקית

וכ�  �1970ל"תש ]נוסח חדש[הקבל� יהיה מבצע הבניה לעני� פקודת הבטיחות בעבודה . �1954ד"תשי

  .ת אחרות לפי פקודה זולעני� תקנו
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מתחייב הקבל� למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח , בנוס� ומבלי לגרוע מהאמור לעיל .28.7

מבלי לפגוע בכלליות האמור . שהותקנו או יותקנו לפי חוק זה' התקנות וכו, וכל הצווי#, הלאומי

לרבות , בודות נושא חוזהאו מי שיועסק בביצוע הע/שליחיו ו, כי כל עובדיו ,מתחייב הקבל�, לעיל

יהיו בכל עת ובמש( כל תקופת ביצוע , אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופ� מקרי או זמני

  .זכאי עובד �זכאי# לכל הזכויות לה, העבודות

  .הקבל� מתחייב לשל# שכר לעובדיו לפי כל די� ובהתא# לדרישת החוק .28.8

שיונות יתחילה את כל האישורי# והר עליו לקבל, א# הקבל� יעסיק עובדי# שאינ# אזרחי ישראל .28.9

  .והוא מתחייב לפעול בהתא# לאישורי# ורישיונות כאמור, על פי כל די�לכ( הנדרשי# 

  מעביד�אי קיו� יחסי עובד .  29

או עובדיו /ואי� ולא יהיו בי� הקבל� ו, "קבל� עצמאי"כי הקבל� הינו  ,מוסכ# ומוצהר בזאת במפורש .29.1

, #או מי מטעמ/ו העיריה, לבי� המזמי�, לרבות קבלני משנה ,או מטעמו/או מי שיועסק על ידו ו/ו

ייחשב , כל מי שיועסק על ידי הקבל� בקשר לביצוע העבודה. מרשה� או מורשה, מעביד�יחסי עובד

או /ו #או מי מטעמ/ו העיריה, ובכל מקרה לא ייחשבו כעובדי המזמי�, עובדו של הקבל� בלבד

לשל# תשלו# כלשהו לעובד של  ואו מי מטעמו יחויב/ו העיריה, א# המזמי�. מועסקי# על יד#

הוצאות כלשה� בקשר או למי מטעמ# /לעיריה ו, או יגרמו למזמי�/או מי שיועסק על ידו ו/הקבל� ו

על כל , )לפי העני�(# או מי מטעמ/ו העיריה, ישפה הקבל� את המזמי�, או להעסקת#/לעבודת# ו

הוצאות משפט , למע� הסר ספק, כולל( ישת המזמי�מיד ע# דר, התשלומי# וההוצאות שייגרמו לה#

  .)ד"ט עוה"ושכ

ייחשב לכל דבר ועני� כתשלו# המגיע למזמי� מהקבל� על פי , תשלו# שעל הקבל� לשל# כאמור .29.2

  .חוזהה

30  . �  פנקסי

פנקסי# שיכילו רשימת קבלני , לשביעות רצונו של המפקח, הקבל� מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו .30.1

  .כתובותיה# ומספרי הטלפו� שלה# ,המשנה שלו וספקיו

  .את הפנקסי# כאמור לעיל, לפי דרישה, הקבל� מתחייב להמציא למנהל ולמפקח .30.2

31  . �  רווחת העובדי

סידורי נוחיות ומקומות אכילה , המועסקי# בביצוע העבודה, הקבל� מתחייב שיסודרו לעובדיו .31.1

  .לשביעות רצונו של המפקח, נאותי# במקו# העבודה

  .ובדי# על חשבונו הוא למקו# העבודה ובחזרה ממנוהקבל� יסיע את הע .31.2

אלא א# הדבר מותר על פי , באתר העבודה או בסמו( לו, או אד# אחר, אסור לקבל� להלי� עובדי# .31.3

  .מראש ובכתב, וקיבל לכ( את אישור המפקח, די�
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  חומרי� ומלאכה, ציוד �' פרק ו

  מתקני� וחומרי�, ספקת ציודה .  32

החומרי# והדברי# האחרי# הדרושי# , המתקני#, את כל הציוד, ונועל חשב, הקבל� מתחייב לספק .32.1

במלוא� , ולמילוי כל התחייבויות הקבל�, על פי החוזה לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש

  .ובמועד�

הליקויי# שיתגלו או /ו אי ההתאמות, המגרעות, שהקבל� אחראי לכל הפגמי#, מודגש במפורש .32.2

או המוצרי#  הציוד, א� א# החומרי#, שתמש בה# לביצוע העבודהובמוצרי# שה ציוד, בחומרי#

  .או אושרו על ידי המפקח/האלה עמדו בבדיקות התקני# הישראליי# ו

  חומרי� וציוד באתר העבודה .  33

חומרי# שהובאו על ידי הקבל� לאתר העבודה למטרות ביצוע : משמעו "חומרי�" המונח, זהפרק ב .33.1

וכ� מתקני# , בי� מוגמרי# ובי� בלתי מוגמרי#, וצרי#מ, לרבות אביזרי#, ההעבודה והשלמת

  .העתידי# להיות חלק מ� העבודה

כל החומרי# שהובאו על ידי הקבל� לאתר העבודה יהיו שייכי# למזמי� ויחשבו רכושו מעת הבאת#  .33.2

הקבל� מתחייב להביא . לאתר העבודה ולא תחול כל תניית שימור בעלות מכל סוג שהוא בעני� זה

חומרי# וציוד שהובאו על ידי הקבל� . או קבלני המשנה שלו/י� זה לידיעת כל ספקיו והאמור בסע

. מראש ובכתב, אי� הקבל� רשאי להוציא# מאתר העבודה ללא הסכמת המפקח, לאתר העבודה

רשאי הקבל� להוציא ממקו# העבודה את הציוד והמבני# הארעיי# , ניתנה תעודת השלמה לעבודה

יעשה בחומרי# כפי , א# שיל# המזמי� עבור החומרי#, אול#. י החומרי#ואת עודפ, השייכי# לו

  .השארת# ברשותו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שיורה המזמי�

שהציוד והחומרי# , או הורה המפקח בכתב, נפסלו ציוד או חומרי# בהוראות המפקח או המזמי� .33.3

. יוציא# הקבל� מאתר העבודה, אינ# נחוצי# עוד לביצוע העבודה 33.2  �ו 33.1 לפי סעיפי# קטני# 

אול# הקבל� יביא , חדלי# החומרי# מלהיות בבעלות המזמי�, א# פסילת# או מת� הוראה כאמור

  ).א# נדרש לעשות כ� על ידי המפקח(תמורת# חומרי# חלופיי# 

ולא , חייב הקבל� להוציא# בהקד# האפשרי, לסילוק הציוד או החומרי# נקבע בהוראה מועד

לאחר מת� הודעה מוקדמת , רשאי המזמי� –נמנע הקבל� מלעשות כ� . יאוחר מהמועד שנקבע כאמור

, לאחר שינכה ממחיר# את כל ההוצאות הכרוכות במכירת#. למכר#, ימי#) שבעה( 7בכתב של 

  ).אלא א# המזמי� שיל# עבור#(העוד� שיוותר  יזכה המזמי� את חשבו� הקבל� בכל

והוא רשאי להשתמש בה# א( ורק לצור( , הקבל� אחראי לשמירת# הבטוחה של הציוד והחומרי# .33.4

, חוזההאול# בכל מקרה של סילוק יד הקבל� ממקו# העבודה בהתא# להוראות . וזהחביצוע ה

וש של הקבל� כפופה לזכויות וזכות השימ, כאמוררשאי המזמי� להשתמש בזכויות המוקנות לו 

  .כאמור, המזמי� במקרה הנדו�
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, אי� להסיק מהוראות סעי� זה מת� אישור על ידי המפקח לטיב# של חומרי# וציוד כלשה# .33.5

  .הודעת הפסילה תהיה בכתב. והמפקח רשאי לפסל# בכל זמ� שהוא

יבטח# , עליה# והקבל� ישמור, חומרי# שיסופקו על ידי המזמי� ישמשו א( ורק לביצוע העבודה .33.6

 .חומרי# שיסופקו על ידי המזמי� יופחתו משכר החוזה. 'וכו

  טיב החומרי� והמלאכה .  34

ובכמויות , ובהתא# לאמור בחוזה, הקבל� ישתמש רק בחומרי# ומוצרי# מהמי� המשובח ביותר .34.1

  .מספיקות

ולסוג המובחר של , יתאימו לדרישות התקני# הישראליי# המתאימי#, כל החומרי# למיניה# .34.2

וזאת פרט א# צוי� במפורש באחד ממסמכי , א# מצויי# בתק� יותר מסוג אחר –חומר או המוצר ה

לפי , בהעדר תק� ישראלי יחייבו התקני# הזרי# המתאימי#. החוזה סוג אחד מת� התק� המתאי#

  .קביעת המפקח

  .הקבל� מתחייב להשתמש בחומרי# של מפעלי# בעלי תו תק� או סימ� השגחה .34.3

  .המציא למפקח מיד ע# דרישה ראשונה העתק של תו התק� כאמורהקבל� מתחייב ל

אי� עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבל� לגבי  –סופקו חומרי# מסוימי# על ידי המזמי�  .34.4

  .טיב העבודה

דגימות מהחומרי# והמלאכה שנעשתה , הקבל� מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח .34.5

או , # וכל יתר האמצעי# הדרושי# לביצוע בדיקותיה# באתר העבודהכח האד, וכ� את הכלי#

  .הכל כפי שיורה המפקח, בעוד מועד, להעברת# של החומרי# לבדיקת מעבדה מאושרת ומוסמכת

ויהיו , יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו, העבודה החומרי# והמוצרי# שיספק הקבל� לאתר .34.6

  .וביצועה המלא ,בכמות הדרושה לצור( התקדמות העבודה

דגימות מהחומרי# ומהמלאכה , ולפי הוראות המפקח, מתחייב לספק על חשבונו הואהקבל�  .34.7

כוח האד# וכל יתר האמצעי# הדרושי# לביצוע , וכ� את הכלי#, או שצריכה להיעשות/שנעשתה ו

 ,שתבחר על ידי המזמי� בדיקותיה# באתר העבודות או להעברת# של החומרי# לבדיקת מעבדה

מובהר בזאת כי המזמי� ישל# למעבדה את התמורה בגי� . או המפקח/פי שיורה המנהל ו הכל

מודגש בזאת כי עלות בדיקות . מכל חשבו� שישול# לקבל� בהתא# לחוזה זה 1.5%הבדיקות ויקזז 

 .והיא תנוכה מחשבונות הקבל�, חוזרות תהיה על חשבו� הקבל�

סכ# ומוצהר בזאת כי אי בביצוע הבדיקות מו .את המעבדה שתבצע את הבדיקות יקבעהמנהל  .34.8

דמי בדיקת . המלאכה והעבודות, כאמור בסעי� זה כדי לגרוע מאחריות הקבל� לגבי טיב החומרי#

הבדיקות תבוצענה . פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המנהל. דגימות וחומרי# יחולו על הקבל�

 .במעבדות מוסמכות בהתא# להנחיות המנהל או המפקח
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או ציוד /הקבל� מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרי# ו, באמור לעיל לפגוע מבלי .34.9

 .ללא תשלו#, לאישור המפקח כנדרש במפרטי#

המזמי� יהא רשאי להטיל את החובה לבצע את בדיקות המעבדה על הקבל� , על א� האמור לעיל .34.10

 .על חשבונו ואחריותו של הקבל� בלבד, עצמו

  חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסי�שלבי עבודה ובדיקת  .  35

ולא ימשי( בביצוע , הקבל� מתחייב להודיע למפקח בכתב על סיומו של כל שלב משלבי העבודה .35.1

  .בכתב אלא לאחר אישור המפקח ,השלב הבא

שנועד על פי התכניות , הקבל� מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה .35.2

והמפקח אישר לכסותו , שאותו חלק מהעבודה נבדק על ידי המפקח לפני, להיות מכוסה או מוסתר

  .או להסתירו

) שני( 2לפחות , יודיע הקבל� למפקח בכתב, הושל# חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר .35.3

לבחו� , הקבל� יאפשר ויעזור למפקח לבדוק. שהחלק האמור מוכ� לבדיקה, ימי עבודה מראש

  .לפני כיסויו או הסתרתו, בודהולמדוד את החלק האמור מהע

, יקדח קידוחי# ויעשה חורי# בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצור( בדיקתו, הקבל� יחשו� .35.4

לא מילא הקבל� אחר . לשביעות רצונו של המפקח, ולאחר מכ� יחזירו לתיקונו, בחינתו ומדידתו

ורות על ביצוע כל בדיקה או לה/רשאי המפקח לבצע בעצמו ו, הוראות המפקח לפי סעי� קט� זה

  .צב לקדמותוולאחר מכ� להחזיר המ, בכל חלק מהעבודה, או עבודה לפי שיקול דעתו הבלעדי/ו

אול# א# קיי# . לעיל תחולנה על הקבל� 35.4 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעי� קט�  .35.5

כי העבודה בוצעה , לאחר בדיקת המפקח, וכ� התברר, לעיל 35.3  � ו 35.2 הקבל� הוראות סעיפי# 

  .תחולנה ההוצאות על המזמי� –לשביעות רצונו המלאה של המפקח 

הוצאות שחלות לפי סעי� זה על הקבל� רשאי המזמי� לנכות� מכל סכו# שיגיע לקבל� בכל זמ�  .35.6

  .רשאי לגבות� מהקבל� בכל דר( אחרת וכ� יהיה, שהוא

36  . �  חקירת פגמי� וסיבותיה

רשאי המפקח לדרוש מהקבל� לבצע בדיקה וחקירה לגילוי סיבות , נתגלה פג# בעבודה בזמ� ביצועה .36.1

  .יתק� הקבל� את הפג# באופ� שיאושר על ידי המפקח, ח הבדיקה למפקח"לאחר המצאת דו. הפג#

  .יחולו הוצאות החקירה והתיקו� על המזמי�, ל דעת המנהללפי שיקו, לא היה הקבל� אחראי לפג# .36.2

ובנוס� לכ( , יחולו הוצאות החקירה על הקבל�, לפי שיקול דעת המנהל, היה הקבל� אחראי לפג# .36.3

  .ובהתא# להוראות המפקח, על חשבונו, יתק� הקבל� את הפג# וכל הכרו( בו



  
  
  

 

49

  

ישל# הקבל� , ג# נית� לתיקו�אי� הפ, לפי שיקול דעת המנהל, אול#, א# הקבל� אחראי לפג# .36.4

או זכות נוספי# /אי� בתשלו# הפיצויי# כדי לפגוע בכל סעד ו. למזמי� את מלוא הפיצויי# בגי� כ(

  .או כל די�/על פי החוזה ו או אחרי# של המזמי�/ו

  הגנה על חלקי עבודה .  37

החומרי# והמוצרי# , חלקי העבודה, הלש# הגנה על העבוד, הקבל� ינקוט בכל הצעדי# והאמצעי# הדרושי#

ינקוט , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. 'מפני נזקי# והשפעות אקלימיות וכו', בתהליכי העבודה וכו

, כיסוי שטחי בטו� טרי לש# הגנה מפני שרב, הקבל� בסידורי# מיוחדי# ליציקת בטו� בימי גש# או שרב

  .'וכו או ציוד/או ע7 ו/כיסוי צנרת ו', גשמי# וכו

לרבות נזקי# העלולי# , בנוס� לכ( יהיה כל חלק גמור של העבודה מוג� מפני כל נזק העלול להיגר# לו

  .א# על ידי הקבל� וא# על ידי צדדי# שלישיי#, להיגר# על ידי עבודות המתבצעות בשלבי# מאוחרי# יותר

  סילוק חומרי� פסולי� ומלאכה פסולה .  38

  :( כדי מהל( העבודהתו, המפקח יהיה רשאי להורות לקבל� .38.1

בכל מקרה שלדעת , בתו( תקופת זמ� אשר תצוי� בהוראה, לסלק חומרי# מאתר העבודה .38.1.1

  .המפקח אי� החומרי# מתאימי# לתפקיד#

   להביא חומרי# כשרי# ומתאימי# לתפקיד# במקו# החומרי# האמורי# בסעי� קט�  .38.1.2

  .לעיל 38.1.1 

נות מחדש כל חלק מהעבודה שהוק# על ידי שימוש בחומרי# בלתי להרוס ולב, לסלק .38.1.3

  .או בניגוד להוראות המפקח, או בניגוד לחוזה, מתאימי# או במלאכה בלתי מתאימה

סילוק החומרי# . לעיל 38.1 הקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעי� קט�  .38.2

והקבל� , יבוצע א( ורק למקו# שפיכה מאושר על ידי הרשויות המוסמכות הפסולי# ופסולת בני�

  .יציג אישורי# לביצוע האמור

, על א� כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח, לעיל יפה לכל דבר 38.1 כוחו של המפקח לפי סעי� קט�  .38.3

  .האמורי# ועל א� כל תשלו# ביניי# שבוצע בקשר לחומרי# ולמלאכה

 38.2 או אחר האמור בסעי� קט� , לעיל 38.1 לא מילא הקבל� אחר הוראות המפקח לפי סעי� קט�  .38.4

והקבל� ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע , יהא המזמי� רשאי לבצעה על חשבו� הקבל�, לעיל

המזמי� יהא . בגי� הוצאות כלליות, מהוצאות כאמור) מישה עשר אחוזי#ח( 15%בתוספת , ההוראה

וכ� יהא רשאי לגבות� מהקבל� בכל , רשאי לגבות� או לנכות� מכל סכו# שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא

 .דר( אחרת
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באחריות הקבל� לשנע על חשבונו , א# יאושר לקבל� לסגור ציר עבודה לצור( ביצוע העבודות .38.5

למקו# שבו תתאפשר גישת משאיות אג� התברואה , י האשפה באותו ציר עבודהואחריותו את פח

  .בעיריה לצור( ריקו� פחי האשפה

  ניקוי אתר העבודה .  39

או הנחיות /בהתא# להנחיות המפקח ויפעל ו, ר בכל עתדהקבל� ישמור את אתר העבודה נקי ומסו .39.1

עודפי , או לפי הנחיות המפקח/מדי יו# ו, הקבל� יסלק מאתר העבודה. אתר העבודהלניקוי  העיריה

  .והכל על חשבונו של הקבל� �' אשפה וכו, עודפי אדמה, פסולת, עודפי ציוד, חומרי#

הציוד , וכ� יסלק ממנו את מתקני העבודה, ינקה הקבל� את אתר העבודה, מיד ע# גמר העבודה .39.2

ת אתר וימסור א, הפסולת והאשפה, המבני# הארעיי# מכל סוג שהוא, והחומרי# המיותרי#

  .ולשביעות רצו� המפקח, העבודה כשהוא נקי ומתאי# למטרתו

יסולקו א( ורק למקו# מאושר על ידי הרשויות המוסמכות ', האשפה וכו, הפסולת, עודפי החומרי# .39.3

שבו , מחזור/הקבל� יגיש למפקח אישור חתו# מאתר הפינוי .או למקו# שייקבע על ידי המפקח/ו

הקבל� יגיש אישורי# אלה . ומשקל) אתר העבודה(מקור הפסולת , ש# הקבל�, ירש# תארי( הפינוי

כי המזמי� לא יאשר את החשבו� הסופי ללא קבלת כל , מובהר במפורש. למפקח על בסיס שבועי

 .האישורי# החתומי# כאמור בדבר פינוי הפסולת

או /יירי# ולאיסו� פסולת אשר תושל( על ידי הד, בכל יו# ולפי הנחיית המפקח, ידאג הקבל�, בנוס� .39.4

או כל צד שלישי אחר על המדרכות וכ� ידאג להעברת פחי האשפה השייכי# /בעלי העסקי# ו

, בסמו( לאתר העבודות, מעת לעת, או לבעלי העסקי# למקו# שייקבע על ידי העירייה/לדיירי# ו

  .כמתאי# לגישת משאיות אג� התברואה בעירייה לצור( ריקו� פחי האשפה והכל על חשבונו

   .ישא בכל ההוצאות והתשלומי# הכרוכי# בביצוע האמור לעיל והנחיות המפקח הקבל� .39.5

רשאי המזמי� לבצע� והקבל� ישא בכל ההוצאות שנגרמו , לא ביצע הקבל� ההוראות האמורות לעיל .39.6

 .לכל דבר ועני�, ויראו זאת כחוב של הקבל� למזמי� על פי החוזה, למזמי�

  מהל� ביצוע העבודה � ' פרק ז

  וע העבודההתחלת ביצ .  40

וימשי( בביצוע בקצב הדרוש להשלמת , הקבל� יתחיל בביצוע העבודה בתארי( שייקבע בצו התחלת עבודה

אלא א# קיבל , ובהתא# ללוח הזמני#) על פי צו התחלת העבודה(העבודה תו( התקופה שנקבעה בחוזה 

  .בכתבמראש ו, מהמפקח הוראה מפורשת אחרת
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  העמדת אתר העבודה לרשות הקבל� .  41

יעמיד המזמי� לרשות הקבל� את אתר העבודה או אותו חלק , ני המועד להתחלת ביצוע העבודהלפ .41.1

שנקבע להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתא# ללוח הזמני# , לדעת המפקח, ממנו הדרוש

  .של העבודה על פי החוזה ולשלבי ההתקדמותבחוזה 

הכל כפי , י# נוספי# מאתר העבודהחלק, מזמ� לזמ�, יעמיד המזמי� לרשות הקבל�, לאחר מכ� .41.2

 ולשלבי ההתקדמותשנקבע בחוזה לביצוע העבודה בהתא# ללוח הזמני# , לדעת המפקח, שיידרש

  .של העבודה על פי החוזה

�מודגש כי הקבל� הינו בר, או על פי כל די�/על פי החוזה ו, מבלי לשחרר את הקבל� מחבות כלשהי .41.3

זכות לרבות (והוא לא יהיה בעל זכות לגבי אתר העבודה  ולא תוקנה לו, בלבדבאתר העבודה רשות 

  .)כלשהיקניינית 

ניתנת לקבל� לצור( ביצוע העבודה על פי החוזה , כי הרשות להימצא באתר העבודה, מובהר בזאת .41.4

קבלני המשנה מטעמו ועובדיה# יפנו את אתר , כי יפנה ויגרו# שעובדיו, והקבל� מתחייב, בלבד

  .או על פי הוראות המזמי�/וע העבודה והעבודה מיד ע# גמר ביצ

   משרד למפקח  .א41

ובכפו� לקבלת כל , על אחריותו ועל חשבונו, על הקבל� לספק ולהציב באתר העבודות, על פי דרישת המזמי�  

מטרי# על ) שלושה( 3במידות כלליות של , מבנה לשימוש המפקח, האישורי# וההיתרי# הדרושי# על פי די�

חלונות ) שני( 2 �דלת ו) אחת( 1בעל , מטרי#) שני# נקודה עשרי#( 2.20ובגובה של  ,מטרי#) ארבעה( 4

שולח� משרדי ) אחד( 1: ריהוט הכולל/וציוד, שצוידו במתקני סגירה נאותי# ואטומי# בפני מי# ורוח

 1; מתלה לתוכניות) אחד( 1; כסאות) חמישה( 5; ע# מגירות המצוידות במנעולי# ובמפתחות) 80*160(

לשעה ע# אפשרות  B.T.U 28000מזג� מפוצל בתפוקה של ) אחד( 1; ארו� פלדה מצויד במנעול ובמפתח) חדא(

) אחד( 1;  )כולל סידור פתח ותריס לחדר הסמו( ע# נקודות כח(חימו# של חדר סמו( /פיזור דו כיווני למיזוג

  .קו טלפו� ופקסימיליה+ טלפו� 

מוד# מתאי# כולל חיבור : כולל בתוכוה) מינימו# GHZ 1.5פנטיו# ( PCהקבל� יספק למשרד מחשב 

כולל , בנארית לעריכת החשבונות, VOLO VIEW" ,MS OFFICE  ,OUTLOOK ,PROJECT MS"תוכנות , לאינטרנט

  ".XPחלונות "הכל מותא# לסביבת  �מדפסת לנייר רגיל לשימוש המפקח 

על אחריותו , הקבל� יהא אחראי. עבודותהמשרד יוצב במקו# שיקבע על ידי המפקח לפני תחילת ביצוע ה  

 מבנה משרד המפקח על פי סעי� זההצבת צור( נדרשי# להאישורי# כל הקבלת לדאוג ל, וחשבונו בלבד

  .)או# הנדסייהיתר בניה ות, כגו�(

  . וניקיונו היו# יומי, תחזוקת#, הקבל� יהא אחראי לשמירת המבנה ותכולתו

לרבות תכולתו (הצבת ותחזוקת המשרד לפקח , או הנובעות מאספקת/הקבל� ישא בכל העלויות הכרוכות ו  

  .לרבות תשלומי# בגי� חשמל וטלפו�, )כמפורט לעיל
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על הקבל� , מראש ובכתב, ובכפו� לאישור המפקח, ובסיו# ביצוע העבודות, המשרד יהא רכושו של הקבל�  

  .לפרק ולסלק את המשרד מאתר העבודה

  הכנות לביצוע העבודה .  42

לשביעות רצונו , יבצע הקבל� את כל ההכנות הדרושות לביצוע העבודה, ת ביצוע העבודהלפני תחיל .42.1

או הנובעי# /הכרוכי# ו, שה#סוג מי� והקבל� ישא בכל ההוצאות והתשלומי# מכל . של המפקח

, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. לרבות אלו המפורטות להל�, כאמור מביצוע ההכנות הדרושות

  .# את הפעולות המפורטות להל� בסעי� זהג, יבצע הקבל�

ותכנית התארגנות שתכלול שטח התארגנות מגודר למיקו# העבודה אתר של הקבל� יצר� תרשי#  .42.2

והכל בכפו� לקבלת אישור המפקח , ב"מיכל סולר וכיוצ, ה"חניית כלי צמ, מיקו# משרדי#, חומרי#

  .על חשבו� הקבל�, # על פי די�ובכפו� לקבלת כל היתרי הבנייה הדרושי, ובהתא# להנחיותיו

  . את אתר העבודה בצילומי סטילס וצילומי וידיאו ,על חשבונו, הקבל� יצל# .42.3

 'מירס'במכשיר מסוג , בהיותו באתר העבודה, הקבל� ידאג לכ( שמנהל העבודה מטעמו יהיה מצויד .42.4

  .או מכשיר דומה אחר

ואשר , # ע# מחלקת המי# בעיריהבמקו# שייקבע על ידי המזמי� ובתאו, הקבל� יתחבר למקור מי# .42.5

  .יהיה בגבול אתר העבודה או בסמו( לו

הקבל� ישא בכל ההוצאות . מי# וצנרת מי# כפי שיהיה דרוש לו לביצוע העבודה�הקבל� יתקי� מד .42.6

  .בגי� צריכת מי# ובתשלומי# לרשויות המוסמכות, או בחיבור/והתשלומי# הכרוכי# בהתקנה ו

מיכל מי# שיכיל כל , באופ� קבוע באתר העבודה, חזיק הקבל�י, לעיל 42.6 אמור בסעי� קט� בנוס� ל .42.7

  .מי# בכמות לשני ימי עבודה לפחות, העת

כל ההוצאות . את החשמל הדרוש לביצוע העבודה, לרבות גנרטור, מכל מקור שהוא, הקבל� יספק .42.8

בגי� , כלשהו �אופב, מזמי� לא יהא אחראיה. הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו יחולו על הקבל�

  .ואלה לא יהוו עילה לעיכוב בלוחות הזמני# על פי החוזה, או מי#/הפסקות באספקת חשמל ו

ככל , המזמי� יתקי� על חשבונו באתר העבודה שלטי#, אלא א# נאמר אחרת בנספחי# לחוזה .42.9

, ושלטי אזהרה נדרשי# יצועלמעט שלטי הסדרי תנועה בזמ� ב, ")השלטי�" –להל� (שימצא לנכו� 

  .� המזמי� ובכפו� לאישורוהקבל� ועל חשבו ל ידישיבוצעו ע

להעתקת# א# יש צור( ולפי , במהל( תקופת העבודה ידאג הקבל� לשלמות# ולניקיונ# של השלטי#

  .על חשבונו, דרישת המפקח

ה שלטי אזהרה יעמיד הקבל� באתר העבוד, וככל שיהיה צור( בכ(, מבלי לפגוע באמור בסעי� זה

  .או שיידרשו על ידי המפקח/הנדרשי# על פי כל די� ו
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ראה הקבל� או או א# /או על פי כל די� ו/א# הדבר מתחייב על פי הוראות הרשויות המוסמכות ו

לרבות , או בסביבתו/ו למע� ביטחונ# האישי של מי מהגורמי# באתר העבודה, המפקח כי יש צור(

או בחברת /ו להסתייע בשוטרי משטרת ישראל, ל� או מי מטעמואו הקב/המזמי� או מי מטעמו ו

תכנית להצבת שוטרי משטרת , ובאישור משטרת ישראל והעיריה, על חשבונו, יכי� הקבל�, אבטחה

  .באתר העבודהאו חברת אבטחה /וישראל 

  מועד סיו� העבודה .  43

פני סיומה המלא והגמור ל, בכפיפות לדרישה כלשהי הכלולה בחוזה בדבר השלמת חלק כלשהו של העבודה

תו( המועדי# שנקבעו , על פי הוראות החוזה, מתחייב הקבל� להשלי# את ביצוע העבודה כולה, של העבודה

  .בחוזה

  שינויי� במועד להשלמת העבודה .  44

בנסיבות אשר הקבל� לא יכול היה לצפות� , ארע אירוע העלול לגרו# להארכת מש( ביצוע העבודה .44.1

בקשת " –להל� בסעי! זה (בכתב בלבד , יודיע על כ( הקבל� למנהל, ירוע�וכ� לא יכול היה למנוע א

  .")הקבל�

או /ו הפעולות שננקטו על ידו למניעת�, בבקשת הקבל� יפורטו הנסיבות הנטענות על ידי הקבל� .44.2

  .בצירו� כל הראיות התומכות בטענת הקבל�, פרוט ההשפעה על מש( הביצוע וטיב העבודה, צמצומ�

לא תוגש . ימי# מיו# שארע האירוע הנטע� על ידי הקבל�) שבעה( 7גש למנהל תו( בקשת הקבל� תו .44.3

או תשלו# כלשהו /יהיה הקבל� מנוע מלתבוע הארכת מש( ביצוע העבודה ו, ל"בקשה תו( המועד הנ

  .בגי� כ(

החליט . ויודיע את החלטתו לקבל�, יהיה זכאי לקבל ראיות נוספות, המנהל ידו� בבקשת הקבל� .44.4

. יודיע לקבל� את תקופת ההארכה המאושרת על ידו, ארי( את מש( ביצוע העבודההמנהל לה

  .החלטת המנהל הינה סופית

בגי� , מי� וסוג שה#מכל  ,או פיצוי/כי הקבל� לא יהיה זכאי לכל תשלו# ו ,מוסכ#, להסרת ספק .44.5

: כגו�(ת לרבות עיכובי# בגי� אי קבלת אישורי# מרשויות מוסמכו, של העבודה הארכת מש( הביצוע

  .)עיריה ומשטרה

על ידי פסיקת בתי המשפט , או יוצאו בעתיד, כי המקרי# אשר הוצאו ,מובהר בזאת במפורש .44.6

היעדרות עובדי# מסיבה כלשהי לרבות , לרבות תנאי מזג האוויר, מתחולת הטענה לכח עליו�

של  ביצועלא יהיו סיבות מוצדקות להארכת תקופת ה –ומחסור בחומרי# ', סגר וכו, התקוממות

  .העבודה
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  שמירת שבת וחג ושעות העבודה .  45

לפחות , העבודה באתר תופסק לחלוטי�. לא תבוצע עבודה כלשהי באתר הביצוע בימי שבת וחג .45.1

  .שעתיי# לפני כניסת שבת וחג

אלא  –בשעות שלאחר שקיעת החמה ולפני זריחתה למחרת , לא תבוצע עבודה כלשהי באתר העבודה .45.2

  .מראש ובכתב, המפקחא# יתקבל אישור מפורש מ

לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק , האמור לעיל בא להוסי� על הוראות כל די� ולא לגרוע ממנו .45.3

  .למניעת מפגעי#

  החשת קצב ביצוע העבודה .  46

, יהיה צור( להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה, בכל זמ� שהוא, א# לדעת המנהל .46.1

  .יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבל�

, ביצוע העבודה בהתא# לדרישה לצור( החשת, וככל שנית�, הקבל� מתחייב לעשות כמיטב יכולתו

 .ימי העבודה ושיטות העבודה, ולמלא אחר כל יתר הוראות המנהל הנוגעות לעניי� שעות העבודה

  . או תוספת בגי� החשת קצב העבודה כאמור/הקבל� לא יהיה זכאי לכל תשלו# ו

, רשאי המזמי� להמשי( בביצוע העבודה, לעיל 46.1 תחייבותו לפי סעי� קט� לא מילא הקבל� את ה .46.2

או ציוד הנמצאי# /ויהיה רשאי להשתמש בחומרי# ו, או באמצעות אחרי#/בעצמו ו, חלקהכולה או 

וע באמור אי� באמור בסעי� קט� זה כדי לפג. או שהוזמנו לצור( ביצוע העבודה/באתר העבודה ו

  .חוזהתנאי הל.  67 בסעי� 

, חלקהכולה או , רשאי המזמי� להמשי( בביצוע העבודה, לעיל 46.2 מבלי לפגוע באמור סעי� קט�  .46.3

ודה או ציוד הנמצאי# באתר העב/ויהיה רשאי להשתמש בחומרי# ו, או באמצעות אחרי#/בעצמו ו

 .או שהוזמנו לצור( ביצוע העבודה/ו

כדי , ובכלל זה באי משלוח הודעה כאמור על ידי המנהל, אי� בהוראות סעי� זה, למע� הסר ספק .46.4

 .לגרוע מהתחייבויות הקבל� לסיי# את העבודה במועדי# הקבועי# בחוזה

  פיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש .  47

או /או לפי כל די� ו/כל סעד לפי חוזה זה ו ל�קבמבלי לפגוע בזכותה של אחוזות החו� לתבוע מה .47.1

חייב לשל#  קבל�יהיה ה, או מעי� שיפוטית/או צו מערכאה שיפוטית ו/לפנות לקבלת כל סעד ו

את הס( הנקוב בכל אחד מהסעיפי# הקטני# המפורטי# , מיד ע# דרישה ראשונה, לאחוזות החו�

בגי� ההפרות המפורטות , מוערכי# מראשכפיצוי וכדמי נזק מוסכמי# ו, מ כדי�"בתוספת מע, להל�

או /או הערכת הנזקי# שנגרמו ו/זאת מבלי שתחול על אחוזות החו� חובת הוכחת נזק ו, להל�

  :שיגרמו לאחוזות החו� בגי� ההפרות האמורות
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או /או יפר הוראה אחרת של חוזה זה ו, הקבל� יפר הפרה יסודית את חוזה זהבמקרה שבו  .47.1.1

 14או החברה ולא יתק� את ההפרה תו( /או המנהל ו/קח ויפר הוראה מהוראות המפ

פיצוי קבוע  חברהשל# להקבל� י, לעשות כ� חברהה תממועד דרישימי# ) ארבעה עשר(

צמוד ( ח"ש) מאה אל�( 100,000של ס( ב, ללא צור( בהוכחת נזק כלשהו, ומוסכ# מראש

( הפיצוי כי ס, תהצדדי# מצהירי# ומאשרי# בזא). של חוזה זהלעליית המדד הבסיסי 

עקב חברה שיגרמו ל ,שקולה וזהירה של הנזקי# נקבע על ידיה# לאחר הערכה המוסכ#

אינו  מנוע מלטעו� כל טענה לפיה ס( הפיצוי המוסכ# אההקבל� יולפיכ( , האמורה ההפרה

 .סביר או נקבע כקנס

פיצויי# , מזמי�ישל# הקבל� ל, לעיל.  7 הגשת לוח זמני# מפורט כאמור בסעי�  פיגור בבגי�  .47.1.2

מבלי בהגשה וזאת לכל יו# של איחור  )5 1,000(אל� שקלי# חדשי#  מוסכמי# בס( של

 זה או נוספי# המוקני# למזמי� על פי הוראות חוזה /או סעד אחרי# ו/מכל תרופה ולגרוע 

 .פי כל די��או על/ו

הקבל� הוראה מהוראות  יפר שבובמקרה , לעיל 47.1.1 מבלי לגרוע מ� האמור בסעי�  .47.1.3

ישל# , לעשות כ� מפקחה תממועד דרישהמפקח ולא יתק� את ההפרה תו( יו# עבודה אחד 

של ס( ב, ללא צור( בהוכחת נזק כלשהו, פיצוי קבוע ומוסכ# מראש חברהשל# להקבל� י

 ).של חוזה זהד הבסיסי צמוד לעליית המד( קלי# חדשי#ש )אלפיי#( 2,000

אתר לניקוי בקשר  העיריהאו הנחיות /הנחיות המפקח ומצא כמפר את יא# הקבל� י .47.1.4

, עודפי אדמה, פסולת, עודפי ציוד, עודפי חומרי#ובכלל זה במקרה שבו יפנה , העבודה

מכל תרופה מבלי לגרוע אזי , לאתר שאינו מאושר על ידי הרשויות המוסמכות' אשפה וכו

, פי כל די��או על/ואו נוספי# המוקני# למזמי� על פי הוראות החוזה /אחרי# ואו סעד /ו

ס( של ב, ללא צור( בהוכחת נזק כלשהו, פיצוי קבוע ומוסכ# מראשהקבל� ישל# למזמי� 

כ� יתק� את ההפרה , צמודי# לעלית המדד הבסיסי, שקלי# חדשי#) שלושי# אל�( 30,000

 .האמורה לאלתר

 39.4 או הנחיות העירייה בקשר ע# סעי� /את הוראות המפקח ו א# הקבל� יימצא כמפר .47.1.5

מכל מבלי לגרוע אזי , בדבר איסו� פסולת והעברת פחי אשפה למקו# מיועד שייקבע, לעיל

פי כל �או על/ואו נוספי# המוקני# למזמי� על פי הוראות החוזה /או סעד אחרי# ו/תרופה ו

ס( ב, ללא צור( בהוכחת נזק כלשהו, פיצוי קבוע ומוסכ# מראששל# למזמי� הקבל� י, די�

כ� לכל הפרה ו, צמודי# לעלית המדד הבסיסי, שקלי# חדשי#) ת אלפי#שלוש( 3,000של 

 .יתק� את ההפרה האמורה לאלתר

א# הקבל� יימצא כמפר את ההוראות בדבר אחריותו המיוחדת באשר להבטחת תקינותו  .47.1.6

אזי עבור חלקי ציוד , ד והאביזרי# להכוונת התנועה בזמ� עבודתו בשטחושלמותו של הציו

, כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש(ואביזרי# שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח 

צמודי# לעלית המדד , ליו5#  300יופחת מחשבו� הקבל� ס( של , )'מעקה פגו# וכיוב

  .בגי� כל אביזר פגו#, הבסיסי

לרבות (או כל שלב משלבי העבודה וימסר� /ו הביצוע העבודאת הקבל� א# לא ישלי#  .47.1.7

כפי שיתעדכ� (חוזה המצור� ל] גאנט[לוח הזמני# תו( התקופה הנקובה ב) מסירת� לעיריה
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בגי� כל יו# איחור , ישל# הקבל� למזמי� כפיצויי# מוסכמי# ומוערכי# מראש, )מעת לעת

או בגי� כל יו# איחור /ו, ד השלמתה בפועלשבי� המועד שנקבע להשלמת העבודה ועד למוע

ששת אלפי# ( 6,285ס( של , שבי� מועד השלמת ביצוע העבודות ועד למועד מסירת� בפועל

כי עיכוב בביצוע  ,מוסכ#. של איחור) או חלק הימנו( ח ליו#"ש) מאתיי# שמוני# וחמישה

הפיצוי . האמורמראש על ידי המפקח לא יטיל על הקבל� את הקנס בכתב העבודה שאושר 

בביצוע שלב , ימי#) עשרה( 10ג# במקרה של איחור העולה על , ל ישול# על ידי הקבל�"הנ

כי סכו# הפיצויי# המוסכמי# נקבע על יד#  ,הצדדי# מצהירי#. כלשהו משלבי ביניי#

כאמור , צמוד למדדיהא סכו# הפיצויי# המוסכמי# . כסכו# פיצוי סביר לכל יו# של איחור

אי� באמור . בגי� עיכוב כאמוררשאי המזמי� לעכב או לדחות תשלו# חשבונות כ� . בחוזה

 .או על פי כל די�/או נוס� על פי החוזה ו/לעיל כדי לפגוע בזכותו של המזמי� לכל סעד אחר ו

, ומניעת הינזקות#  א# הקבל� יימצא מפר את ההוראות בדבר אחריותו באשר להגנת עצי# .47.1.8

חמשת (5  5,000יופחת מחשבו� הקבל� ס( של , קביעת המפקח לפי, אזי בגי� כל ע7 שיינזק

  .צמודי# לעלית המדד הבסיסי) 5אלפי# 

 .כל הסכומי# הנקובי# בסעי� זה לעיל יהיו צמודי# לעליית המדד הבסיסי של חוזה זה .47.2

מכל סכו# זה לעיל הפיצויי# האמורי# בסעי� או /הקנסות והמזמי� יהיה רשאי לנכות את סכו#  .47.3

הקנסות או תשלו# . וכ� יהא רשאי לגבותו מהקבל� בכל דר( אחרת, ל� בכל זמ� שהואשיגיע לקב

על  הפיצויי# או הניכויי# אי� בו כשלעצמו משו# שחרור הקבל� מהתחייבותו להשלי# את העבודה

  .או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה, פי החוזה ולוחות הזמני#

  הפסקת העבודה .  48

לפי הוראה בכתב מאת , לזמ� מסוי# או לצמיתות, חלקהכולה או , הקבל� יפסיק את ביצוע העבודה .48.1

אלא א# ניתנה לו על ידי המנהל , ולא יחדשה, המנהל בהתא# לתנאי# ולתקופה שיצוינו בהוראה

  .הוראה בכתב על כ(

� באמצעי# ינקוט הקבל, לעיל 48.1 לפי סעי� קט� , כולה או מקצתה, הופסק ביצוע העבודה .48.2

  .לשביעות רצונו של המפקח, להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצור(

ככל שהעבודה , הוצאות שנגרמו לקבל� כתוצאה מהפסקת העבודה לפי הוראות המנהל כאמור לעיל .48.3

יחולו על המזמי� ובתנאי שאושרו על ידי , יו# רצופי#) שלושי#( 30הופסקה לפרק זמ� העולה על 

יו# ) שלושי#( 30אלא א# תו( , ל"יהיה רשאי לדרוש תשלו# הוצאות כנאול# הקבל� לא . המפקח

בצירו� ראיות , פרוט ההוצאות הנטע� על ידו, הגיש למפקח בכתב, מיו# קבלת הוראת ההפסקה

או פיצוי /לא יהיה הקבל� זכאי לכל תשלו# ו, מודגש כי פרט להחזר הוצאות כאמור. התומכות בה�

כתוצאה מהפסקת העבודה , מכל מי� וסוג שה#, יהא זכאי לפיצויהקבל� לא  .עקב הפסקת העבודה

 .יו# רצופי#) שלושי#( 30 �לפרק זמ� קצר מ, לפי הוראות המנהל כאמור

באופ� , כי יתכ� שהעבודות תבוצענה במקטעי עבודה שוני# ונפרדי#, מובהר, על א� האמור לעיל

, ת במקטע העבודה הבא אחריותתחלנה ביצוע� של עבודו, שלאחר השלמת מקטע עבודה מסוי#

, תיתכנה הפסקות בביצוע העבודות במעבר הביצוע בי� המקטעי# האמורי#, במקרי# אלה, ולפיכ(
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קבלת כל האישורי# הדרושי# לביצוע העבודות לגבי כל תלוי ביהא , לרבות במקרי# שמעבר זה

, א זכאי לכל פיצויהקבל� לא יה, כי על א� האמור בסעי� זה לעיל, מובהר. מקטע כאמור בנפרד

, או בגי� הפסקת העבודות כאמור/או תמורה נוספת בגי� ביצוע העבודה בשלבי# כאמור ו/תשלו# ו

, כל טענה, ולא תהא לו, אי� לו כי, והוא מאשר, ימי# רצופי#) שלושי#( 30ג# לפרק זמ� העולה על 

  .כ(שר לבק, ואו מי מטעמ/ו מזמי�נגד ה ,מכל מי� וסוג שה#, או תביעה/ודרישה 

, הקבל�עקב מעשה או מחדל של , לדעת המנהל, נגרמה הפסקת עבודה, על א� כל האמור לעיל .48.4

והקבל� , על הקבל�, תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבל� תו( כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעי� זה

 .או פיצוי עקב הפסקת העבודה כאמור/לא יהא זכאי לכל תשלו# ו

  

  י�בדק ותיקונ, השלמה � ' פרק ח

  תעודת השלמה לעבודה .  49

 15המפקח יתחיל בבדיקת העבודה תו( . יודיע על כ( הקבל� למפקח בכתב –הושלמה עבודה  .49.1

) שלושי#( 30וישלי# את הבדיקה תו( , מהקבל� כאמור קבלת ההודעה מועדמ ימי#) חמישה עשר(

, רצונוולשביעות  מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה. התחיל בהבו ש ימי# מהמועד

ובכפו� , המחלקות המקצועיות במנהל הנדסה ובנוי ותשתיות בעיריהוקיבל את אישור השלמתה מ

ת� לקבל� יי – לרבות חתימה על מסמ( סילוק תביעות, לקיו# כל התחייבויות הקבל� על פי החוזה

ית� י, או השלמות/ו כי יש צור( לבצע תיקוני# ,מצא המפקח. תעודת השלמה ע# תו# הבדיקה

והקבל� יהא חייב לבצע# תו( , הדרושי# לדעת המפקחאו ההשלמות /ובל� רשימת התיקוני# לק

לתת , על פי שיקול דעתו, א( לא חייב, המפקח רשאי, אול#. התקופה שתקבע לכ( על ידי המפקח

כנגד , האמורי#או ההשלמות /ותעודת השלמה ג# לפני ביצוע התיקוני#  ,באישור המנהל, לקבל�

שהקבל� , לשביעות רצונו המלאה של המזמי� – כולל בטחונות, ת בכתב מהקבל�קבלת התחייבו

או ההשלמות /ואת התיקוני# , לשביעות רצו� המפקח ותו( התקופה שיקבע, יבצע וישלי#

  .המפורטי# ברשימה האמורה

, והתבצעה השלמת העבודות, כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו, באישור המנהל ,אישר המפקח .49.2

, לאשר את תשלו# החשבו� הסופילהמלי7 יהיה המפקח רשאי , רוטוקול גמר מהעיריהלרבות פ

אול# הקבל� יישאר אחראי לשלמות העבודה עד , להל�.  60 בהתא# לאמור בחוזה ובסעי� 

מייד ע#  הקבל� יבצע את מסירת העבודות למזמי� ולעיריה. ה על פי החוזהלמסירתה למזמי� ולעירי

  .יער( פרוטוקול מסירהשל העבודות במעמד המסירה . בהתא# להנחיות המפקח, השלמת העבודות

# תנאיהאינו משחרר את הקבל� מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מ, מת� תעודת השלמה כלשהי .49.3

ואינו מהווה ויתור על טענה כלשהי של המזמי� בקשר ע# טיב ביצוע העבודה , חוזהב המפורטי#

  .ת הבדקובתקופ
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או הושל# החלק המסוי# מהעבודה שעל הקבל� היה להשלימה , כי הושלמה העבודה ,קבע המפקח .49.4

הכל , כאמור, חייב הקבל� למסור למזמי� את העבודה או אותו חלק מסוי# מהעבודה, במועד מסוי#

מחמת , והקבל� אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוי# מהעבודה, לפי העני�

  .או תביעות כלשה� שיש לו כלפי המזמי�/וטענות , תדרישו

, או מת� תעודת ההשלמה/המזמי� זכאי להחזיק בעבודה ולהשתמש בה א� לפני ביצוע התיקוני# ו .49.5

אי� באמור בסעי� קט� . הכל בהתא# להוראות המפקח –והקבל� יהיה חייב לבצע התיקוני# במועד 

  .או על פי כל די�/על פי החוזה ו די לפגוע בזכותו זו של המזמי�כ, לעיל 49.1 

או תו( התקופה שקבע /לשביעות רצו� המפקח ואו ההשלמות /ולא ביצע הקבל� את התיקוני#  .49.6

או לבצע , מכל תשלו# המגיע לקבל�, כפי שיקבע המפקח, רשאי המזמי� להפחית ערכ#, המפקח

  .הכל לפי שיקול דעת המזמי� – להל� 49.7 כאמור בסעי� או ההשלמות על חשבו� הקבל� /ו התיקוני#

מכל סיבה שהיא ומבלי שהוא חייב בנימוק , או ההשלמות/ו החליט המזמי� לבצע את התיקוני# .49.7

מהוצאות ) חמישה עשר אחוזי#( 15%בתוספת , ישא הקבל� במלוא הוצאות המזמי�, החלטתו

ביצוע התיקוני# ) לפי העני�(או או ההשלמות /ואי ביצוע התיקוני# . כלליות בגי� הוצאות, כאמור

לרבות חבות לביצוע תיקוני# , לא ישחרר הקבל� מחבות כלשהי, על ידי אחראו ההשלמות /ו

  .בתקופת הבדק

אישורי# , בעת ביצוע הבדיקה או כתנאי להשלמתה, לפי דרישת המפקח, הקבל� ימציא למפקח .49.8

  .ותוכניות עדות לרבות תכניות, דרשו על ידי המפקחותעודות כפי שיי

50  . �  בדק ותיקוני

מניינה של תקופת הבדק יתחיל . חודשי#) שני# עשר( 12 � תקופת הבדק פירושה, לצור( החוזה .50.1

או במועד השלמת ביצוע התיקוני# , במועד מת� תעודת ההשלמה לקבל�או , במועד השלמת העבודה

נקבעו בנספח מנספחי . לושהלפי המאוחר בי� הש, לעיל לשביעות רצו� המפקח.  49  האמורי# בסעי�

  .אמורותארוכות הפות הויחייבו התק, תקופות בדק ארוכות יותראו על פי כל די� /והחוזה 

בעבודה או בעבודות , קלקולי# ואי התאמות כלשה# שהתגלו תו( תקופת הבדק, ליקויי#, פגמי# .50.2

במועד# ובתנאי# שיקבעו על , יהיה הקבל� חייב לתקנ# על חשבונו והוצאותיו, י החוזהשבוצעו לפ

או אי התאמות /קלקולי# ו, ליקויי#, בקשר לתיקו� פגמי#תקופת הבדק  .ידי המנהל או המפקח

  .לשביעות רצו� המפקח# מועד השלמת ביצועמ, חודשי#) שני# עשר( 12תהא , כאמור

חודשי# מתו# תקופת ) שני# עשר( 12אי התאמות כלשה# שהתגלו תו( קלקולי# ו, ליקויי#, פגמי# .50.3

ואשר נובעי# מאי מילוי הוראות החוזה או מעבודה , בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה, הבדק

יהיה הקבל� חייב לתקנ# על , או ממעשה או מחדל של הקבל�, לקויה או שימוש בחומרי# פגומי#

  .ימי# מיו# קבלת הודעה בכתב על כ( למזמי�) שרהע( 10תו( , חשבונו והוצאותיו
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הקלקולי# או אי ההתאמות בעבודה או בעבודות , הליקויי#, אי� הפגמי#, לדעת המפקח, א# .50.4

יהיה הקבל� חייב בתשלו# פיצויי# למזמי� בסכו# שייקבע על , שבוצעו לפי החוזה ניתני# לתיקו�

  .ידי המפקח

 או על פי כל די�/או אחר על פי החוזה ו/י� לכל סעד נוס� ואי� באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמ .50.5

ככל שהיא , מעבר לתקופת הבדק, או לפגוע באחריות הקבל� בקשר לעבודות/או כדי לגרוע ו/ו

  .או כל די�/מוטלת עליו על פי חוזה ו

51  . �  אי מילוי התחייבויות הקבל� לתיקו� ליקויי

או במקרה , לעיל.  50 או /ו .  49 א# לסעיפי# לא הקבל� אחר התחייבות מהתחייבויותיו בהתילא מ .51.1

יהא המזמי� , או אי התאמה דרושי# מיד כדי למנוע נזק גדול יותר/הליקוי ו, שבו תיקו� הפג#

חר או בכל דר( על ידי קבל� א, חלק�כול� או , לבצע את העבודות האמורות, א( לא חייב, רשאי

חמישה ( 15%בתוספת , ל"הקבל� ישיב למזמי� מלוא הוצאותיו בקשר לביצוע העבודות הנ. אחרת

המזמי� רשאי לגבות או לנכות את . שייחשבו כהוצאות כלליות, מהוצאות כאמור) עשר אחוזי#

הקבל� וכ� יהא המזמי� רשאי לגבות� מ, ההוצאות האמורות מכל סכו# שיגיע לקבל� בכל זמ� שהוא

  .בכל דר( אחרת

ימי# ) חמישה עשר( 15לפני מת� התראה של , המזמי� לא יתחיל בביצוע העבודות האמורות לעיל .51.2

יהיה , לצור( ביצוע האמור בסעי� זה. אלא א# ביצוע העבודות האמורות אינו סובל דיחוי, לקבל�

ולעשות כל , �חומרי# וציוד של הקבל, להשתמש בכל עבודה, המזמי� רשאי להיכנס לכל מקו#

 .פעולה שתהיה דרושה לדעתו למימוש זכויותיו

�' פרק ט �  תוספות והפחתות, שינויי

52  . �  שינויי

, סגנונה, אופייה, לרבות צורתה, על כל שינוי לגבי העבודה, בכל עת, המנהל רשאי להורות לקבל� .52.1

הכל , ממנה מתאריה ומימדיה של העבודה וכל חלק, גובהה, כמותה, היקפה, גודלה, סוגה, איכותה

הוראת המנהל על שינוי לגבי . והקבל� מתחייב למלא אחר כל הוראות המנהל, כפי שימצא לנכו�

  ".פקודת שינויי�" –ותכונה , העבודה תימסר לקבל� בכתב

תעוררו א� א# ה, לעיל 52.1 פקודות שינויי# אשר ניתנו לו כאמור בסעי� קט� את הקבל� חייב לבצע  .52.2

ולא יהיה רשאי לעכב ביצוע� עד לסיו# , כתוצאה מה� חילוקי דעות לגבי עלות ביצוע השינויי#

וזאת מבלי לפגוע בזכות (מ בי� הצדדי# או עד להכרעה בחילוקי הדעות או ביצוע התשלו# "המו

  ).חוזהההקבל� לקבל המגיע לו בהתא# להוראות 

בפקודת , אלא א# נקבע במפורש, ביצוע העבודהפקודת שינויי# כשלעצמה אינה מאריכה תקופת  .52.3

  .ומש( תקופת ההארכה, כי היא מאריכה תקופת ביצוע העבודה, השינויי#
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53  . �  הערכת שינויי

לא . מחיר המוצעבהתא# לייקבע על פי מחירי היחידות , ערכו של כל שינוי בהתא# לפקודת שינויי# .53.1

ייקבעו מחירי , חלק#כול# או , אמורכ נקבעו מחירי יחידות הדרושי# לקביעת ערכו של השינוי

  .התא# להוראות סעי� זההיחידות החסרי# ב

בהתא# למחיר  – בקביעת המחירי# החסרי# יובאו בחשבו� מחירי יחידה דומי# בכתבי הכמויות .53.2

" מאגר מחירי# לענ� הבנייה"המפורטי# בחוברת  #ובהעדר# מחירי היחידה עבור קבלני, המוצע

מהמחירי# ) חמישה עשר אחוז( 15%בניכוי , לחודש ביצוע העבודה המתייחסת" דקל"של חברת 

מחירי# , או לחילופי� )למעט התוספות וההפחתות המפורטות בסיפא לחוברת(המפורטי# בחוברת 

  .או מכרזי# קיימי# של העיריה/הנקובי# בסעיפי# דומי# בחוזי# ו

, לעיל 53.2 או  53.1 פי# קטני# בקביעת מחירי# בפקודת השינויי# אשר לא נית� לקבע# על פי סעי .53.3

ולאחר , יובאו בחשבו� מחירוני# של הספקי# והיצרני# בהפחתת כל ההנחות הניתנות לקבלני#

  ).כולל הוצאות מימו� והובלה(עבור רווח והוצאות  12%תוספת של עד  –ההפחתה 

או ביטול של /כי הקבל� לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בי� שינוי מיקו# ו ,להסרת ספק מובהר .53.4

  .על ידי הקבל�של העבודה בפועל ה והכל בתנאי שפקודת שינויי# נמסרה לקבל� לפני ביצוע העבוד

  .יחול ה� לעניי� זיכוי המזמי� וה� לעניי� חיוב המזמי� בסעי� זהכי האמור  ,מודגש .53.5

, בהקד# האפשרי, יודיע למנהל בכתב – )למעט לעניי� גריעת עבודות( קיבל הקבל� פקודת שינויי# .53.6

, לטענתולו בהודעתו יפרט הקבל� את הסכו# המגיע  .א# לטענתו מגיעה לו תוספת תשלו# בגי� כ(

שנמסרה לו פקודת המועד ימי# מ) שלושי#( 30תו( , לא מסר הקבל� הודעה כאמור. ואופ� חישובו

או בקשר לפקודת /כלשהי בגי� ושויתר על דרישה לתוספת כספית  רואי# את הקבל� כמי, שינויי#

  .והוא יהיה מנוע מדרישתה, שינויי#

יוקט� שכר החוזה במלוא ער( , כי במקרה שבו החליט המזמי� לבטל חלק מהעבודה, מובהר בזאת .53.7

והקבל� לא יהא זכאי לכל , הביטול אשר יקבע בהתא# להוראות החוזה והמחירי# המוצעי#

 .או בקשר להקטנת היק� העבודות כאמור/או הפרש בגי� ו/פיצוי ו, תשלו#

תהא , הכרעת המפקח לגבי קביעת התשלו# בגי� פקודת שינויי# כאמור בסעי� זה, בכל מקרה .53.8

 .סופית ומכרעת

   תשלומי עבודה יומית .  54

 הקבל�. על בסיס תשלו# יומי ,מכל סוג שהוא ,ביצוע עבודה, המנהל רשאי לדרוש בפקודת שינויי# .54.1

ימלא הוראות המנהל ויהיה זכאי לתשלו# על פי ער( העבודה אשר בוצעה ועל פי ער( המוצרי# 

  . והחומרי# שסופקו על ידו

ייקבעו על ידי המפקח על יסוד רשימות , ער( החומרי# והמוצרי# וער( העבודה לצור( סעי� זה .54.2

בי� , הרשימות יכללו .ואשר יאושרו על ידי המפקח, לשביעות רצו� המפקח, יומיות שינהל הקבל�

  :היתר
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 . כולל פירוט יומי ופירוט ההשקעה, כמויות החומרי# והמוצרי# שהושקעו לביצוע העבודה .54.2.1

 . כמות העובדי# וכישוריה# שהושקעו על ידי הקבל�, מספר ימי העבודה .54.2.2

 .ל לאישור המפקח בתו# כל שבוע קלנדרי"הקבל� יגיש הרשימות הנ

בשינויי# , לעיל.  53 יקבעו בהתא# לכללי# המפורטי# בסעי�  המוצרי# והעבודה, מחירי החומרי# .54.3

  .המחויבי#

  מדידות � ' פרק י

  מדידת כמויות .  55

. כי ישולמו לפי מדידה ,האמור בפרק זה יחול א( ורק על עבודות אשר לגביה� נקבע במפורש .55.1

ואי� , הכמויות הדרושות לביצוע העבודההינ� תיאור ליחידה של , הכמויות הנקובות בכתב הכמויות

  .לראות� ככמויות שעל הקבל� לבצע� למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה

תקבענה על סמ( מדידות שתעשנה על ידי הקבל� ותאושרנה על ידי , הכמויות שבוצעו למעשה .55.2

כמויות  או על סמ( חישובי/במפרט הכללי ואו /במפרט הטכני והמפקח בהתא# לשיטה המפורטת 

כל המדידות תירשמנה ביומ� העבודה . הכל לפי העני�, שיוגשו על ידי הקבל� ויאושרו על ידי המפקח

  .ותחתמנה על ידי המפקח והקבל�, או ברשימות מיוחדות לכ(

יית� המפקח הודעה מראש לקבל� על כוונתו לעשות , חלקהכולה או , לפני בואו למדוד את העבודה .55.3

והקבל� מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח מממלא מקו# לצור( , כ� ועל המועד הרצוי לו

  .זה

למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות לבדיקת הכמויות והתחשיבי#  סייעהקבל� י .55.4

על חשבונו של הקבל� , וכ� יספק את כח האד# והציוד הדרושי# לביצוע המדידות, שהוגשו על ידו

  .הדרושי# בקשר לכ(וימציא למפקח את הפרטי# 

רשאי המפקח או בא כוחו , לא נוכח הקבל� או ממלא מקומו במועד הנקוב לצור( ביצוע המדידות .55.5

והקבל� לא , ויראו את המדידות כמדידותיה# הנכונות של הכמויות, לבצע את המדידות בהעדר#

ר הקבל� או א# נעד, אול#. הקבל� ישא בהוצאות המדידה על ידי המפקח. יהא רשאי לערער עליה�

ונמסרה על כ( הודעה למפקח לפני המועד שנקבע , ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח

  .יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח, לביצוע המדידות כאמור

ימי# ) שבעה( 7רשאי הוא לערער בכתב תו(  –נוכח הקבל� או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות  .55.6

א# ג# . והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידות הכמויות שבמחלוקת מחדש, ל כל כמות שנמדדתע

והכרעתו , אחרי המדידה השניה יתגלו חילוקי דעות בי� הקבל� לבי� המפקח יכריע בעני� זה המפקח

 .תהי הסופית
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ה לא תימדדנ, כי במקרה שבו בוצעה עבודה במידות אחרות מעבר לאלה שאושרו לביצוע, מובהר .55.7

אינו בא לגרוע מכל זכות אחרת של המזמי� לפי , האמור בסעי� זה. כמויות אלה לצור( תשלומ�

  .אלא להוסי� עליה בלבד, החוזה

  בטחונות וערבויות, תשלומי�, שכר החוזה � ' פרק יא

  ).פאושליאו חלקו החוזה שבמקרה ( שכר החוזה .  56

 ,או חלקו, העבודה כי שכר החוזהמוסכ# כי א# ייקבע בצו התחלת , לעיל' בכפו� לאמור בפרק י .56.1

  .לא תימדדנה כמויות בגמר העבודה, הינו פאושלי

, ושאר המסמכי# המצורפי# לחוזה כתב הכמויות והמחירי#, תכניות הדגמי#, המפרטי#, התכניות .56.2

המחיר הפאושלי הינו סכו# מוסכ# של כל התשלומי# . מראי# יחד את המסגרת להגדרת העבודה

ה� מושלמות במועדי# שנקבעו בחוזה שכ, � בעד כל העבודות נשוא החוזהשיגיעו לקבל� מהמזמי

כולל כל המלאכות ועבודות העזר כשה� גמורות ומושלמות בהתא# לכל מסמכי , ובלוח הזמני#

  .על פי אישור בכתב של המפקח, החוזה

י וקבע את המחיר על פ, כי בדק את הכמויות הדרושות לביצוע עבודות הפאושל ,הקבל� מצהיר .56.3

, עבודות עזר, המפרטי# והדגמי#, התכניות, ובהתחשב בסוג העבודה, התכניות ויתר תנאי החוזה

  .החומרי# וכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בביצוע והשלמת עבודות אלה, הציוד

הקבל� מצהיר כי ידוע לו שלא יבוצעו מדידות כלשה� של כמויות לצור( התשלו# של המחיר  .56.4

כי תמורת� תשול# על בסיס מדידות , ות אשר לגביה� מצוי� במפורשמלבד אות� עבוד, הפאושלי

ייחשב , לרבות בתכניות ובמפרטי#, או שיצוי� במסמ( ממסמכי החוזה/כל פרט המצוי� ו. כמויות

  .ככלול במחיר הפאושלי

בי� א# צוי� , במחירי היחידות נלקח בחשבו� כל הדרוש לביצוע העבודות לפי התכניות והמפרטי# .56.5

מחירי# אלה כוללי# ג# פרטי בני� אשר צוינו . או אחר ברשימת הכמויות ובי� א# לאופרט זה 

  .אול# תו( כדי עבודה פורטו ביתר דיוק על ידי המפקח או המתכנני#, בתכניות

, להסרת ספק מובהר כי אי� באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות אחרות של החוזה לגבי שינויי# .56.6

 .'פיצויי# וכו, קיזוזי#

  שכר החוזהתכולת  .  57

, בי� היתר, ככולל, יראו בכל מקרה את שכר החוזה, א# לא נקבע במפורש אחרת במסמ( ממסמכי החוזה

  :ג# את כל האמור להל�וכ� , את מילוי כל התחייבויות הקבל� על פי החוזה

  .כאמור לעיל, כולל קבלני# אחרי#, תיאו# ע# כל הגורמי# .57.1

ולרבות סילוק מי גש# ושאיבת , ות הקיימת בשטחאמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעיל .57.2

  .מי#
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, מבני# וכ� עבודות לוואי וחומרי עזר, ובכל זה מוצרי#, לרבות הפחת, הציוד והחומרי#, כל העבודה .57.3

  .הדרושי# לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה

, הרכבת# ,טפסות וכל ציוד אחר לרבות הוצאת#, פיגומי#, כלי עבודה, אספקה ושימוש בציוד מכני .57.4

  .פירוק# וסילוק# ביו# העבודה, החזקת# באתר

המוצרי# , ה� אלו שסופקו על ידי הקבל� וה� אלו שסופקו על ידי המזמי�, הובלת כל החומרי# .57.5

ובכלל זה העמסת# ופריקת# וכ� הסעת , החזרת#, או למרחק סביר מהאתר, והציוד האחר לאתר

  .עובדי# לאתר וממנו

וכ� שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליה# עד , ירת#אחסנת החומרי# והציוד ושמ .57.6

  .למסירת#

וכל מכשירי המדידה וחומרי העזר הדרושי# , לרבות פירוקו וחידושו של הסימו�, מדידה וסימו� .57.7

  .סילוקו ותשלומי המס בגי� הצבתו, הובלות השילוט, לרבות שילוט, לכ(

וביטול� לאחר גמר , ש� במש( כל תקופת הביצועאחזקת� וחידו, או עוקפות/הכשרת דרכי# זמניות ו .57.8

  .והוא הדי� באשר לניקוז זמני, העבודה

  .ניקוי השטח .57.9

  .חיבורי תשתיות עד למערכות המרכזיות .57.10

מסי# , בלו, מכס, מס קניה, מסי# לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, דמי הביטוח למיניה# .57.11

  .והיטלי# מכל מי� וסוג שהוא

  .# ועדכונ# השוט�ההוצאות להכנת לוחות זמני .57.12

  .ההוצאות לחישוב הכמויות של העבודות המתבצעות .57.13

ה� הישירות וה� , מנואו הנובעות מ, ממנואו הקשורות , חוזההכל יתר ההוצאות המתחייבות מ .57.14

לרבות הוצאות המימו� והערבויות שינתנו למזמי� על , ובכלל זה כל התקורה של הקבל�, העקיפות

  .ידי הקבל� בהתא# לאמור בחוזה

  .ביטוח ואחריות על חומרי# שסופקו על ידי המזמי�, שמירת העבודות שבוצעו, שמירה .57.15

או בלוחות הזמני# /לש# עמידה בהוראות החוזה ו, הוצאות שכרוכות בהחשת קצב ביצוע העבודה .57.16

  .או לפי הוראות המנהל/ו

 .ההוצאות והתשלומי# הכרוכי# בביצוע התחייבויות הקבל� על פי החוזה .57.17
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 בי� בכתב הכמויותמחירי� הנקו .  58

, ישארו קבועי#, כפי שעודכנו במחיר המוצע, מחירי היחידות המפורטי# בכתב הכמויות והמחירי# .58.1

, עליית שכר עבודה, משינוי היק� העבודה, בי� היתר, והמזמי� לא ית� כל תוספת עליה# כתוצאה

יה במחיר מוצרי# על, עליה במיסי#, תשלו# תוספות יוקר, הוצאות ייצור, עליה במטבע חו7, מדד

 .או מכל סיבה אחרת שהיא אלא א# נאמר אחרת מפורשות בחוזה זה/ו

ביודע# את אי הוודאות השוררת במשק בתקופת חתימת , הצדדי# מצהירי# ומסכימי# בזאת .58.2

. לא ישתנה שכר החוזה, כאמור בחוזה, כי שכר החוזה הינו קבוע וסופי, החוזה והצפויה בעתיד

מוסכ# כי שכר החוזה לא ישתנה ג# בגי� שינויי# כלשה# שיחולו , מור לעילמבלי לפגוע בכלליות הא

, מסי#, ביטוח, הוצאת הובלה, מדדי# שוני#, שערי מטבע, במחירי עבודה, במחירי חומרי#, במשק

ללא כל , או מכל סיבה אחרת שהיא, תשלומי חובה קיימי# או חדשי#, ארנונות, מכסי#, היטלי#

  .יוצא מ� הכלל

  ביניי� חשבונות .  59

 60 �מוא# הושלמה העבודה תו( תקופה קצרה , לכל חודש) חמישי( 5 �ועד ליו# ה, אחת לחודש .59.1

, יגיש הקבל� לאישור המפקח, במועד שייקבע על ידי המנהל, אזי בתו# ביצועה –יו#  )שישי#(

חשבו� ביניי# מצטבר שתפורט בו התמורה המבוקשת על ידי הקבל� בעד חלק העבודה שבוצע 

כל הסכומי# שישולמו לקבל� כתשלומי  .")חשבו� ביניי�" –להל� (שחל� וכמפורט להל�  בחודש

ביניי# יראו אות# כחוב אותו חייב הקבל� למזמי� וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור החשבו� 

כי חשבונות הביניי# שיוגשו על ידי הקבל� לאישור , מובהר בזאת. הסופי בגינה על פי הוראות החוזה

  .משכר החוזה) תשעי# אחוזי#( 90%יהיו בסכו# מצטבר שלא יעלה על , כאמור

  :אלא א# המפקח יורה אחרת, חשבו� ביניי# יכלול את כל הפרטי# הבאי# .59.2

ובניכוי ערכ� של כל , תחשיב ערכ� של כל העבודות שבוצעו עד מועד הגשת החשבו� .59.2.1

ימי# ע# המידות כולל תכניות ותרש, העבודות שאושרו לקבל� בחשבונות ביניי# קודמי#

  .חישובי כמויות וניתוחי מחירי# לעבודות נוספות או חריגות, הדרושות

ואשר , או ביצוע עבודה/הקבל� יהיה מנוע מדרישת תשלו# כלשהו בגי� אספקת חומר ו

  .או ביצוע#/לא נכללו בחשבו� הביניי# המתייחס לחודש אספקת# ו

יפורטו השלבי# שביצוע#  –א# נקבע לוח תשלומי# בהתא# לביצוע שלבי העבודה  .59.2.2

  .הושל# בחודש שחל�

ועל , ויאשר את המגיע לקבל� בהתא# לעבודה שביצע הקבל�, המפקח יבדוק את חשבו� הביניי# .59.3

א# לדעת המפקח ביצע הקבל� עבודות נוספות עבור� הוא זכאי . בסיס הוראות החוזה ונספחיו

י להפחית מהחשבו� עבודות אשר המפקח רשא. רשאי המפקח להוסיפ� לחשבו� הביניי#, לתשלו#
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או שלבי ביצוע אשר , )לרבות כאלה שלא בוצעו בהתא# להוראות החוזה( לא בוצעו על ידי הקבל�

 .לא הושלמו על ידי הקבל�

והחברה , ידי הקבל��יו# ממועד הגשתו על) שלושי#( 30המפקח יבדוק את חשבו� הביניי# תו(  .59.4

. ידי המפקח�יו# מיו# אישור החשבו� על) שישי#( 60+ תשל# לקבל� את המגיע לו תו( זמ� שוט� 

יראו אות# כחוב אותו חייב הקבל� לחברה וזאת עד , כל הסכומי# שישולמו לקבל� כתשלומי ביניי#

  .להשלמת העבודות ולאישור החשבו� הסופי בגינ� על פי הוראות חוזה זה

המהווי# חשבו� , מור לעילמתשלומי הביניי# שנקבעו על ידי המפקח מתו( חשבונות הביניי# כא .59.5

, יופחתו כל תשלומי הביניי# ששולמו, מצטבר מיו# תחילת ביצוע העבודה עד סו� החודש האמור

בנוס� לכ( יופחת מכל חשבו� ביניי# . וכל סכו# אחר המגיע למזמי� מהקבל� עד סו� החודש האמור

  .א# שולמה, סכו# השווה לשיעור מקדמה ששולמה לקבל�

אי� בה# משו# אישור או הסכמת המפקח , וכ� ביצוע של תשלומי# אלה, ניי#אישור תשלומי בי .59.6

או לנכונות# של מחירי# כלשה# , או לאיכות החומרי#, או המזמי� לטיב העבודה שנעשתה/ו

או תביעה של המזמי� /טענה ו, דרישהואי� בו כדי לוותר על , שעליה# מבוססי# תשלומי הביניי#

כי בדיקת טיב  ,מוסכ#. או התאמתה להוראות החוזה/ו איכותה ,ההיקפ, בקשר ע# ביצוע העבודה

ג# א# נבדקה על ידי הקבל� במהל( ביצוע העבודה ואושרו בגי� , בסופה, בי� השאר, העבודה תעשה

  .בדיקה זמנית זו תשלומי ביניי# כאמור

ישור יו# מיו# א) שישי#( 60+ תו( זמ� שוט� , המזמי� ישל# לקבל� כל תשלו# ביניי# שאושר .59.7

איחר הקבל� בהגשת חשבו� . אלא א# בחוזה נקבע מפורשות אחרת, חשבו� הביניי# על ידי המפקח

אותו פרק זמ� שבו , יתווס� לפרק הזמ� שנקבע לתשלו# חשבו� הביניי# על ידי המזמי�, הביניי#

 .איחר הקבל� בהגשת החשבו� או המסמ( כאמור לעיל

וכי , חשבונות הביניי# הינה של המלצה בלבד כי סמכות המפקח בקשר לאישור, מובהר בזאת .59.8

יהא טעו� את אישור הגורמי# המוסמכי# , )חשבו� ביניי# וחשבו� סופי(אישור חשבונות כאמור 

 .וכפו� לקבלת אישור כאמור, במזמי�

  סילוק שכר החוזה .  60

ה יגיש הקבל� לחבר, ימי# ממועד השלמת העבודה על פי הוראות החוזה) שלושי#( 30 � לא יאוחר מ .60.1
 :בשני העתקי#, "]תיק חשבו� סופי["בצירו� כל המסמכי# הבאי# , חשבו� סופי

 .(”As Made“)תכניות עדות  .60.1.1

 .בדיקות מעבדתיות .60.1.2

 .ביצוע חישובי כמויות המבוססי# על חישובי העדות .60.1.3

 .יומני עבודה .60.1.4
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אבני , מרצפות, אספלט[אישורי# בגי� פינוי אשפה וכ� בגי� פינוי פסולת פירוקי# שוני#  .60.1.5
 .לאתר פסולת מורשה] 'וכיובשפה 

 .כל מסמ( אחר אשר יידרש על ידי המפקח .60.1.6

המפקח יבדוק את החשבו� . ע# העתק לחברה, המפקח יאשר לקבל� את קבלתו של החשבו� הסופי .60.2

 .ידי הקבל��יו# ממועד הגשתו על) ארבעי# וחמישה( 45הסופי תו( 

חשבונות ביניי# וחשבו� (ה כי סמכות המפקח בקשר לאישור חשבונות שכר החוז, מובהר בזאת .60.3

יהא טעו� את אישור הגורמי# , וכי אישור חשבונות כאמור, הינה של המלצה לחברה בלבד) סופי

  .וכפו� לקבלת אישור כאמור, המוסמכי# בחברה

יו# מיו# אישור ) שישי#( 60+ שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל וישול# תו( זמ� שוט�  .60.4

איחר הקבל� בהגשת החשבו� או בהגשת מסמ( הקשור בו לבקשת . חהחשבו� הסופי על ידי המפק

אותו פרק זמ� שבו , יתווס� לפרק הזמ� שנקבע לתשלו# החשבו� הסופי על ידי המזמי�, המזמי�

  .איחר הקבל� בהגשת החשבו� או המסמ( כאמור לעיל

 ,# ששולמויהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניי, תשלו# שכר החוזה לידי הקבל� כפי שנקבע לעיל .60.5

ובקיזוז כל סכו# אחר  ,כשה# צמודי# למדד החל ממועד תשלומ# לקבל� ועד למועד החישוב

ובניכוי וקיזוז כל סכו# המגיע , א# שול# –ששול# לקבל� עד אותה שעה על חשבו� שכר החוזה 

מכל  או, או על פי כל די�, או לפי חוזה אחר בי� המזמי� לבי� הקבל�, למזמי� מהקבל� על פי החוזה

  .סיבה אחרת

אישורי , יגיש הקבל� למזמי� רשימה מפורטת של הכמויות שבוצעו על ידו, ביחד ע# החשבו� הסופי .60.6

  .הבדיקות ומסמכי# שיידרשו על ידי המפקח והדרושי# לדעתו לש# בדיקה ואישור החשבו� הסופי

חיסול כל הצהרה על : לאחר שימציא הקבל� למזמי� ,בי� היתר, החשבו� הסופי ישול# לקבל� .60.7

או מעניי� /או דרישות כלשה� בקשר לחוזה ו/תביעותיו ואישור כי אי� ולא יהיו לקבל� תביעות ו

לרבות המחלקות , אישורי מסירת עבודות מכל הגורמי# הרלוונטיי#; כלשהו הנובע ממנו

כאמור בסעי� , וכ� ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתו של המזמי�; העיריההמקצועיות של 

  .לחוזה 9

יהיה הקבל� , לא הגיעו הצדדי# לידי סיכו# בדבר גובה התשלו# הסופי המגיע לקבל� כאמור לעיל .60.8

לקבל את הסכו# שאינו שנוי , לאמור בסעי� זהלקבלת הסכמת המזמי� לכ( ובכפיפות , רשאי

בצירו� המסמכי# , בתנאי שהקבל� ימציא את רשימת תביעותיו הסופיות, במחלוקת בי� הצדדי#

או בזכותו /אי� באמור לעיל כדי לפגוע בזכות הקיזוז של המזמי� ו. לעיל 60.7 ורטי# בסעי� קט� המפ

  .לתבוע מהקבל� את המגיע לו

מסיבות התלויות במזמי�  בכל מקרה של פיגור בלתי מוצדק בתשלו# שכר החוזה הסופי לידי הקבל� .60.9

ישא התשלו# הסופי הפרשי הצמדה למדד וריבית בשיעור , חוזהמעבר למועדי# הנקובי# ב, בלבד

  .הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה
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. ימי# מיו# דרישת המזמי�) שבעה( 7יחזיר# הקבל� למזמי� תו( , שולמו לקבל� תשלומי יתר .60.10

  .ההחזר ישא הפרשי הצמדה למדד וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה

ימי# מיו# משלוח  )עשרה( 10ולא עשה כ� ג# תו( , � סופי כאמור לעיללא הגיש הקבל� חשבו .60.11

והחלטת המנהל תהיה , לפי שיקול דעתו, יקבע המנהל את יתרת החשבו�, התראה על ידי המפקח

  .סופית

  הצמדה למדד .  61

  :בחוזה .61.1

ידי הלשכה המרכזית �המתפרס# על, בניה למגורי#בתשומות מחירי מדד   �  "מדד"

  .כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו, פרסו# כאמור ובהעדר, לסטטיסטיקה

 � )סעיפי אספלטי# בלבד(לכתב הכמויות  04תת פרק  51פרק לעני�  המדד  "מדד סעיפי האספלט"

  .סלילה 65% � ביטומ� ו 35%מדד משולב 

  .2011 בחודש יוני שנת  15תפרס# ביו# הש 2011 מאי שנתמדד חודש   �  "המדד הבסיסי"

  .של חודש ביצוע העבודה עבורה זכאי הקבל� לתשלו#המדד   �  "המדד החדש"

  .ההפרש בי� המדד הבסיסי לבי� המדד החדש  �  "תנודות במדד"

 –קרי (חודשי# ממועד חתימת חוזה זה ) ני# עשרש( 12תקופה בת  בתו�שכר החוזה יוצמד למדד  .61.2

 .צמד למדדשכר החוזה לא יו, החודשי# הראשוני# ממועד חתימת חוזה זה) ני# עשרש( 12במהל( 

ממועד חתימת החוזה חודשי# ) ני# עשרש( 12 � כי תקופה הקצרה מ, מובהר בזאת, למע� הסר ספק

. לחוזה זה 61.1 המדד הבסיסי יהיה המדד הנקוב בסעי� . כאמור לא תזכה בהפרשי הצמדה למדד

לא לגבי עבודות , ובשו# מקרה, העדכו� העדכו� האמור יחול רק לגבי עבודות שתבוצענה לאחר מועד

לאחר מועד , או התשלו# בגינ� בוצע/ג# א# החשבו� בגינ� נשלח ו(שבוצעו לפני מועד העדכו� 

א� א# ישול# , לשכר החוזה לא יתווספו הפרשי הצמדה או ריבית, בכפו� לאמור לעיל). העדכו�

 .ובה בלבד, רהאלא א# כ� הסיבה לתשלומו באיחור נעוצה בחב, לקבל� באיחור

יוצמדו למדד ) סעיפי אספלטי# בלבד(לכתב הכמויות  04תת פרק  51הסעיפי# הנקובי# בפרק  .61.3

בכפו� , כהגדרתו לעיל, יתר סעיפי כתב הכמויות יוצמדו למדד. כהגדרתו לעיל, סעיפי האספלט

 .לעיל 61.2 לאמור בסעי� 

, לחוזה 'ו לא סיי# הקבל� את העבודות במועדי# המפורטי# בנספח חנגר# עיכוב בביצוע העבודה א .61.4

  .לא יהיה התשלו# בגי� עבודות אלה צמוד לאחר המועד בו היה על הקבל� לסיימ�

  בטוחות וערבויות .  62

 .לחוזה 9יהיו כקבוע בסעי� 
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  תשלומי מס ער� מוס! .  63

על הקבל� לשל# את מס( הער( לא לפני המועד שבו  מזמי�ידי ה� ישול# על, חוזהמ החל בגי� שכר ה"המע

  .קבל�כנגד קבלת חשבונית מס כדי� מהוזאת , המוס� לרשויות

64  . �  הצגת חשבונות ומסמכי

החשבונות והמסמכי# האחרי# הקשורי# , את כל הפנקסי#, לפי דרישתו, הקבל� מתחייב להמציא למנהל

שיידרש , בכתב או בעל פה, מידעוכ� ית� למנהל כל , או לביצוע פעולה כלשהי הכרוכה בביצוע החוזה/לחוזה ו

  .על ידי המנהל

  סיו� החוזה או אי המשכת ביצועו �' פרק יב

  תעודת סיו� החוזה .  65

ימסור המנהל  ,בהתא# לחוזה ולשביעות רצונו של המנהלובכפו� לביצועה של העבודה , בתו# תקופת הבדק

תעודת סיו� " –להל� (בדבר סיו# העבודה בהתא# לחוזה ולשביעות רצונו של המנהל לקבל� תעודה 

  .")החוזה

, או על פי כל די�/ו ת הנובעת מהחוזהיומסירת תעודת סיו# החוזה לקבל� אינה פוטרת את הקבל� מהתחייבו

  .ת לאחר מועד מסירת התעודה האמורהואשר מטבע הדברי# נמשכ

  סילוק יד הקבל� מאתר העבודה .  66

ו של הקבל� יולסלק את יד, בכל עת, חלקוכולו או , המזמי� יהיה רשאי לתפוס את אתר העבודה .66.1

או , ולהשלי# את העבודה בעצמו או באמצעות קבל� אחר, וכל ציוד או חומרי# של הקבל�, ממנו

שבאתר , הציוד והמתקני# או בכל חלק מה#, ולהשתמש לש# כ( בכל החומרי#, בכל דר( אחרת

סכו# המגיע למזמי� ולהשתמש בתמורת# לכיסוי כל , או למכור אות# או כל חלק מה#, העבודה

  :בכל אחד מהמקרי# המנויי# להל� –מהקבל� לפי החוזה 

ארבעה ( 14ולא ציית תו( , כשהקבל� לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה .66.1.1

או , להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשי( בביצוע העבודה, ימי#) עשר

  .כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דר( אחרת

י מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד טשקצב ביצוע העבודה איכשהמפקח סבור  .66.1.2

 14תו( , והקבל� לא ציית, הקבוע בחוזה או במועד שהואר( על ידי המפקח להשלמתה

, להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעי# הנזכרי# בהוראה, ימי#) ארבעה עשר(

שמטרת# להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע שהואר( על ידי המפקח 

  .להשלמתה
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לאחר , וזהחשהקבל� מתרשל בביצוע ה, להנחת דעתו, כשיש בידי המנהל הוכחות .66.1.3

  .לא נתנה תוצאות רצויות, ימי# מראש) ארבעה עשר( 14, שהתראה בכתב לקבל�

או העסיק קבל� משנה בביצוע העבודה , חלקוכולו או , כשהקבל� הסב לאחר את החוזה .66.1.4

  .בלי הסכמת המזמי� מראש ובכתב –

ולא תיק� בהפרה אחרת או הפר את החוזה /� הפר את החוזה הפרה יסודית וכשהקבל .66.1.5

  .ימי# מיו# התראת המזמי�) עשרה( 10את ההפרה תו( 

או נכסיו המשמשי# /או יוטל עיקול על נכסיו המהותיי# ו/א# יוכרז הקבל� כפושט רגל ו .66.1.6

או /נס נכסי# ואו צו כו/כשנית� נגד הקבל� צו לקבלת נכסי# ואו /לצור( ביצוע העבודה ו

, או כונס נכסי#/או מפרק ו/או מפרק זמני ו/צו פירוק או כשמונה לו קד# מפרק זמני ו

או התקבלה החלטה של הקבל� /או שהוגשה נגד הקבל� בקשה לפירוק ו/ו, זמני או קבוע

או שנעשה /או נית� צו הקפאת הליכי# בגינו ו/או שמונה לקבל� נאמ� ו/ו על פירוק מרצו�

  .או הניהול של הקבל� לאחרי#/או א# יועברו השליטה ו/# לגביו והסדר נושי

נת� או , שהקבל� או אחר בשמו של הקבל�, להנחת דעתו, כשיש בידי המנהל הוכחות .66.1.7

מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או כל דבר הכרו( , הציע לאד# כלשהו שוחד

  .המזמי� או שהקבל� או אחר בשמו נהג במרמה כלפי/ו, בביצוע החוזה

ימי# מיו# תפיסת ) שבעה( 7יודיע המפקח על כ( לקבל� בכתב תו( , תפס המזמי� את אתר העבודה .66.2

יודיע המפקח לקבל� את הער( המשוער , העבודה ימי# מיו# תפיסת אתר) שלושי#( 30תו( . האתר

# הציוד והמתקני, ואת פירוט החומרי#, של חלק מהעבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה

  .שהיו באתר העבודה באותו מועד

א� לפני , רשאי המזמי� לחלט את כל הערבויות והביטחונות שניתנו על ידי הקבל�, בנוס� לכ(

  .כי נגרמו למזמי� נזקי# או הוצאות ,שהתברר

  .או על פי כל די�/על פי חוזה ו או אחר של המזמי�/אי� באמור כדי לפגוע בכל סעד נוס� ו

לדרשו , בכל עת, רשאי המפקח, ציוד או מתקני#, העבודה והיו בו חומרי#תפס המזמי� את מקו#  .66.3

לא ציית . הציוד והמתקני# או כל חלק מה#, מהקבל� בכתב לסלק ממקו# העבודה את החומרי#

לסלק# מאתר העבודה לכל , על חשבו� הקבל�, רשאי המזמי�, ימי#) שבעה( 7הקבל� לדרישה זו תו( 

הוראות סעי� קט� זה אינ� . יה אחראי לכל נזק או אובד� שייגר# לה#ולא יה, מקו# שיראה בעיניו

  .בציוד ובמתקני# או למכר# בכל מחיר, גורעות מזכותו של המזמי� להשתמש בחומרי#

אלא , או מתקני# כלשה#/או ציוד ו/הקבל� לא יהיה רשאי להוציא מאתר העבודה חומרי# ו

  .מראש ובכתב בלבד, באישור מפורש של המזמי�

  :יחולו ההוראות הבאות, פס המזמי� את אתר ביצוע העבודה כאמור לעילת .66.4
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עד  ולקבל� יעוכב #תשלומיהאול# , לעיל 60.1 ייער( חשבו� סופי על פי האמור בסעי�  .66.4.1

  .לאחר השלמת העבודה על ידי המזמי�

ההפסדי# וההוצאות  ,יקבע המנהל את הנזקי#, לאחר השלמת העבודה על ידי המזמי� .66.4.2

עקב , לרבות בגי� הצור( להשלי# העבודה באמצעות קבל� אחר, הנוספות שנגרמו למזמי�

  .'תשלו# הפרשי הצמדה לקבל� האחר וכו, העיכוב בהשלמת ביצוע העבודה

, ישל# הקבל� למזמי� כפיצוי קבוע, בנוס� ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המזמי� .66.4.3

לבי� , 66.4.2 ההפרש בי� הסכו# שנקבע לפי סעי�  מוער( ומוסכ# מראש את סכו#

חמישה ( 15%בתוספת של , חוזהההעלות הצפויה של השלמת העבודה על ידי הקבל� לפי 

  .להפרש זה) עשר אחוזי#

את הסכומי# , לעיל 66.4.1 המזמי� רשאי לקזז מהסכו# המגיע לקבל� כאמור בסעי�  .66.4.4

  .לעיל 66.4.3  �ו 66.4.2 האמורי# בסעיפי# קטני# 

לא יפגע הדבר בזכות כלשהי של , חלקהכולה או , לא השלי# הקבל� את ביצוע העבודה .66.4.5

, לעיל 66.4.3  �ו 66.4.2 והקבל� יפצה את המזמי� כאמור בסעיפי# קטני# , המזמי�

  .בהתאמה ובשינויי# המחויבי#

אלא בכפו� , לא יהיה המזמי� חייב לשל# לקבל� סכו# כלשהו בקשר לחוזה, נתפס מקו# העבודה .66.5

  .לעיל 66.4 לאמור בסעי� קט� 

  .או על פי כל די�/ות להוסי� על זכויות אחרות של המזמי� על פי החוזה והוראות סעי� זה בא .66.6

יראו את כל החומרי# והציוד כנמצאי# בחזקתו של , תפס המזמי� את מקו# העבודה כאמור .66.7

וזאת מבלי לפגוע באמור בפרק , והוא רשאי לנהוג בה# מנהג בעלי#, )בנוס� לבעלותו בה#(המזמי� 

  .לעיל' ו

יחול ג# במקרה של תפיסת חלק מאתר , הקבל� ממנו יקו# העבודה וסילוק ידהאמור על תפיסת מ .66.8

  .וסילוק הקבל� מביצוע חלק של העבודה ההעבוד

ביטול , כשלעצמ#, אי� בה#, וסילוק ידו של הקבל� ממנו, כולו או חלקו, תפיסת אתר העבודה .66.9

 .החוזה על ידי המזמי�

המזמי� , או על פי כל די�/י# למזמי� על פי החוזה ואו סעד המוקנ/או לפגוע בכל זכות ו/מבלי לגרוע ו .66.10

או על /או לחילופי� לזכויות המוקנות לו בחוזה ו/בנוס� ו(לבטל את החוזה ) א( לא חייב(יהא רשאי 

 .לעיל 66.1 בכל אחד מהמקרי# המפורטי# בסעי� , )פי כל די�


