
 

 

  

  

  אחוזות החוף בע"מאחוזות החוף בע"מ

  /01014110/4110  מס'מס'  מכרזמכרז

  /010140/40חוזה מס' חוזה מס' 

  

מכרז לביצוע עבודות איטום וניקוז מכרז לביצוע עבודות איטום וניקוז 
  בחניוניםבחניונים

  

  /110/110  נובמברנובמבר

  

  

 



- 2 – 

 

 
 תוכן העניינים ורשימת מסמכים: -חוברת המכרז 

 

 תנאי המכרז –חלק א' 

 /014110 תנאי מכרז

 מציע;להצהרת ה 3א – 0אמציע, כולל נספחים הצהרת ה – ' לתנאי המכרזאנספח 

 טבלת ניסיון המציע; – נספח ב' לתנאי המכרז

 ;מכרזהנוסח ערבות  – ' לתנאי המכרזגנספח 

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

 כתב כמויות ומחירים. –נספח ה' לתנאי המכרז 

 

 נוסח חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו –חלק ב' 

 /014110 חוזה מס'

 

 



- 3 – 

 

 

 תנאי המכרז
 כללי .1

מסגרת להתקשרות בחוזה הצעות להציע מזמינה בזאת ( "החברה")להלן: ות החוף בע"מ אחוז .1.1

-איטום וניקוז, בחניונים שונים המופעלים על ידי החברה, ברחבי העיר תל אביבעבודות ביצוע ל

 והכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.יפו, 

בהוראות החוזה או  ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת, ואין .1.2

העבודות, כולן או חלקן,  מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע

 ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.

( חודשים, עם זכות ברירה לחברה בלבד, על פי שיקול חודשים) 22 -תקופת ההתקשרות הנה ל .1.3

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

 חודשים נוספים. 22ובסך הכל, במצטבר, עד 

ההתקשרות תהיה על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן:  .1.2

 ., על נספחיו(חוזה"ה"

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

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

 למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך.

 מובהר בזאת כי על המציעים להגיש את הצעתם בהסתמך על כלל מסמכי המכרז. .1.1

 ומפגש מציעים שאלות הבהרה ,עיון במסמכי המכרז .2

ללא תשלום, באתר האינטרנט של אחוזות החוף ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם,  .2.1

או במשרדי אחוזות החוף בכתובת הנזכרת לעיל, בתיאום מראש  www.ahuzot.co.ilשכתובתו 

 . 33-0113333עם רכזת החוזים וההתקשרויות בחברה בטלפון 

רוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הד .2.2

זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, ורכש את מסמכי המכרז, מתבקש המשתתף במכרז להגיש 

, כשהם חתומים ומאושרים להלן 5.5 את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 כים מטעם המשתתף במכרז.כדין על ידי המוסמ

שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק  .2.3

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

 13/2312' כי הפנייה הינה בקשר למכרז מסבלבד, תוך ציון  בכתבאך ורק מרוכשי חוברת המכרז, 

  .01011בשעה  ,/110לשנת  /112002110יום עד לוזאת 

או  michrazim@ahuzot.co.ilאת השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו 

 .33-01131333באמצעות פקסימיליה מס' 

http://www.ahuzot.co.il/
mailto:michrazim@ahuzot.co.il
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בצירוף השאלות שנשאלו והן יהוו חלק בלתי בכתב בלבד לכל רוכשי המכרז  תשובות תינתנה .2.2

ולא תתאפשר הגשת שאלות  ,/112002110נפרד ממסמכי המכרז. התשובות יימסרו עד ליום 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים והבהרות לאחר מסירת התשובות. 

צעתו על תשובות שימסרו בכתב, יחייבו את החברה. משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בה

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

למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי אחוזות החוף 

 ו/או מי מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים החברה  .2.1

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק 

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

רטים שימסרו על ידם לחברה. לא תישמע כל טענה ממשתתף אם לא בדואר אלקטרוני לפי  הפ

 נמסרו על ידי הנציג מטעמו מספר פקסימיליה ו/או כתובת דואר אלקטרוני נכונים. 

במשרדי אגף התפעול של אחוזות  0/031, בשעה /0120020-מפגש מציעים יתקיים ביום א', ה .2.1

 .2יפו, קומה -, תל אביב2החוף, ברחוב גרשון ש"ץ 

 כישת חוברת המכרזר .3

₪   1,333סך של  תמורת /42002110 החל מיום החברהמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי את  .3.1

שישולמו באמצעות המחאה, שזמן  ("דמי רכישת חוברת המכרז" -להלן ) שקלים חדשים(אלף )

דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו,  פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה.

, 14.1.3  ,14.1.2 בנסיבות המפורטות בסעיפים   החברהט במקרה של ביטול המכרז על ידי למע

 .ולפי שיקול דעת החברה להלןההצעה הזוכה למעט אם מדובר בפגם בבחירת  להלן 14.1.5  -ו

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

 י רוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  3.1 בסעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור  .3.2

המכרז בהחזר דמי  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו/ אמכל סיבה שהי ,המכרז

 רכישת חוברת המכרז.

 המכרז  , היא נמסרת לרוכשיהחברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .3.3

לא יהיו רשאים לעשות המכרז  לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת, ורוכשי

 רת, זולת הגשת הצעה למכרז. בה שימוש למטרה אח

מען למסירת הודעות  חברהבד בבד עם רכישת חוברת המכרז, ימסור רוכש חוברת המכרז ל .3.2

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

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 תנאי הסף להשתתפות מציע במכרז, הנם, במצטבר:

עות למכרז, הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי המציע הינו קבלן אשר, במועד הגשת ההצ .2.1

 איטום מבנים. – 132, בקוד 1111-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 המשתתף הינו בעל תעודת "אוטם מורשה" מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי. .2.2
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ודות איטום הדומות )שתי( עב 2המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע כקבלן ראשי, של לפחות  .2.3

ואילך. לעניין סעיף זה,  2311לעבודות הנדרשות במכרז זה, אשר ביצוען הסתיים החל משנת 

 )חמש מאות( מ"ר, לכל הפחות. 133יילקחו בחשבון עבודות איטום אשר שטח כל אחת מהן היה 

על פי הוראות שקלים חדשים(  אלף עשרים₪ )23,333 לשסך בהמציא ערבות מכרז  המשתתף .2.2

 תנאי המכרז.

 .1101 –התשל"ו   ,כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהנו בעל  המשתתף .2.1

 .במפגש המציעיםהשתתף  המשתתף .2.1

 רכש את חוברת המכרז. המשתתף .2.0

 .רך הוכחת עמידתו בתנאי הסף דלעיללצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לצו המשתתףעל 

  הגשת הצעה למכרז .1

ין הסכמה מצדו של המציע לכל ההוראות, ילמכרז על ידי מציע, תהווה לכל דבר וענהגשת הצעה  .1.1

 מסמכי המכרז. כל התנאים והתניות המופיעים ב

 אופן הגשת הצעה .1.2

כל המסמכים שיש , לרבות מסמכי המכרזכל על המציע להגיש הצעה הכוללת את  .1.2.1

 להלן.  5.5 לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף 

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה,  .1.2.2

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

 התניה ו/או תוספת.

 הצעה תוגש בעותק אחד בלבד. .1.2.3

מכרז ושעל שמו הוצאה הקבלה על ידי מי שרכש את חוברת ה הצעה תוגש אך ורק .1.2.2

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

 ו/או הקשור אליו. 

 5.5 סמכים שיש לצרף להצעה בהתאם לאמור בסעיף , לרבות כל הממסמכי המכרזכל  .1.2.1

המציע ו/או על ידי אחר מורשי החתימה של על ידי  להלן, חייבים להיות חתומים

הכל כנדרש על פי בחתימה וחותמת של המציע,  (כגון עורך דין או רואה חשבון)מטעמו 

, בכל עמוד ייחתמו בראשי תיבותכל עמודי המכרז, לרבות החוזה, תנאי המכרז. 

 .ועמוד

 : ביטוחי המציע .1.2.1

ברה לקיום ביטוחים על ידי רישות החדופנית למשומת לב המציעים ת 4212120

 "(.דרישות הביטוח" )להלן:הקבלן שיזכה במכרז 

( 1.2.1.1כאמור בסעיף )ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 4212121

 .לעיל ולהלן
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הוראות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  1.2.1.3

בזאת  ומצהירואן במל המכרזהביטוח ואת מהות העבודות לפי מסמכי 

התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים  כי קיבל ממבטחיו

 .ולהלן לעיל כמפורט

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב  1.2.1.2

לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי  חברהבידי ה ולהפקיד

)בנוסחו המקורי( כשהוא  בלןאישור ביטוחי הק' גאת נספח לתחילתן, 

 חתום כדין על ידי המבטח.

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי  1.2.1.1

 הביטוח פוליסותמ בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים

 .הנדרשות

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש מובהר בזאת במפורש כי  1.2.1.1

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת  להעלות במסגרת

. מובהר, כי שינויים ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

 '( עלולים לגרום לפסילת ההצעה.גביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח 

אישור ביטוחי ' גנספח למען הסר ספק מובהר בזה, כי אי המצאת  1.2.1.0

 לרבות, )בנוסחו המקורי( ידי מבטחי המציע , חתום כדין עלהקבלן

הקבלן כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים –הצהרת הקבלן  0' גנספח 

למנוע ממנו את מועד תחילת  תהא רשאיתהחברה )בנוסחו המקורי(, 

 כנדרש. ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום

מובהר בזה, כי  לעיל, 1.2.1.0בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.2.1.5

כאמור , '(גנספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח אי המצאת במקרה של 

לראות בקבלן כמי שהפר את החברה רשאית לעיל, תהא  1.2.1.0בסעיף 

 החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על  1.2.1.1

, המהווים אישור אלא בחתימה וחותמת של המציעם ידי המבטחי

והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, 

 התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בתנאי המכרז, לרבות הצעה  החברה .1.3

סתייגות ו/או התניה ו/או תוספת בנוסח מסמכי הכוללת תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או ה

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

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

או  ם ו/או הבהרות על הצעתםתהא רשאית לזמן אליה מציעים כדי לקבל פרטים נוספי החברה .1.2

 .לבצע הליך הבהרות ו/או בירור פרטים בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

 



- 0 – 

 

 

  מסמכים שיש לצרף להצעה .1.1

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

 המסמכים המפורטים להלן:

 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישורים כדין על ניהול ספרים, בהתאם לחוק  .1.1.1

1101. 

 עוסק מורשה, בתוקף כדין. מציעתעודה המעידה על היות ה .1.1.2

 יצורפו להצעה בנוסף גם המסמכים הבאים: –היה המציע תאגיד  .1.1.3

, חתום ומאושר על ידי עורך דין האישור המצורף כנספח "ד" לתנאי המכרז .1.1.3.1

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

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

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

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

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

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

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

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

 העתקים נאמנים למקור, מאושרים על ידי עורך דין או רואה חשבון, של .1.1.3.2

 תעודת ההאגד של התאגיד ושל מסמכי ההתאגדות שלו.

 –לעיל  4.1 אישורים ותעודות המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף  .1.1.2

 איטום מבנים. – 132היות המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים בקוד 

 –לעיל  4.2 ף המפורט בסעיף אישורים ותעודות המעידים על עמידת המציע בתנאי הס .1.1.1

 היות המציע בעל תעודת "אוטם מורשה".

לעיל ולצרף  4.3  רשימת עבודות להוכחת עמידתו בתנאי המקדמי המפורט בסעיף .1.1.1

ת לרבו ,וכן חשבונות או כל מסמך אחר להוכחת הניסיון הנדרש רשימת ממליצים

 לתנאי המכרז.  נספח ב'השלמת כל הפרטים בטבלת ניסיון המציע, 

 לתנאי המכרז.כנספח ג' ערבות המכרז, בנוסח המצורף  .1.1.0

 .המכרז חוברת .1.1.5

לתנאי המכרז, על נספחיו, לרבות  כנספח א'טופס הצהרת המציע, בנוסח המצורף  .1.1.1

 .3א4 -ו 1; א404א יםכנספחבנוסח המצורף  - יםתצהיר

  המכרז. לחוברתבנוסח המצורף  - על נספחיו חוזהה .1.1.13

כאמור  , ככל שנמסרו,כל מסמכי התשובות וההבהרות, שנמסרו למציע על ידי החברה .1.1.11

 , כשהם חתומים על ידי המציע.לעיל 2.4 בסעיף 
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 תצלום הקבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז בידי המציע. .1.1.12

 בלבד. מכרזמס' הכי המכרז. על גבי המעטפות יצוין להגשת מסממעטפה  .1.1.13

 הגשת הצעותמועד ומקום  .1

את  את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז. .1.1

בשעה  /02012110-ב' ה יוםיש להגיש עד  עליה רשום מספר המכרז בלבד, ,המעטפה הסגורה

כח, במשרדי -ת המעטפה במסירה אישית או על ידי באולמסור א ("היום הקובע" )להלן: 01011

  .בקומה רביעיתתל אביב,  1החברה, ברח' גרשון שץ )גגה( 

 .המעטפה תושם אך ורק בתיבת המכרזים המתייחסת למכרז זה .1.2

הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא  .1.3

 תישקלנה. 

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וזאת  תהא החברה, הקובעעד ליום  בכל עת .1.2

כאמור את המועד  החברהללא צורך בהודעה מוקדמת על כך לרוכשי חוברת המכרז. דחתה 

האחרון להגשת הצעות, תודיע על כך לכל רוכשי חוברת המכרז, והמועד החדש ייחשב לכל דבר 

 ה של דחיית המועד האחרון להגשת הצעות, תהאבמקר ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות.

להלן ו/או  8.7 החברה רשאית לשנות את מועד תוקף הערבות הבנקאית למכרז על פי סעיף 

 להלן. 7 להאריך את תוקף ההצעות על פי סעיף 

לא תהיה כל חובה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או  חברהל .1.1

 אחר, מכל סיבה שהיא.

, בנוכחות 0/031בשעה  /02012110ביום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי אחוזות החוף,  .1.1

 כל המעוניין.

 תוקפה של הצעה .0

ייב את מגישה, ללא זכות חזרה, כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותח .0.1

 023211042עד ליום 

במקרה שהחברה תאריך  ,02121104 החברה תהא רשאית להאריך את תוקפן של ההצעות עד ליום .0.2

 .את תוקפן של ההצעות כאמור, יאריכו המציעים את תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

 המכרזערבות  .5

אוטונומית ובלתי  ,ערבות המכרז כתנאי להשתתפותו במכרז, על המציע לצרף להצעתו את .5.1

 . לתנאי המכרזנספח ג' ערבות המצורף כבנוסח ה ,מותנית

 שקלים חדשים(. אלף  עשרים)₪  23,333 -סך השווה לבערבות המכרז תהיה  .5.2

 .בנקאיתכל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנספחיו פירושה ערבות  .5.3

ערבות הבנקאית וכפועל יוצא, מובהר בזאת כי כל שינוי בנוסח הערבות עלול להביא לפסילת ה .5.2

 לפסילת ההצעה.
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  תוצא על שם המציע בלבד.ערבות המכרז  .5.1

 המקורית. הבנקאית את הערבות תו לצרף להצע מובהר בזאת כי על המציע  .5.1

, ערבות המכרז תעמוד בתוקף להלן 8.8 עיל ולאמור בסעיף ל 7.2  -ו  6.4 פים בסעיבכפוף לאמור  .5.0

אלא אם כן הוחזרה  ,1.3.2015יום להחל מלא יאוחר מיום הגשת ההצעה על ידי המציע ועד 

 . להלן 8.10.1 , כאמור בסעיף החברהלמציע קודם למועד זה על ידי 

להאריך את תוקף ערבות המכרז המציע  נוצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז, מתחייב .5.5

)חמישה( ימים לפני פקיעת  1 -ידרש, וזאת עד לא יאוחר מי, מעת לעת, כפי ששהוגשה על ידו

בכל ההוצאות  ושאייהמציעים . כאמור ו/או בהתאם להוראות החברה תוקפה של ערבות המכרז

 . כאמור הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות המכרז

 פסולאת ערבות המכרז כנדרש לעיל, תהא החברה רשאית, מטעם זה בלבד, למציע  ךלא הארי .5.1

, ומבלי לגרוע על הכרזת הכשיר השני ו/או הזוכה, לפי הענין ההודעתהצעת המציע ו/או את את 

, המציע, כולה לטובתהן, לחלט את ערבות המכרז של מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל די

כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הבנקאית הנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

, לרבות לקבלת כל החברה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של החברה

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

 בות המכרזהחזרת ער .5.13

למעט הכשיר השני,  ,תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתההחברה  .5.13.1

נחתם החוזה בו ש)שבעה( ימים מן המועד  0אם וככל שהוכרזו, בתוך להלן,  וכהגדרת

 . עם הזוכה

כל ההתחייבויות  ביצועמלוא כנגד  החברהערבות המכרז של הזוכה תוחזר לו על ידי  .5.13.2

 גדרתן להלן.של הזוכה, כה המקדמיות

 חילוט ערבות המכרז .5.11

כל דין, החברה מסמכי המכרז ו/או על פי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי  .5.11.1

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

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

מילא את התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי מסמכי המכרז, ו/או במידה והוכרז לא 

אם לא קיים במלואן ובמועדן את כל התחייבויותיו, כולן או  –ו/או ככשיר שני  כזוכה

, ההתחייבות המקדמיות חלקן, על פי מסמכי המכרז הנובעות מהכרזתו כזוכה, לרבות

 ת המכרז כאמור לעיל, סכום הערבות יהווהחילטה החברה את ערבו. כהגדרתן להלן

. אין באמור החברהיחשב לקניינה הגמור והמוחלט של ו פיצויים מוסכמים מראש

, לרבות לקבלת כל סעד, על פי החברהלעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של 

 מכרז זה ו/או על פי כל דין.

מסר לבנק שהוציא את יב שתערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על פי דרישה בכת .5.11.2

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

 כלשהם נוספים על דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.
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 מחירי ההצעה  .1

 כנספח ה'במסגרת מכרז זה נערך אומדן גלוי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומסומן  .1.1

 .("כתב הכמויות" -להלן ) לחוזה( למסמכי המכרז' בנספח מצורף גם כ)

התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס  .1.2

שתוצע לגביהם  בהנחה או התוספתמחירי היחידות הנקובים בסעיפי כתב הכמויות, בהתחשב 

 )אם תוצע( על ידי הזוכה. 

 כוללים מס ערך מוסף.  אינםות ים בכתב הכמוימחיריודגש, כי ה

)חמישה עשר אחוזים(  04%מודגש ומובהר בזאת כי שיעור אחוז ההנחה המירבי לא יעלה על  3232

)חמישה  4%)להלן0 "שיעור ההנחה המירבי"( וכי שיעור אחוז התוספת המירבי לא יעלה על 

יעור ההנחה או תוספת העולה על שהנחה 2 ניתנה )להלן0 "שיעור התוספת המירבי"( אחוזים(

 המירבי או על שיעור התוספת המירבי, לפי הענין, ההצעה תיפסל2 

האפשרויות המפורטות להלן, ולאשר שלוש מבין  אחתעל המציע לבחור בגיליון הסיכום הכללי  .1.2

 בחתימתו לצידה את הסכמתו לגביה:

  אולמחירים הנקובים בכתב הכמויות;  הסכמה .1.2.1

הכמויות, כשבמקרה כזה עליו לנקוב  ביחס למחירים הנקובים בכתב הנחהמתן  .1.2.2

בכפוף  היחידות הכלולות בכתב הכמויותלכל בשיעור הנחה אחד בלבד, המתייחס 

 או; (11%לעיל בדבר שיעור ההנחה המירבי ) 9.3 לאמור בסעיף 

ה כזה עליו לנקוב כשבמקרביחס למחירים הנקובים בכתב הכמויות,  תוספתדרישת  .1.2.3

בכפוף  היחידות הכלולות בכתב הכמויותלכל אחד בלבד, המתייחס  תוספתבשיעור 

 (.1%לעיל בדבר שיעור התוספת המירבי ) 9.3 לאמור בסעיף 

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

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

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

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

  שמסכים למחירים הנקובים בכתב הכמויות. 

תוגשנה על גבי כתב הכמויות, אלא על גבי גיליון הסיכום  עות המחיר למכרז של המציעים, לאהצ .1.1

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

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

וכמו כן, לא ניתן להציע הנחה על חלק מהסעיפים  חידות בודדות בכתב הכמויותביחס למחירי י

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

 או תוספת מותנים, עלולה להביא לפסילת ההצעה.

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

ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה 

 .לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז
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ם שיוצעו על ידי הזוכה, לרבות ההנחה או התוספת שניתנה לגביהם בגיליון מחירימובהר, כי ה .1.1

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

 דות.לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבובנוגע ו

מובהר בזאת, כי התמורה שתשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על המחירים המוצעים על ידו,  .1.0

ה, תהווה תמורה סיכום הכללי, אם ניתנלגביהם בגיליון האו תוספת שניתנה בכפוף לכל הנחה 

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

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

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

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

 אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.  

 שיקולים לבחירת ההצעה הזוכה .13

החברה תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה  .13.1

 את מירב היתרונות.

כמו כן, בנסיבות  או כל הצעה שהיא. זולה ביותררה תהא רשאית שלא לקבל את ההצעה ההחב .13.2

המפורטות במסמכי המכרז, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, וכן להרחיב או לצמצם 

 את היקפו.

בבחינת ההצעות, החברה תהא מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין,  .13.3

 ך לא חייבת, לשקול, בין היתר, את השיקולים המפורטים להלן, כולם או חלקם:רשאית, א

 2 איכות וניסיון קודמים של המציע .13.3.1

 אמינותו של המציע. .13.3.2

של העירייה ו/או  אחרתו/או כל חברה עירונית  העירייהניסיון העבר של החברה ו/או  .13.3.3

גיד, גם עם בהתקשרות עם המציע, ובמידה ומדובר בתאשל רשות מוניציפלית אחרת 

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

(, לרבות מי מהפועלים דרך כלל מטעמו, 1115 –מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

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

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

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

 .לרבות בקשר למסירתן של העבודות

 כח האדם, הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המציע לצורך ביצוע העבודות. .13.3.2

ואם היה תאגיד, גם מידע הנוגע למנהליו ו/או  ,המציע מידע מן המרשם הפלילי לגבי .13.3.1

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

 . בכל דרך אחרת

 .מהותיות לוקה בשגיאות , כולה או חלקה,העובדה שההצעה .13.3.1

 מבוססת על אי הבנה או הנחות שגויות. , כולה או חלקה,התרשמות כי ההצעה .13.3.0
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 עובדה שהמציע לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז. ה .13.3.5

קיומם של תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או תוספת  .13.3.1

 בנוסח מסמכי המכרז.

 ISOאוISO 9001:2000 היות המציע בעל אישור לבצע עבודות על פי תקן  .13.3.13

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

 .עדכני למועד הגשת ההצעה

הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .13.2

בלבד, ואינה מהווה רשימה סגורה כלל וכלל. אין באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים 

 .ו/או נוספים שהחברה תהא רשאית להתחשב בהם

 בחירת הזוכה והודעה על תוצאות המכרז .11

 החברה. המוסדות המוסמכים של החברהההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי  .11.1

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

 תבחר זיא זהה(, תוספת או הנחה שיעור) זהות הצעות מספר ותהיינה במידה כי בזאת מובהר .11.2

 המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי הבלעדי, דעתה שיקול פי על הזוכה, את החברה

 הגרלה. לפי או

נבחרה הצעה זוכה, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור, בנוסף, גם הצעה אחת נוספת,  .11.3

 אשר תוכרז ככשיר שני.

  יה; התחייבויות הזוכהיתוצאות הזכ .12

  .(יה"י"הודעת הזכ –להלן על זכייתו במכרז ) לזוכהתודיע החברה  .12.1

 , על נספחיו.חוזההעותקים של שלושה יה תצרף החברה ילהודעת הזכ .12.2

 –לעיל ולהלן לחברה את המסמכים המפורטים להלן: )הזוכה  ( ימי עסקים ימציא1תוך חמישה ) .12.3

 :("התחייבויות המקדמיות"ה

, חתומים היצורף להודעת הזכי, שנמסרו לו במוחוזה, על נספחיההעותקים של שלושת  .12.3.1

 .על ידו

ימציא הזוכה את  עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות, .12.3.2

המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  יכל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנא

' לחוזה( חתום כדין על ידי חברת הביטוח גהקבלן)נספח  אישור על קיום ביטוחי

פטור מנזקים והצהרת הקבלן  –( הצהרת הקבלן  0' גנספח חו המקורי( וכן   את ))בנוס

 ל( חתומים כדין על ידי הקבלן )בנוסחם המקורי( הכו1' גנספח עבודות בחום ) –

ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי נוסח הנדרש במסמכי המכרז, בהתאם ל

 .והחוזה המכרז

ל כל ההתחייבויות המקדמיות על ידי הזוכה, תחתום החברה בכפוף לביצוען, במלואן ובמועדן, ש .12.2

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



- 13 – 

 

, יהווה על ידי הזוכה ההתחייבויות המקדמיותמ אחת ו/או יותראי ביצוען, במלואן ובמועדן, של  .12.1

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

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

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

ע, בזכות . אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוהחברההנ"ל יחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

החברה תהא רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז באם קיבלה מידע על הזוכה, אשר לו היה  .12.1

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

 הזוכה. 

הזוכה כאמור בתנאי המכרז, לא יהא הזוכה זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך  בוטלה זכיית .12.0

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

על כל בזאת, והוא מוותר על פי הוראות מסמכי המכרז, הזוכה יהא חייב לבצע את העבודות,  .12.5

, ות, לרבות טענות לעניין היקף העבודו/או מי מטעמה נגד החברהתביעה כ, דרישה ו/או טענה

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

 .על פי מסמכי המכרז לזוכה

 פניה לכשיר השני .13

א , החברה תהמכל סיבה שהיא חוזההבוטלה זכיית הזוכה כאמור בתנאי המכרז ו/או בוטל  .13.1

 רשאית להכריז על הכשיר השני כעל הזוכה. 

 הוכרז הכשיר השני כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות החלות על הזוכה. .13.2

  ביטול המכרז .12

מסמכי המכרז ו/או על רשאית לבטל את המכרז על פי החברה תהא בו שבנוסף לכל מקרה אחר  .12.1

 חד מהמקרים הבאים:לבטל את המכרז, בכל אאך לא חייבת,  ,כל דין, החברה תהא רשאיתפי 

 לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד.  .12.1.1

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

 הצעה כשרה אחת לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז נפסלו. 

 צעה הזוכה.החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת הה .12.1.2

באופן מהותי המצדיק, ו/או העירייה חל שינוי נסיבות מהותי ו/או השתנו צרכי החברה  .12.1.3

 לדעת החברה, את ביטול הליך המכרז.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, או חלקם, תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו  .12.1.2

 באופן המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.

 ת המימון לביצוע העבודות.לא הושלמו מקורו .12.1.1
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מכל בוטל המכרז כאמור על ידי החברה, לעיל, מובהר, כי במקרה שבו  3.1 בכפוף להוראות סעיף  .12.2

לא יהא מי מן המציעים זכאי לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי סיבה שהיא, 

 ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור. נזק, בגין ביטול זה,

 עיון במסמכים .11

בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד  מודיעההחברה  .11.1

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

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

, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 33על 

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

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

. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  נושאים במפורשה

 יתעורר הצורך בכך.

 לעיל, יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.  15.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף  .11.2

 יםכלליתנאים  .11

 תיפסל. –יע אחד הצעה המוגשת במשותף על ידי יותר ממצ .11.1

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעה והגשתה, יחולו על המציעים  .11.2

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

 יהכתוב במסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים לגבי כל הנושאים נשוא .11.3

 המכרז.

רשאית לראיין את המציעים, כולם או חלקם, יחד או בנפרד, וכן לדרוש מהמציעים החברה תהא  .11.2

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

 מנת לבחון את המציעים והצעתם.

, הבלעדי האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרחברה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .11.1

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

, בין וזאתמטעמו  מיויכולתו של המציע ו/או  סיונוו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לני

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

ו/או עם מי  החברהותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם מתחייבים בהגשת הצע המציעים .11.1

 ככל שיידרש.מטעמה 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, ואין לראות במכרז זה  .11.0

 משום התחייבות של החברה להזמין את העבודות, כולן או חלקן.

ו למציעים על פי תנאי המכרז, הודעות שתידרש החברה לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ו/א .11.5

דואר תשלחנה לכתובות שנמסרו לחברה על ידי רוכשי מסמכי המכרז ו/או המציעים, וזאת ב

פקסימיליה או בדואר רשום עם אישור מסירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אלקטרוני או ב

 החברה.  
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כמפורט  לתעודתה כל הודעה שתשלח כאמור על ידי החברה כאמור לעיל, יראוה כאילו הגיעה

 :להלן

חשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת יפקס תאו  אלקטרונידואר הודעה שתשלח בכל  .11.5.1

 -שלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא יה

 .תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב

שלחה יהשעות ממועד  25הודעה שתשלח בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה תוך כל  .11.5.2

 .מבית דואר בישראל

בהגשת הצעתו נותן המשתתף במכרז את הסכמתו כי אחוזות החוף תהיה רשאית לעשות כל  .11.1

שימוש, כפי שתמצא לנכון, במידע המפורט בהצעת המשתתף, ובמסגרת זו תציג, בפני כל גוף, 

את לרבות בפני משתתפים אחרים במכרז ו/או בפני כל גורם אחר שהוא, חלקים מהצעתו או 

הצעתו בשלמותה. בכלל זאת מסכים המשתתף כי אחוזות החוף ו/או העירייה תהיה רשאית 

להציג בפני המשתתפים האחרים במכרז ו/או בפני כל צד שלישי שהוא את ההצעות שהתקבלו 

 במסגרת המכרז.

 

 רוני איכר, מנכ"ל

 

 אחוזות החוף בע"מ
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 4110/01מס'  מכרז
 

 נספח א' לתנאי המכרז

 והצעתו עהצהרת המצי
 

 לכבוד
 תאריך _________        אחוזות החוף בע"מ 

 
 ג.א.נ.,

 
 4110/01מכרז מס'  הנדון0

 המציעהצעת  .1

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

 :*העבודות לפי הפירוט הבא

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

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

 של _____________________אחוזים( הנחה)במילים: 

 

 ם.בשיעור של %_____למחירי תוספתהננו מציעים  )ג( )_(

 של _____________________אחוזים( תוספת)במילים: 

 

    

 

 _____________ חתימה

 

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

  העולה על שיעור הנחה הנחה אחוזים(2 ניתנה )חמישה עשר  04%אחוז שיעור ההנחה המירבי לא יעלה על
 . מירבי זה, ההצעה תיפסל

  העולה על שיעור תוספת  )חמישה אחוזים(2 ניתנה תוספת 4%אחוז שיעור התוספת המירבי לא יעלה על
 .מירבי זה, ההצעה תיפסל

 ___________________ שם המשתתף במכרז:

 כתובת המשתתף במכרז: ___________________

    ן: _____________טלפו

 _____________ פקס: 

 תאריך: ___________ חתימת המשתתף במכרז: _______________
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 כללי .2

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

, כתב הכמויות , ערבויות, תקנים ישראליים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או בחוזהטכניהמפרט ה

תנאי המכרז, על כל מסכים בזאת ל(, והמחירים וכל מסמכים אחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה

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

 הגדרות .3

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

 הדברים מחייב אחרת.

 הצהרות והתחייבויות המציע .2

הנני מצהיר, כי הבנתי ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם; כי הצעתי זו מוגשת  .2.1

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

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

 כל תביעה ו/או דרישה, כאמור.

אני מודע ומסכים לכך, כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו ו/או ימסרו לי על ידי החברה  .2.2

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

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

הסף , לרבות תנאי הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז .2.3

; כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות לתנאי המכרז 4 להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף 

על עצמי לקיים, במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות שבמסמכי המכרז; וכי הנני מקבל 

 המוטלת עלי בהתאם לתנאי המכרז.

הנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת  .2.2

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

על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או הנני מצהיר כי הצעתי למכרז מוגשת אך ורק  .2.1

 סמוי/ים, להגשת הצעתי כאמור.

הנני מצהיר ומתחייב, כי באפשרותי לרכוש את כל החומרים ולהעסיק את כח האדם המתאים  .2.1

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

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

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

 של העבודות.

בבחינת ההצעות המוגשות למכרז, החברה תהא רשאית לשקול, בין היתר, את ידוע לי, כי  .2.0

להביא במניין שיקוליה את המידע המובא לתנאי המכרז, וכן  10 עיף השיקולים המפורטים בס

 .הצעה זול פיםהמצור יםלידיעתה בתצהיר

 פי על הזוכה, את החברה תבחר אזי ,זהים בסכומים הצעות מספר ותהיינה במידהידוע לי כי  .2.5

 הגרלה. לפי או המכרזים ועדת בפרוטוקול רשמושי נימוקים לפי הבלעדי, דעתה שיקול
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 ביותר או כל הצעה שהיא. זולהשלא לקבל את ההצעה הידוע לי, כי החברה תהא רשאית  .2.1

 14.1 ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל אחד מן המקרים הנקובים בסעיף  .2.13

הוראות זאת בנוסף לכל מקרה אחר שבו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי לתנאי המכרז, ו

 כל דין. מסמכי המכרז ו/או על פי 

על ידי לאחר שבדקתי היטב את המהות, ההיקף, והתנאים לביצוע הצעתי ניתנה הנני מצהיר, כי  .2.11

 כל התחייבויותיי, בהתאם למסמכי המכרז.

המכרז לא יוחזרו לי בכל מקרה, לרבות במקרים של  ידוע לי ואני מסכים, כי דמי רכישת חוברת .2.12

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

, למעט נאי המכרזלת 14.1.5  -, ו14.1.3  ,14.1.2  בנסיבות המפורטות בסעיפים החברהעל ידי 

 . ולפי שיקול דעת החברה להלןאם מדובר בפגם בבחירת ההצעה הזוכה 

 ידוע לי ואני מסכים, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של החברה, היא נמסרת לרוכשי .2.13

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

 שימוש למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

ידוע לי, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות הכנת הצעתי זו והגשתה, יחולו עלי  .2.12

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

הנני מתחייב שלא לגלות את פרטי הצעתי ולפעול למניעת גילוי הצעתי לאחרים בכלל,  .2.11

 ולמשתתפים אחרים במכרז, בפרט.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.  התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .2.11

 ידוע לי שהפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף .2.10

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

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

זה לעיל, תשקול  4 המפורטות בסעיף   יוהתחייבויותי יידוע לי, כי, בין היתר, על סמך הצהרותי .2.15

 החברה את הצעתי. 

  תצהיר .1

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

 "התצהיר"(2 -להלן כל אחד מהם לחוד ) הצהרת המציע זול 3א4 -ו 1; א404א

היה מי מור כל אחד ממנהלי ומבעלי השליטה בתאגיד. יתן תצהיר כאי ,היה המציע תאגיד .1.2

מהמנהלים ו/או מבעלי השליטה של המציע תאגיד, ייחתם התצהיר האמור על ידי היחידים 

המשמשים, במישרין או בעקיפין, כמנהלים ו/או כבעלי השליטה במנהלים ו/או בבעלי השליטה 

 .במציע

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

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

 ההרשעות ו/או כתבי האישום העומדים נגדם ו/או את החקירות המתנהלות נגדם.
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  הצעת המציע .1

נני מציע את הצעתי הלאחר שעיינתי במסמכי המכרז ובהסתמך על בדיקות שבוצעו על ידי,  .1.1

 לעיל. 1בהצעתי בסעיף לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, כמפורט 

הנני מצהיר, כי הצעתי על פי גיליון הסיכום הכללי, נעשתה על ידי לאחר שבדקתי היטב את  .1.2

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

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות, מעת לעת, ואין בהוראות ידוע לי כי  .1.3

העבודות, כולן  החוזה או מכרז זה בכדי לחייב את החברה להוציא לקבלן הזוכה מטלות לביצוע

 או חלקן, ו/או מטלות נוספות בהיקף כלשהו.

 כוללים מס ערך מוסף. אינםים בכתב הכמויות  מחירידוע לי כי ה .1.2

לכל  תמתייחסו בשיעור אחיד הינה , במידה והצעתי,התוספת שהצעתיאו  הנחהה כילי ידוע  .1.1

 .היחידות והסעיפים הכלולים בכתב הכמויות

בכתב הכמויות, בכפוף לעדכונם בגיליון הסיכום הכללי, ככל שניתנה על ידי ידוע לי כי המחירים  .1.1

כל התחייבויותיי על פי מסמכי  יהוו תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילויהנחה או תוספת, 

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

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

סמכי המכרז, לרבות מבהתאם להוראות יי ובביצוע יתר התחייבויותביצוע העבודות הכרוכות ב

 החוזה, והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

 באופן ובתנאים המפורטים בחוזה.התמורה בגין העבודות תשולם ידוע לי, כי  .1.0

 ערבות המכרז .0

כביטחון לקיומה על ידי של הצעתי למכרז, על כל סעיפיה ונספחיה, הנני מצרף להצעתי זו ערבות  .0.1

 אלף עשרים)₪  23,333 -תנאי המכרז, ובסך השווה לל נספח ג'במכרז, בנוסח זהה לנוסח הכלול 

  .שקלים חדשים(

ייווצר צורך להאריך את תוקף ערבות המכרז כאמור בתנאי ידוע לי ואני מתחייב, כי באם  .0.2

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

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

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

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

, זוכהכ יה ואת זכייתילבטל את הודעת הזכיי או לפסול את הצעתי, לבטל את הכרזתי ככשיר שנ

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז, כולה  ן,ילפי העני

 . , כפיצויים מוסכמים מראשאו חלקה
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ידוע לי, כי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לחלט את  .0.3

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

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

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

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

חילוט הערבות ת. יוהנובעות מהכרזתי כזוכה, לרבות, למען הסר ספק, ההתחייבויות המקדמ

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

 . החברהלקניינה הגמור והמוחלט של 

ערבות המכרז תהא ניתנת לחילוט על ידי דרישה בכתב שתימסר לבנק ידוע לי ומוסכם עלי, כי  .0.2

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

 דרישת החילוט ו/או לנמק את דרישתה.

 הודעה על קבלת ההצעה .5

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

 לתנאי המכרז.  12.3  בסעיף המסמכים המפורטים

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

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

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

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

 . החברהוחלט של פיצויים מוסכמים מראש, ויחשב לקניינה הגמור והמהערבות הבנקאית יהווה 

 תוקף ההצעה .1

עד הצעתי זו תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב אותי, ללא זכות חזרה,  .1.1

 הכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז. 1.3.2015ליום 

  ,1.6.2015ידוע לי ואני מסכים, כי החברה תהא רשאית להאריך את תוקף ההצעות עד ליום  .1.2

וקף של ההצעות כאמור, תוארך תוקפה של הצעתי כאמור, וכן במקרה שהחברה תאריך את ת

 .תוארך על ידי תוקפה של ערבות המכרז בהתאם

 עיון במסמכים .13

במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום  ודיעהידוע לי כי החברה ה .13.1
ים במכרז, אם סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפ

וזאת במהלך תקופה שלא תעלה תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, 
, את החלטת המוסדות המוסמכים )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז 33על 

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

שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין  ידוע לי כי מציע הסבור
. החברה תשקול את עמדתו אם במפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורשאת 

 וכאשר יתעורר הצורך בכך.

, יתבצע במקום ובמועדים לתנאי המכרז 15.1 העיון במסמכים כאמור בסעיף בנוסף, ידוע לי כי  .13.2
 שתורה החברה.
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 פירוש .11

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

 במין נקבה במשמע וכן להיפך.

 צהרת המציעהמסמכים המצורפים לה .12

ומהווים חלק בלתי נפרד  לתנאי המכרז 5.5 המנויים בסעיף מצורפים המסמכים  צהרת המציע זולה

 .הימנה

  פרטי מגיש ההצעה .13

 ________________________   שם המציע: .13.1

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

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

 ע לצורך דיון ו/או פניה בנושא מכרז זה הינו:הנציג המוסמך מטעם המצי .13.2

 ________________________  :שם )פרטי + משפחה( .13.2.1

 ________________________  טלפון בבית:  .13.2.2

 ________________________  טלפון במשרד:  .13.2.3

 ________________________  פקסימיליה: .13.2.2

 ________________________  טלפון נייד:  .13.2.1

 ______________________הודעה דחופה ו/או משלוח מברק:כתובת למסירת  .13.1

 כל שעות היממה(.ב)על מספר זה להיות זמין ________מספר טלפון למקרי חירום: __ .13.1

הנני מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד לאחר קרות 

 שינוי כאמור. 

 

 חתימת וחותמת המציע  תאריך

 וראיש
 יחיד0

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

 בפני על טופס ההצעה למכרז דלעיל.

__________________ 
 גיד0תא

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

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

__________________ 
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 231213/מכרז 

 ' להצהרת המציע1נספח א

 תצהיר

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

 בכל הסעיפים הבאים ק את המיותרומחיש ל

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

*
ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה להשתתף במכרז  

 .("המכרז" -ו "אחוזות החוף" - , בהתאמה)להלןשפרסמה אחוזות החוף בע"מ  13/2312 מס'

 )עשר( השנים שקדמו לתצהירי זה 13 -הנני מאשר, כי ב .2
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע  .א

 )או לחלופין( 

הורשעתי בעבירה מסוג פשע .ב
*

 כמפורט להלן: , הכל 

_____________________________________________________.____________________ 

 השנים שקדמו לתצהירי זה)עשר(  13 -הנני מאשר, כי ב .3
*

: 

 לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון .א

 )או לחלופין(

 הורשעתי בעבירה מסוג עוון, הכל כמפורט להלן:  .ב

_______________________.__________________________________________________ 

 הנני מאשר .2
*

: 

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

 )או לחלופין(

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

 , הכל כמפורט להלן:

_________________________________________.________________________________ 

 הנני מאשר .1
*

: 

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

  1151 –השבים, התשמ"א 

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

1151 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

________________________________________________________________________._ 

 הנני מאשר .1
*

: 

ו/או על תקנות  1103-כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל .א
, או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי הו/או על צוים שניתנו על פי
  1151 –ותקנת השבים, התשמ"א 

 )או לחלופין(

ו/או על תקנות ו/או על  1103-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות  .ב
צוים שניתנו על פיו, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 

1151 –התשמ"א 
*

 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 הנני מאשר .0
* 

: 

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

 )או לחלופין(

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

*
 , הכל כמפורט להלן:

___________________.______________________________________________________ 

 .מחק את המיותר  *

 ימולא רק בתצהיר הנחתם על ידי המציע בעצמו. **

 

 

 

 חתימת המצהיר                                            

 וראיש

אני הח"מ __________ עו"ד, מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני  
מר/גב' _____________ ת.ז.____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהא 

ימתו/ה ותוכן תצהירו/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, הצהיר/ה כי זהו שמו/ה, זוהי חת
 אמת.

 

 , עו"ד                                   
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 2312/13מכרז 
 להצהרת המציע 2נספח א'

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

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

 חוק שירות התעסוקה תש"יט 1111

 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1111

 חוק דמי מחלה תשל"ו 1101

 חוק חופשה שנתית תשי"א 1113

 חוק עבודת נשים תשי"ד 1112

 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו 1111

 חוק עבודת הנוער תשי"ג 1113

 חוק החניכות תשי"ג 1113

 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 1111
 חוק הגנת השכר תשי"ח 1115
 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1113
 חוק שכר מינימום תשמ"ז 1150
 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1115
 ויות בעבודה תשמ"חחוק שיוויון הזדמנ 1155
 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי( 1111
2331 
1115 
2311 

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

 חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב
 בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס" 2332

 

 
 אישור רו"ח4 עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל2

 
   

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

   

 תאריך שם מלא של החותם בשם המציע חתימה וחותמת המציע
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 231213/מכרז 

 להצהרת המציע 3נספח א'

 יים ב לחוק עסקאות גופים ציבור1לפי סעיף  תצהיר

 03910-תשל"וה
 

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

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

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

 "(.המכרז)" בע"משפרסמה אחוזות החוף  /014110מס' 

 

 הנני מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________. .2

 

לא  "(,החוק)" 1101-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרתו בעד מועד ההתקשרות למיטב ידיעתי,  .3

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

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה.עיצומים כספיים 

 ב)א( לחוק12יהיו כמשמעותם בסעיף דלעיל זה, כל המונחים  לעניין סעיף

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

________________________ 

 

 אישור

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

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

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

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

 

     

 , עו"ד
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 /014110מס'  מכרז

 ציעסיון המינ -נספח ב' להצהרת המציע  

 00פרויקט מס' 

 העבודה0מיקום 

 מועד הביצוע0

 0תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

 המזמין4לקוח     

 מנהל הפרויקט     

 שמות ספקים0

 ספק של0 שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 הערות0

 עלות כוללת של הפרויקט0

 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט0 משך ביצוע הפרויקט בפועל0

 ת4תנאים מיוחדים של הפרויקט0 ___________________________הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדו

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 אישור המזמין4הלקוח על פרטי העבודה ,ביש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכת הערה0

  וחשבון סופי מאושר או חשבון טרום סופי מאושר2
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 10פרויקט מס' 

 מיקום העבודה0

 מועד הביצוע0

 0תיאור כללי של העבודה

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  שם כתובת טל' נייד פקס הערות

 המזמין4לקוח     

 מנהל הפרויקט     

 שמות ספקים0

 ספק של0 שם כתובת טל' נייד פקס הערות

      

      

 הערות0

 עלות כוללת של הפרויקט0

 

 זמן שהוקצב בחוזה לביצוע הפרויקט0 משך ביצוע הפרויקט בפועל0

 ת4תנאים מיוחדים של הפרויקט0 ___________________________הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדו

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 אישור המזמין4הלקוח על פרטי העבודה ,ביש לצרף אישורים מתאימים, המלצות בכת הערה0

 2וחשבון סופי מאושר או חשבון טרום סופי מאושר

 

תפנה  חברהוכן מסכים שההמפורטים בנספח ב' זה ים פרויקטהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי ה

          לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל.

 _______________________________   0ציעשם המ

 _______________________________   0ציעתובת המכ

 _______________________________  0ציעטלפון של המ

 _______________________________  0ציעחתימת וחותמת המ
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 /014110 מכרז

 נספח ג' לתנאי המכרז

 למכרז נוסח ערבות בנקאית
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 1רח' גרשון 

 תל אביב

 

 0 ערבות מס' __________הנדון

 

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

(, "סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  אלף עשרים)₪  23,333 לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

עם מכרז בקשר המבקש דרשו מאת שתלהלן,  2אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

 .איטום וניקוז בחניוניםלביצוע עבודות להתקשרות בחוזה מסגרת  13/2312מס' 

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

נקודות(  132היינו )ד 2312שנת  ספטמברבגין חודש  2312שנת  אוקטוברלחודש  11המדד שפורסם ביום 

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

( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה "המדד החדש"

ש שווה למדד הבסיסי או נמוך לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החד

 הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

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

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

 מאת המבקש.

ישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, טלקס או מברק דר .2

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ועד בכלל. ,1.3.2311ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .1

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .1

 

 __________חתימה___________  תאריך_________________________
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 /014110 מכרז

 נספח ד' לתנאי המכרז 

 אישור עו"ד4רו"ח

 לכבוד
 אחוזות החוף בע"מ

 1רחוב גרשון 
 תל אביב

 

 4110/01מכרז מס'  -יע ומורשי חתימה אישור בעלי מניות4שותפים במצ הנדון0

 

 ___, אני הח"מ, ____________________ עו"ד / רו"ח, שכתובתי הינה:____________________

 מתכבד לאשר בזאת:

 

 שם התאגיד המציע: ______________________

 

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

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

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

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

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

 

 מסמכי המכרז נחתמו בפני על ידי:  

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

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

 

ועל פי כל דין לחייב בחתימתו4ם את המציע מוסמך4ים על פי מסמכי היסוד של התאגיד  ינםהאשר הוא4

 . לכל דבר ועניין, כנדרש בשולי טופס ההצעה למכרזהמציע התאגיד 

 

 

 חותמת  חתימה  תאריך
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 /014110מכרז 
 
 
 
 
 ' הנספח 
 

 כתב כמויות ומחירים
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  אחוזות החוף בע"מאחוזות החוף בע"מ

  

  /01014110/4110  מס'מס'  מכרזמכרז

  /010140/40חוזה מס' חוזה מס' 

  

מכרז לביצוע עבודות איטום וניקוז מכרז לביצוע עבודות איטום וניקוז 
  בחניוניםבחניונים

  

  נוסח חוזה ההתקשרות נוסח חוזה ההתקשרות   --  חלק ב'חלק ב'
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 1213/ חוזה מס'

 

 /110שנת  2222222222222לחודש  222222222222שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 

 בין

 בע"מ  אחוזות החוף
 113211235ח.פ. 

 תל אביב 1רח' גרשון שץ )גגה( מ
 33-01133333פקס:  33-0113333טל: 

("אחוזות החוף"או  "חברהה)להלן: "  

 מצד אחד,

 לבין

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 
 "(הקבלן)להלן: " 

 מצד שני,

 

העוסקת, בין השאר, (, "העירייה"יפו )להלן: -בבעלות עיריית תל אביבה חברה הנ החברהו הואיל0

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

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

לפי  ,יקוז שונות בחניונים המופעלים על ידי החברהאיטום ונ עבודות ביצועוהחברה מעוניינת ב ואיל0הו

 (;"עבודות"המטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, כמפורט להלן בחוזה זה )להלן: 

והצעת הקבלן  )להלן0 "המכרז"( עבודותלביצוע ה 13/2312מס'  פומביוהחברה פרסמה מכרז  והואיל0

 נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

 והצעת הקבלן במכרז זהבחוזה  קבלןיסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של העל  - חברהוברצון ה והואיל

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

במכרז ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים 

 זה;חוזה בו

חוזה זה והוא מצהיר כי הוא  ותנשוא עבודותהלחברה לקבל על עצמו את ביצוע והקבלן הציע  והואיל0

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

וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע  עבודותברמה הגבוהה ביותר של ה ןהדרושים לביצוע

 ים כמפורט בחוזה זה;במועדים ובתנא עבודותה
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של הקבלן שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד  עבודותושני הצדדים הסכימו לבצע את ה והואיל0

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

 זה; , כמתחייב ממעמד זה, בהתאם לאמור בחוזהעבודותקבלני ומקבל תמורת ביצוע ה

והחברה הסכימה להתקשרות עם הקבלן על בסיס קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך הן  והואיל0

 עבודותין הזכויות והחובות ההדדיות וזאת בהתחשב באופי היין תעריפי התשלומים והן לענילענ

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

 במסגרת יחסי עובד מעביד;התקשרות 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל0

 בחוזה זה;

 

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן0

 כללי .1

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

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

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

 הצדדים שאם לא כן לא יהיה לו תוקף שהוא.

ין נתגלתה סתירה או בעיה של פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין החוזה, או ב .1.2

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

 לסתירה ו/או לבעיית הפרשנות הנ"ל.

 "המנהל)להלן: " ו/או מי מטעמו כנציג החברה לצורך הסכם זה ישמש מנהל אגף התפעול בחברה .1.1

 (."המפקחאו "

 הנספחים לחוזה זה: .1.1

שפורסם על ידי החברה, כולל הצעתו של הקבלן  13/2312מסמכי מכרז פומבי  - נספח א' 1.1.1

 במכרז.

 כתב כמויות ומחירים. - נספח ב' 1.1.2

 אישור קיום ביטוחים. - נספח ג' 1.1.3

 הצהרת הקבלן, פטור מנזקים.  - 0נספח ג'  1.1.2

 הצהרת הקבלן, עבודות בחום.  - 1נספח ג'  1.1.1

 נוסח ערבות בנקאית. - נספח ד' 1.1.1

  לביצוע העבודות.מפרט  -נספח ה' 1.1.0
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 מסגרת –ת החוזה מהו .2

בחניונים שונות איטום וניקוז  בצע עבודותסרת  בזאת  לקבלן  והקבלן  מתחייב לוחברה  מה .2.1

על פי התנאים המפורטים , לפי מטלות אשר תוצאנה לקבלן מעת לעת, המופעלים על ידי החברה

ו/או  נהלבהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי המבחוזה זה, על נספחיו, ו

 (."עבודותה", וזאת בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה  )לעיל ולהלן: המפקח

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

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

 היקף כלשהו. מטלות נוספות ב

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

 כלל.

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

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

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

וסכם בין הצדדים כי אין בהוראות חוזה זה בכדי למנוע מהחברה מלהתקשר עם קבלן אחר מ .2.2

ו/או ביצוע  לאחריו, לשם קבלת שירותים דומיםהן ה וזבמהלך תקופת חוזה הן ו/או נוסף, 

 .דומותעבודות 

 עבודותה .3

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

בחוזה זה, על רט ושונות, בהתאם למפאיטום וניקוז עבודות ביצוע העבודות על פי חוזה זה יכללו  .3.1

 נספחיו, ועל פי מטלות שתוציא החברה לקבלן מעת לעת.

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

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

שיון תקף יויופעלו על ידי כוח אדם מיומן, מנוסה ובעל ר בעלי כשירות להפעלה על פי חוק

 .להפעלת הציוד מהסוג שיידרש

לא יטילו על ו/או כל מי מטעמה, לרבות המנהל, של החברה  הספק, פעולותי למען הסר כל .3.2

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

 חוזה זה.

 באופן יעיל ומהיר על מנת לסיים את המשימה בזמן הקצר ביותר.תבוצענה  עבודותה .3.1
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 אופן ביצוע העבודות .2

 רמת האיטום הנדרשת מהקבלן תהיה בהתאם למפורט במסמכי חוזה זה, וכמפורט להלן: .2.1

 

אשר יחולו על ביצוע העבודות, ואשר, בהעדר הוראה התקנים הישראלים הרלבנטיים לאיטום  .2.2

 אחרת בחוזה זה, הקבלן יבצע את העבודות על פי האמור בהם:

  08ת"י  לבד וקרטון ביטומניים 

  800ת"י  ביטומן מנופח להגנה בפני איכול 

 0חלק  0848ת"י  יריעות לאיטום גגות: יריעות פי.וי.סי. 

יריעות לאיטום גגות:יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים 

 אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך 

 4חלק  0848ת"י 

 0חלק  0841ת"י  בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מיים:גגות שטוחים ומרפסות 

 2חלק  0841ת"י  ניין לחדירת מים:קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים בדיקות אטימות מעטפת הב

 4חלק  0841ת"י  בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: גגות משופעים 
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  0341ת"י  מיון ודרישות  -חומרי איטום -מבנים

  0382ת"י  אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים 

 04חלק  0384ת"י  תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי: איטום 

 0חלק  0432ת"י  מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום 

 2חלק  0432ת"י  מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: יריעות ביטומן המותקנות בריתוך 

 0חלק  0808ת"י  ות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגר

 0חלק  2432ת"י  איטום מבנים מבפני חדירת מים ולחות: כללי 

  8344ת"י  בדיקת אטימות למקלטים ולמרחבים מוגנים 

 0חלק  3088ת"י  חומרי איטום למעברי כבלים וצינורות במקלטים ובמרחבים מוגנים: דרישות ושיטות בדיקה 

  040מפרט  סי קשיח למישקים חיצוניים במבנים טרומים -וי-פרופילים מפי

 0חלק  488מפרט  קרקעיים: חומרים שאינם נספגים -חומרים לאיטום מבנים תת

ת, חציצה במערכת איטום או יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה בהדבקה לצורך איטום גגו

  חסימת אדים. 

 

 עדיפות בין מסמכים .1

בכל מקרה, של סתירה או אי התאמה, או דו משמעות, בין שהדבר התגלה על ידי הקבלן ובין  .1.1

שלא, לגבי הוראה כלשהי במסמכי החוזה השונים, ובהעדר קביעה מפורשת אחרת במסמכי 

  –ןהחוזה, סדר העדיפות בין המסמכים הינו כדלקמ

 :הביצוע לצורך .1.1.1

 תקן ישראלי 1.1.1.1

 התקנים הרלבנטיים בחו"ל, לפי המחמיר מבניהם; 1.1.1.2

כתב הכמויות, בכפוף להנחה או התוספת שהציע הקבלן לגביו במסגרת  1.1.1.3
 הצעתו במכרז;

 לחוזה זה; ה'נספח  – לביצוע העבודותהמפרט  1.1.1.2

המהדורה האחרונה בהוצאת הועדה הבין משרדית, מטעם  –מפרט כללי  1.1.1.1
 ן, משרד העבודה, ומשרד השיכון;משרד הביטחו

 הוראות החוזה. 1.1.1.1

 :לצורך התשלום .1.1.2

כתב הכמויות, בכפוף להנחה או התוספת שהציע הקבלן לגביו במסגרת  .1.1.2.1
 ;הצעתו במכרז

 לחוזה זה; ה'נספח  – לביצוע העבודותהמפרט  .1.1.2.2

המהדורה האחרונה בהוצאת הועדה הבין משרדית, מטעם  –מפרט כללי  .1.1.2.3
 , ומשרד השיכון;משרד הביטחון, משרד העבודה

 הוראות החוזה. .1.1.2.2

 .(כל הוראה במסמך קודם לעיל, עדיפה על פני ההוראה שבמסמך הבא אחריה )סדר עדיפות יורד
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התאמה, דו משמעות, אי בהירות, השמטה, טעות וכיוצ"ב -ככל ולדעת הקבלן קיימת סתירה, אי .1.2

, ובכלל זה נספחים, לגבי הוראה כלשהי במסמכי החוזה, בין שצורפו למסמכי החוזה ובין שלא

תקנות, תקנים וכל חומר אחר הרלוונטי לחוזה, יפנה הקבלן מיד ובכתב למנהל, והאחרון ייתן 

הוראותיו בכתב לרבות מתן הנחיות/הוראות מתאימות, לפי שיקול דעת המנהל. המקים מתחייב 

  לקבל את הנחיות/הוראות המנהל הנ"ל ללא עוררין.

משמעות במסמכי -לעיל, בכל מקרה של אי בהירות ו/או דו 5.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .1.3

החוזה ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי החוזה, 

ז יחולו תמיד אותן לעיל, כי א 5.2 אשר לא ניתן להבהירן ו/או ליישבן בעזרת הוראות סעיף 

הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים לחברה את מירב הזכויות ויחול תמיד אותו 

פירוש שהינו לטובת החברה בנסיבות העניין. הוראות מסמכי החוזה תפורשנה תמיד כבאות 

 להוסיף על זכויות החברה ולא לגרוע מהן.

ו/או סתירה ו/או אי התאמה בין  החוזהמשמעות במסמכי -אי בהירות ו/או דו הקבלןגילה  .1.2

הוראות המסמכים השונים המהווים את מסמכי המכרז, יפנה בכתב למנהל, והמנהל ייתן 

 הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו, ופירוש זה יחייב את המקים לכל דבר ועניין.

 הצהרות הקבלן .1

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

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

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

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

 המקצועי ולשביעות רצונה המלא של החברה.

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

 זה חלות עליו בלבד.

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

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

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

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהצהרותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות בינו  .1.2

 ובין החברה על פי חוזה זה.

 התחייבויות הקבלן .0

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

ח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ולהשתמש והקבלן מתחייב בזאת להעסיק כ .0.1

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

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

 כל דין.
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באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  עבודותהקבלן מתחייב לבצע את ה .0.2

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

 יידרש.לאמור בחוזה זה ובמועדים ש

הקבלן מתחייב בזאת כי הוא יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי  .0.3

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

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

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

יהיו הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו  עבודותהקבלן מתחייב בזאת כי בכל עת במהלך ביצוע ה .0.2

 טחון והבטיחות שינתנו במקום.יכפופים להוראות הב

 הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים שהם אזרחי מדינת ישראל. .0.1

אית להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב ולפי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה תהא החברה רש .0.1

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

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

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

 -הקבלן מתחייב בזאת למסור לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של חוזה זה  .0.0

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

 .עבודותהוכן על ידיו בקשר עם ביצוע ה

 התמורה .5

יהא הקבלן זכאי יבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וביצוע יתר התחי עבודותבגין ביצוע ה .5.1

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

 הקבלן במסגרת המכרז, במידה והוצעה.

מוסכם בין הצדדים כי כמויות ומידות המופיעות בתכניות ו/או בכתב הכמויות לא ייחשבו לצורך  .5.2

מורה, וחישוב סופי של התמורה ייעשה על פי הכפלת מחירי היחידות המופיעים בכתב חישוב הת

לחוזה זה, בכפוף להנחה או לתוספת שהוצעה על ידי הקבלן במסגרת המכרז,  נספח ב'הכמויות 

 במדידה סופית של העבודות.

דידה , ורק מהכמויות שיבוצעו למעשה על ידי הקבלן ייקבעו על ידי המנהל על סמך מדידות .5.3

שבצידה חתימת המנהל תחייב את אחוזות החוף. לצידה של כל מדידה יירשמו תיאור הפריט 

. כל עבודה תימדד תמיד "נטו" אלא אם נאמר נספח ב'ומספר הסעיף הרלוונטי מכתב הכמויות 

 במפורש אחרת במסמכי חוזה זה.

ף ו/או אביזר אשר אינם מוסכם בין הצדדים כי תשלום בגין עבודה ו/או ציוד ו/או חלק חילועוד  .5.2

' לחוזה זה, יהיה על פי הצעת מחיר שתינתן על ידי הקבלן, אשר תבוסס על במצוינים בנספח 

 מחירון הקבלן ותאושר על ידי החברה מראש ובכתב.
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להלן, תשולם לקבלן  11.2 במידה והחברה תממש את זכות הברירה הקנויה לה על פי סעיף  .5.1

לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, כשכמדד  8.1 התמורה כנקוב בסעיף 

למען הסר . 2312 אוקטוברלחודש  11, אשר פורסם ביום 2312 ספטמברהבסיס ישמש מדד חודש 

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

תקופת ההתקשרות המוארכת, במידה ותמומש וכי בתקופת ההתקשרות הראשונה על פי חוזה 

 .[ לא יישאו המחירים הנקובים בנספח ב' כל הצמדה למדדהחודשים הראשונים /1]

כל מוצר ו/או חלק ו/או חלק חילוף שיסופק על ידי הקבלן במסגרת השירותים יעבור לבעלותה  .5.1

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

הקבלן מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו וכי לא יעלה כל טענה בדבר תנית שימור בעלות מכל מין  .5.0

 וסוג שהוא כלפי החברה ו/או העירייה.

 שוטף+ שבוצעו על ידי הקבלן תשולם לו בתוך עבודותהתמורה המגיעה לקבלן מהחברה עבור ה .5.5

  .המנהלהחשבונית ע"י אושרה ו יום מהיום שב 13

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

 על ידי החברה.

, בהתאם לפרטים שיועברו על ידו לאגף התמורה תשולם לקבלן בהעברה בנקאית לחשבון הקבלן .5.1

בלעדי, לשלם את התמורה לחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה ההכספים של החברה. 

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

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

לתמורה יתווסף מס ערך מוסף שישולם על ידי החברה לקבלן במועד תשלומו של כל תשלום  .5.13

 מס כחוק. ותשלום על פי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית

או על  עבודותכל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על ה .5.11

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

החברה תהיה רשאית לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שיגיע לה לפי חוזה זה ותהיה  .5.12

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

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

 .על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין

, לרבות ומבלי למעט, שכר עבודה, מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכוללת .5.13

הציוד המשמש לביצוע , שמירה על וחזרהו/או אליו היעד מ הובלהעלות חומרים, מיסים, 

כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות  ןוכ ,וכד' עבודותה

הקבלן לא  .וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין עבודותוהנובעות מה

חברה העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה, בין יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מה

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

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

 אחר.
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 עבודות שלא תימדדנה: .5.12

מור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא בנוסף לא .5.12.1

תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בסכום התמורה 

 לה זכאי הקבלן, למרות שאינן מפורטות:

 פינוי פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות. .5.12.1.1

ועם כל הרשויות הרלוונטיות  תיאום עבודות של הקבלן עם כל קבלני המזמין .5.12.1.2

 לביצוע העבודות.

 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות. .5.12.1.3

סידורי ניקוז ארעי, לרבות שאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך  .5.12.1.2

 בכך.

אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר  .5.12.1.1

 העבודות וסביב לו.

 ולל העברתם ופירוקם בגמר העבודות.התקנת גדרות ושערים כ .5.12.1.1

הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר, שמירה על שלמות גידור  .5.12.1.0

 ותאורה.

הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, משרדי  .5.12.1.5

 הקבלן, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע.

 ש.מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידר .5.12.1.1

ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות  .5.12.1.13

הכנת חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם 

כנדרש, ניהול יומני עבודה, מערכת בקרת איכות, השתתפות בישיבות 

 עבודה עם המנהל ו/או המפקח.

 וי לקראת המסירה.ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת ליום, וניק .5.12.1.11

כל החומרים )לרבות המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה  .5.12.1.12

 ו/או לביצועה(, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.

כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה  .5.12.1.13

בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים 

 ם הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.המתאימים במפרטי

שימוש בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים,  .5.12.1.12

מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, 

 פירוקם וסילוקם בתום העבודות.

ובכלל  הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, .5.12.1.11

 זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר.
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הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, ביטוח  .5.12.1.11

אחרים מכל צד ג' וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים 

 סוג, הן על עבודות בביצוע, והן על עבודות שכבר הושלמו אך נמסרו.

 י בדיקות מעבדה.הוצאות תשלומ .5.12.1.10

 תיקונים, החלפות, ושיפוצים במהלך העבודות. .5.12.1.15

אחריות לתקינות העבודות הכלולות בהסכם לתקופת האחריות, כמצוין  .5.12.1.11

 בחוזה.

כל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה, אף אם לא נמצא על כך סעיף  .5.12.1.23

 מפורש בכתב הכמויות.

 רווח קבלן. .5.12.1.21

מתיימרת לכלול את כל  הרשימה דלעיל מהווה דוגמה בלבד ואין היא

ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את 

הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים במסמכי החוזה, בין אם הם 

מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו 

שות החוזה על כל מסמכיו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרי

ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכי 

 החוזה השונים.

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שעומדים או  .5.11

 בלן לאחרהתמורה על פי חוזה זה תשולם לקשיעמדו לזכות החברה על פי חוזה זה, או הדין, 

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

 זה ולשביעות רצונה המלא.

 
 ותיקונים אחריות .1

חודשים. מניינה של תקופת ( ארבעים ושמונה) 25 –פירושה  אחריות, תקופת הזה לצורך חוזה .1.1

 .רשה על פי חוזה זהביצוע כל עבודה שנדבמועד השלמת יתחיל  אחריותה

 השבוצע עבודה, באחריותפגמים, ליקויים, קלקולים ואי התאמות כלשהם שהתגלו תוך תקופת ה .1.2

יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו, במועדם ובתנאים שיקבעו על ידי זה,  לפי חוזה

כאמור,  בקשר לתיקון פגמים, ליקויים, קלקולים ו/או אי התאמות אחריותתקופת ה המנהל.

 .נהללשביעות רצון המם מועד השלמת ביצוע, מחודשים( ארבעים ושמונה) 25תהא 

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה, יחולו על הקבלן בלבד. .1.3

לפי  השבוצע עבודה, אין הפגמים, הליקויים, הקלקולים או אי ההתאמות בנהלאם, לדעת המ .1.2

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

 .נהלבסכום שייקבע על ידי המ חברהתשלום פיצויים ללתיקון, יהיה הקבלן חייב ב
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נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק ממנה, בתוך תקופת האחריות, הנובעים  .1.1

לן חייב לתקן את הפגמים, ליקויים מביצוע עבודה שלא בהתאם למסמכי החוזה, יהיה הקב

 וקלקולים, וכל הכרוך ו/או הנובע מהם, על חשבונו. ובמידה והם אינם ניתנים לתיקון

 לכל סעד נוסף ו/או אחר על פי החוזה ו/או על פי כל דין. נהלאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המ .1.1

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .13

בויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו הקבלן מצהיר בזאת כי בביצוע התחיי .13.1

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

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

 יו של הקבלן על פי חוזה זה.תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויות

הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן או מישהו מטעמו לבין  .13.2

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

לבד ולא יהיו בינם התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של הקבלן ב

 ובין החברה כל יחסי עובד ומעביד.

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

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

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

 מתאונה שאירעה בעת העבודה ובקשר אליה או בשעת הליכה לעבודה וחזרה ממנה.

ויתר  עבודותמוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי לביצוע ה .13.3

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

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

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

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

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

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

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

ויתר  עבודותחוזה זה לגבי העובדים שיועסקו על ידו בביצוע ה הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת .13.2

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

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

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

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

החברה תהיה זכאית לסרב להעסקת כל עובד על ידי הקבלן, וכמו כן תהיה זכאית לדרוש  .13.1

והקבלן  -עתה הבלעדי הכל לפי שיקול ד -מהקבלן להפסיק את עבודתו של כל עובד ועובד 

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

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

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

זה לעניין העדר יחסי  10פעולה מפעולות החברה על פי ס"ק זה אינה גורעת מהאמור בסעיף כל 

 עבודה שבין עובד למעביד בין הקבלן לחברה.
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היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הקבלן, הינם  .13.1

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

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

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

 לנ"ל.

 
 תקופת ההתקשרות .11

חודשים, החל מיום חתימתו ועד ארבעה( )עשרים ו 22-תהא ל התקשרות על פי חוזה זהתקופת ה .11.1

 ליום __________.

להאריך את תקופת ההתקשרות הנזכרת בס"ק  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהא רשאית .11.2

ים חודש 22חודשים כל אחת, ובסך הכל, במצטבר, עד  12בשתי תקופות נוספות, בנות  לעיל 11.1 

 להלן:)יום לפחות לפני תום תקופת ההתקשרות  21נוספים, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבלן 

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

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

 ינויים המחויבים.יחולו הוראות חוזה זה, בש

 אמצעי זהירות .12

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

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

, מפני כל נזק מסיבה מבוצעות העבודותכוש בו לביטחונו ונוחיותו של הציבור ולשמירת האתר ו/או הר

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

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

 .החניונים

 אחריות לנזקים .13

את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל סוג שהם לרבות  הקבלן מקבל על עצמו .13.1

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

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

ה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כלשהם, עקב מעש

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

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

בתשלום לניזוק ו/או העירייה הקבלן תהא תקפה אף אם תחויב החברה לעיל.  אחריותו של 

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

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

וסוג שהם  למען הסר ספק מוסכם כי הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש מכל מין .13.2

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

 עם התחייבויותיו על פי חוזה זה
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הקבלן מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל בס"ק  .13.3

את מיד או במועד סביר לאחר קרותם, ועד שיעשה כן תהא החברה רשאית לעשות זאת וז 13.1 

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

שירות מהשירותים על פיו לא עבודה מהעבודות על פיו ו/או סיומו של חוזה זה ו/או השלמת  .13.2

חריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או יהיה בהם כדי לגרוע מא

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

 ביטוח .12

חוזה זה, האמור בעל פי פי כל דין ו/או -עלהקבלן  של ו/או התחייבויותיו ומבלי לגרוע מאחריות .12.1

ועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה ו/או לפני מ , על חשבונוולקיים , לרכושלערוךמתחייב הקבלן 

המועדים הנ"ל(  מביןהצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם 

וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט זמן ביצוען של העבודות כל למשך ו

זה )להלן:  בחוזהים המפורטים , בהתאם לתנאהמפורטים להלן את הביטוחיםלהלן,  /0בסעיף 

חלק בלתי נפרד  המהווה החוזהלמסמכי   'גלנספח "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן 

שכולם ) בישראללפעול  מורשית כדיןה אצל חברת בטוח"( אישור ביטוחי הקבלן)להלן: " ממנו

 "(:הקבלןביטוחי " -יקראו להלןיחד 

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב .12.1.1

 ,פרק א' ביטוח העבודות .א

ו/או עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 

 .עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ההקבלן המשמש את באחריות 

 ,אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .ב

ל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 .חוזה זה

 חבות מעבידים פרק ג' .ג

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י  הקבלן את אחריותו של המבטח

 המועסקים העובדים כל כלפי, 1153חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות

 יטוח אחריות מקצועיתב 0/20212

בגין רשלנות  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל  מקצועיתחובה  הפרתמקצועית ו/או בשל 

של הקבלן ו/או מנהליו ו/או שלני או מחדל רו/מעשה ב שמקורם פגיעה גופנית ו/או נזק

 . חוזה זה נשוא העבודות עובדיו בקשר עם

חודשים לאחר תום  1כלול בין היתר תקופת גילוי של וח תהביטמוסכם בזה כי פוליסת 

 תקופת הביטוח.
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קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ה

 .ותביצוע העבוד

העתקים מפוליסת  חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברהדרישת הל פי ע

 .הביטוח כאמור בסעיף זה

  מוצרהיטוח חבות ב 0/20232

בגין  ,1153 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 

במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה מוצר פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 

 .המוצר"(זה )להלן: "

חודשים לאחר תום  1תקופת גילוי של  ,בין היתר תכלול מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח

 תקופת הביטוח.

 חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב

 . ותביצוע העבוד

פוליסת מ העתקים חברהל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  חברההל פי דרישת ע

 .ביטוח כאמור בסעיף זהה

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי0ב 0/202/2

השגחתו ב  /אוקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וה .א

גין פגיעה בו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

שלישי  גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד

האחריות  ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עבגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

 .בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח יםהמקובל

 ,בין היתר ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .ב

ש בציוד מכני כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימועל פי דין אחריות הקבלן לביטוח 

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  133,333סך של בהנדסי בגבול אחריות ו/או ציוד 

לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או 

 .עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ל .ג

 .גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוגמחפרונים, פרים, מח

בנוסף לאמור לעיל ולהלן ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך  .12.2

כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר 

ת נשוא חוזה זה, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודו

 .נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין

משנה  קבלנים וקבלניכלפי /או הקבלן בגין ו ו שלאת אחריותבין היתר גם  ויכס י הקבלןטוחיב .12.3

שפות את החברה ו/או ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן ל, הקבלןשל 

או מחדל של ו/מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל מעשה 

 את לוויכל "(,יחידי המבוטח)להלן: "הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה 

 (.נספח ג'המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן )טוח יהב פרקי
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הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, ק בתוקף את כל הביטוחים להחזי מתחייב הקבלן .12.2

אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות  בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דיןהמוצר, על הקבלן להחזיק 

 .ספחיואשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נ

ויתור על כל זכות תחלוף יכלול  העבודות(, ’לעיל )פרק א (12.1.1על פי סעיף )הנערך ביטוח הקבלן  .12.1

ו/או מנהל ו/או  ןו/או עובדיה ןו/או מנהליה והעירייה )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה

אדם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת , ןמפקח העבודות מטעמ

 .זדוןבשגרם לנזק 

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות  .12.1

 צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 מורכאיכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן  .12.0

/או מנהליה ו ו/או )למעט ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר( יורחבו לשפות את החברה

על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה עובדיה 

הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן  –ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלן

 .('גנספח )

שבו פועל החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .12.5

  12.1.1אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף הקבלן, 

 , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.לעיל בפרק א' ביטוח העבודות(

הקבלן ימציא  לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,כתנאי מועד חתימת חוזה זה, ב .12.1

על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  '(ג)נספח את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל  מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )

 מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

מועד מ, לא יאוחר חברהסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הנוב .12.13

צהרה לפטור החוזה זה, מכתב  חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

לנזקים  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהמאחריות 

 0' גכנספח צורף לחוזה זה ומסומן המ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "

 , כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.)בנוסחו המקורי(

מועד מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .12.11

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

)בנוסחו  1' גכנספח מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.  המקורי(,

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה  .12.12

מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 

המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים 

 . (’גנספח ) הנדרשים באישור קיום ביטוחי הקבלן
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ו/או  והעירייה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה .12.13

מעשה או מחדל בביצוע בגין  ןמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ ו/או ןו/או עובדיה ןמנהליה

המשנה, והוא יהיה  נימקבלהעבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי מי 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או 

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו מהםמי בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם ל מטעמה

על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין 

 .אם לאו

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן .12.12

החברה ו/או ר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי פעולה אש ולעשות כללעיל  0/20בסעיף 

כדי לממש את זכויותיהם על פי מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או לתביעה של  ותנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

 .םות הביטוח, אם יידרש לכך על יד, על פי פוליסמנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

על פי איזה מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  ,נספחיווזה  חוזהמבלי לגרוע מהאמור בבנוסף ו .12.11

מתחייב הקבלן לפנות באופן , )ביטוח על ידי הקבלן( 12.1לסעיף  מהביטוחים הנערכים בהתאם

חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי רוע ולדאוג כי נציג ימיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות הא

לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל 

 .הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו בנוסף לאמור לעיל,  .12.11

בכל  מתחייב לשאתרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן ל מקרה הביטוחמייד לאחר קרות 

אל הקבלן את הסכום  להעביר מתחייבת ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה

שא בכל ישתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן י

וכי   לרבות ההשתתפות העצמית( ) ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח

 ור.לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמ ותחב תהיינהלא ו/או העירייה החברה 

 ’פרק אפי על תגמולי הביטוח , מוסכם בזה כי זה חוזהולהלן ב לעילמהאמור  ומבלי לגרוע בנוסף .12.10

היא אלא אם , לחברה ישירות , בגין נזקי רכוש, ישולמובפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות

. ין זהילענ הוראה מתאימהכלול תהביטוח  פוליסת מוסכם בזה כי .בכתב למבטח ה אחרתתהור

מנהל הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון  פוליסתהקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי תיקן 

, או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מטעם החברה המפקחהעבודה ו/או 

הקבלן עד  לידי ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטחהחברה  מתחייבת

 לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.

 0/20בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.15

החברה  ו/אוח עם המבט לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל

החברה ת יובכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכוו/או מי מטעמם 

 ה.לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמה 

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן לעיל ולהלן זה  חוזהמבלי לגרוע מהאמור ב .12.11

ל ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו ע

 .מטעמם העבודות ו/או מפקח ו/או מנהל החברה
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החברה ו/או מנהליה פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .12.23

לחברה , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

באופן מלא ובלעדי ולא  ו עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה,ו/או מנהליה ו/א

והוא יהא מנוע מלהעלות כל  הםתהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

 .טענה, כאמור

בדבר עלות תיקון  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ .12.21

ת הנזקים אאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק נזקים מבוטחים ש

 .מטעם חברת הביטוח

ו/או מנהליה כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה  .12.22

למי באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

 איזו מפוליסות הביטוחתנאי מתנאי מהפרה ו/או אי קיום של כיסוי ביטוחי הנובע עקב אי מהם 

 .ו/או קבלני משנה מטעמו מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידוו/או  הקבלןעל ידי 

 -נערך עלהלכל בטוח  מיםקוד הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .12.23

ל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כידי 

 1151 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  11החברה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל 

ל פיו ( יכללו תנאי מפורש ע'גנספח ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) .12.22

ביצוע במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "

וכי לא יהיה  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (31) שלושיםבכתב,  באמצעות דואר רשום, 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או /או לביטול ותוקף 

ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (31) שלושים

היות מצומצם כי מי מביטוחי הקבלן עומד ל לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  .12.21

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  /0/21בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד הצמצום או השינוי 

 .לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל

תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או .12.21

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

 בהתאם לנדרשהנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או  ותהפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/'גנספח )

בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח 

העבודות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

 .זק בזדוןשהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנ ובלבד

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה מוסכם בזה כי  .12.20

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

מתייחס לנזקים הנעוצים ( 0/219)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כימטעמה. 

 העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו. בביצוע
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מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל  .12.25

אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או 

 קבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.של ה וכדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ולהפקיד ( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 0 -לא יאוחר מ .12.21

בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן , לעיל 0/23בסעיף כאמור את אישור עריכת הביטוח 

ובים, מדי תקופת ביטוח וכל במועדים הנקמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .12.33

והצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,0/213  -ו 0/214 0/23,)בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 0/200 -ו 0/201בסעיפים  כאמור

את תחילת למנוע מן הקבלן ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה זכאית 

וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע ו/או המשך 

 .הדין

( ו/או בבדיקתו ו/או 'גנספח אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן )מוסכם בזה במפורש כי  .12.31

אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, 

היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.

 לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן ר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח מען הסל .12.32

, לרבות, על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל 

 לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיה גם אם יהתחייבויותיו נשוא החוז

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי 

 הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)ביטוח העבודות(  0סעיף פי -נערך עלקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הה .12.33

של השווי , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('גנספח ) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

  .זה חוזה בקשר עם יםהמבוטח החומרים/או הציוד וו/או הרכוש העבודות ו/או 

טוח גבולות האחריות ו/או תנאי הביסכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי   .12.32

המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 

גבולות סכומי הביטוח ו/או ת ולקבוע את יוחבונזקים ולהקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו ל

האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל 

בכל  מי מטעמהו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברההכלפי ו/או תביעה דרישה  טענה ו/או

 גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.סכומי הביטוח ו/או ל הקשור

שיומצאו על ידי הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאיה מי מטעמו/או  חברהה .12.31

על מנת  על ידי החברהלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש והקבלן מתחייב  הקבלן כאמור לעיל

 .על נספחיו חוזה זהבכאמור בסעיף הביטוח  להתאימם להתחייבויות הקבלן
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ביחס לאישורי הבטוח ה מי מטעמו/או  חברהקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה .12.31

, אינה או פוליסות הקבלןו/ כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  הו/או על מי מטעמ חברההמטילה על 

 חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן מור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםכא

 .ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

י פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח הקבלן מתחייב למלא אחר תנא .12.30

במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים 

ה, לדאוג ולוודא כי פוליסות אישורים על תשלומי הפרמי בכתב, חברההלבקשת  ,להמציאו

נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות 

 . חוזה על נספחיוה

ו/או אי קיום  הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .12.35

לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסשל תנאי מתנאי איזו מבתום לב 

על פי  מפקח העבודות מטעמהו/או מנהל ו/או  עובדיהו/או מנהליה ו/או  חברההבזכויות  יפגעו

 ביטוחים אלו.

או  במלואםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  .12.31

לפי חוזה זה או על פי דין, ה , ומבלי לפגוע בזכויותיתאך לא חייב, תרשאי חברהה תהא, בחלקם

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ם חלקמלואם או בבלערוך את הביטוחים 

 חברהשהכל סכום יום מראש ובכתב.  12לעשות כן  הלקבלן על כוונת ההודיע חברהובלבד שה

לחילופין  הראשונה. העל פי דרישת חברהלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהשיל

לנכות סכומים אלו מכל סכום  רשאית תהא  חברהעל פי סעיף זה, ה חברהומבלי לפגוע בזכויות ה

 .לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרתשיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן בנו .12.23

מלכתי וכל למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות מ

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים

באופן מקרי או זמני, נשוא חוזה זה, שיועסקו בביצוע העבודות  שליחיוולעיל באופן שכל עובדיו 

 .החוקים הנ"ל שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות ביהיו בכל עת ו

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .12.21

וכל הצווים, פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםהתקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק

זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי  א חוזהנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע הבאופן שכל 

 הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 .וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות הקבלן חייב מתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  .12.22

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

 .בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות
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ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברההשל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .12.23

לא תיפגע עקב העדר ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  עבודות מטעמהמפקח ה

בו העדר במקרה למעט  .רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 2הינו הסיבה הקרובה לנזק האישורהרישוי ו4או 

מפקח העבודות ו ו/או מנהל ו/א חברההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה .12.22

ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות  מטעמה

 ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  .12.21

 העבודות.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר בנוסף ומ .12.21

מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 

זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים  חוזהמתבצעות העבודות נשוא 

להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות  תמתחייב  חברה. הרהחבשנחתמו בין מי מהם לבין ה

 כנ"ל.

טוחים מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הבי למען הסר כל ספק .12.20

בכל מקרה נזק ו/או תביעה ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות זה ) /0הנערכים על פי סעיף 

יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על  רכות על ידוכנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנע

 ה. ו/או על מי מטעמ החברה

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה מובהר בזאת כי  .12.25

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

 על פי הדין.

 חברהבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי הבנוסף ומ .12.21

על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח(  תזכאי הינוכל סכום לו ו/או לעכב לקזז תהא רשאית 

 הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.דת לזכות מוהעמהתמורה 

זה )ביטוח(, כולן או  12י הפרת הוראות סעיף מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כ .12.13

 חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 ביצוע וערבות טיבערבות  .11

 הקבלן ימציא לחברה בגין כל עבודה ועבודה אשר תימסר לו: .11.1

להבטחת קיום כל התחייבויותיו לביצוע עבודה פלונית לפי תנאי החוזה, במלואן  .11.1.1

י למסירת ביצוע אותה עבודה לקבלן, ערבות ומועדן, ימסור הקבלן לחברה, כתנא

"(. ערבות ביצוע כאמור ערבות הביצוע" -)לעיל ולהלן על פי תנאי סעיף זה בנקאית, 

לקבלן וכתנאי הוראת העבודה  המעת שנמסר עסקיםימי ( 3שלושה )בתוך תימסר 

 לקבלת צו התחלת העבודה לעבודה זו.

)לרבות, למען הסר ספק, אי התאמות(  להבטחת טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקונים .11.1.2

, כמשמעה בתנאי החוזה, ימסור הקבלן לחברה ערבות טיב בגין האחריותבתקופת 

 "(.ערבות הטיב" - )להלן על פי תנאי סעיף זהאותה עבודה, 
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פחתה יתרתה של ערבות העומדת לרשות המזמין לפי הסכם זה או תנאי ההסכם מן הסכום  .11.2

ו, או תנאי ההסכם או לפיו, ישלים הקבלן את היקף הערבות בתוך שנקבע לה בהסכם זה או לפי

, שאם לא כן ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע מכל ( ימי עסקים3שלושה )

לחלט לאלתר כל הערבויות שמסר בידו הקבלן  תרשאי חברההא הת, לחברהסעד העומד בשל כך 

 לפי הסכם זה.

 0 ערבות הביצוע .11.3

ר ומסי, במלואן ומועדן, חוזה זהפי  לשל הקבלן עום כל התחייבויותיו הבטחת קיל .11.3.1

הקבלן לחברה, כתנאי למסירת ביצוע העבודה לקבלן, ערבות בנקאית, בלתי מותנית 

מהיקף העבודה המשוער שנמסרה לו לביצוע כולל  13% -צמודה למדד, בסך השווה ל

הביצוע יהיה המדד האחרון "(. מדד הבסיס של ערבות ערבות הביצוע" -מע"מ )להלן 

העבודה לביצוע הקבלן, כפי שמועד זה נקבע על ידי הוראת הידוע במועד מסירת 

 החברה. 

אם במועד כלשהו יתברר, כי ההיקף המשוער של העבודה גבוה מהסכום הנקוב  .11.3.2

בערבות הביצוע, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, לפי דרישתה הראשונה, ככל 

הבלעדי של החברה, ערבות בנקאית נוספת כאמור שתחשב  שתימסר, עפ"י שקול דעתה

)עשרה  13%כחלק מערבות הביצוע )או להגדיל את סכום ערבות הביצוע(, בגובה של 

ת לא עשה כן הקבלן, רשאיאחוזים( מההיקף המשוער המוגדל של העבודה כולל מע"מ. 

עים לקבלן, ו/או לעכב תשלומים המגי חלקהאו  הכול ערבות הביצועלממש את  החברה

 .חברהוזאת מבלי לפגוע בכל זכות נוספת ו/או אחרת של ה

. ערבות חוזה זהל "דנספח "ערבות הביצוע תהיה בנוסח הערבות הבנקאית המצורף  .11.3.3

ימים מן המועד המשוער לסיום העבודה המסוימת  13הביצוע, תהא בתוקף עד לתום 

)תקופת ביצוע העבודה  ההוראת העבודעפ"י תיק העבודה, על פי לוח הזמנים הנקוב ב

 יום(, ותחילתה במועד מסירתה לחברה. 13+ 

השלמת קבלת אישור המנהל להקבלן יאריך את תוקף ערבות הביצוע, מעת לעת, עד ל .11.3.2

אישור חשבון סופי ומסירת כתב סילוק תביעות וכן המרת ערבות הביצוע  ,העבודה

להלן. אי הארכת ערבות הביצוע במועד, תהווה הפרה  15.4 בערבות בדק כאמור בסעיף 

יסודית של חוזה זה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע. 

פי דין, תהא החברה רשאית לחלט את ערבות -בנוסף לכל הסעדים המוקנים לחברה על

 הביצוע אם לא חודשה כנדרש לפני פקיעתה. 
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 :ערבות טיב .11.2

טיב ביצוע העבודות וביצוע התיקונים )לרבות, למען הסר ספק, אי התאמות( להבטחת  .11.2.1

קבלת , כמשמעה בתנאי החוזה, ימסור הקבלן לחברה, במועד האחריותבתקופת 

וכנגד החזרת ערבות הביצוע, ערבות בנקאית בשיעור  אישור המנהל להשלמת העבודה,

רה לו לביצוע לפי ערך )חמישה אחוזים( מהיקף העבודה בפועל שנמס 1% -השווה ל

. נוסח ערבות הטיב יהיה החשבון הסופי המאושר כולל מע"מ וללא התייקרויות

לתקופה  לחוזה, והיא תעמוד בתוקפה כנספח "ד'"בהתאם לנוסח הערבות המצורף 

קבלת אישור המנהל להשלמת )חמישה עשר( חודשים, שתחילתה במועד  11של 

 .העבודה

בכל להמיר את ערבות הביצוע בערבות טיב. מובהר, כי לצורך זה, הקבלן יהיה רשאי 

הערבות הקבלן לחברה את לקבלן, אם לא ימציא  הביצועמקרה לא תוחזר ערבות 

מודגש, כי המרת ערבות הביצוע בערבות טיב כאמור, תעשה  .זה האמורה בסעיף קטן

זמין( ( השלמת העבודה, ביחס לכל )אך לא חלק, גם אם נמסרו למ1רק בכפוף ולאחר )

( 2בהשלמת מקטע העבודה האחרון( ) -מקטעי העבודה הכלולים בעבודות )דהיינו 

 אישור חשבון סופי ע"י החברה ומסירת כתב סילוק תביעות חתום ע"י הקבלן.

, יוארך תוקף ערבות האחריותסברה החברה, כי הקבלן לא השלים את מטלות תקופת  .11.2.2

 .הקבלן כאמוריום לאחר מילוי התחייבויות  33עד לתום  הטיב

מס הערך המוסף סכומי ת יובא בחשבון גם יולצורך חישוב סכומי הערבומודגש, כי  .11.2.3

 .התמורה לקבלןחברה במסגרת שלם התש

הוספת  .קבלןשם המבקש בערבות יהא זהה לשם הבכל הערבויות הבנקאיות הנזכרות לעיל,  .11.1

 עתו של הקבלן.תנאי לפיו הערבויות אינן ניתנות להסבה או להעברה נתונה לשיקול ד

מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים לחברה גרוע אין באמור בסעיף זה לעיל כדי ל .11.1

ו/או כדי לשחרר את הקבלן מחבות כלשהי על פי החוזה  פי כל דין-/או עלעל פי הוראות החוזה ו

  .ו/או על פי כל דין

 שיפוי .11

שעל פי חוזה זה חב בו הקבלן בין אם הוא נובע  לשלם כל סכום בגין חיובו/או העיריה חויבה החברה 

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

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

חת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טר

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

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

 העברת זכויות .10

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

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

 .אם כן ניתנה לכך רשותה של החברה, מראש ובכתב
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שפטי מאוגד, או בלתי לצורך סעיף זה, תחשב כהעברה גם כניסה לשותפות עם אדם אחר, או כל גוף מ

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

 הוראות הדין, החברה ובטיחות .15

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

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

קיון וגהות ימומלצים ובהתאם להוראות הדין והחברה בנוגע לבטיחות, רישוי, תברואה, בריאות, נ

 עובדים.

 
 ביטול החוזה והפרתו .11

בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או  .11.1

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

 יום מיום מסירת ההודעה לקבלן. 33  הודעה כאמור יסתיים תוקפו של החוזה תוך

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

 בהודעת החברה, כמועד סיום החוזה.

ל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענה בוטל החוזה כאמור לעי .11.2

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

 עד למועד סיומו של החוזה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לחברה על פי החוזה או הדין, מוסכם  .11.3

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

 מיד:

 ;הקבלן הפר את החוזה הפרה יסודית .11.3.1

הקבלן הסתלק מביצוע העבודה באופן בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אחוזות  .11.3.2

 החוף, אין בכוונתו לשוב ולהמשיך בביצועה;

, ללא ןחוזה, כולן או מקצתותיו על פי הזכויאו הסב ו/או שיעבד את ו/המחה  הקבלן .11.3.3

 חברה; האישור 

 הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; .11.3.2

 ; עבודותההקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את  .11.3.1

 הוצא נגד הקבלן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הקבלן פסול דין. .11.3.1

 ון, או על פי צו של בית משפט.הקבלן התפרק מרצ .11.3.0

או על  הקבלןכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי  הצעועיקול )או בהוטל  .11.3.5

בלבד , ועבודותהקבלן ו/או נכסים הדרושים לקבלן לצורך ביצוע המהותיים של  נכסים

 מיום הטלתו. ( ימיםשלושים) 33אמור לא הוסר תוך ההעיקול ש
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 קיזוז, עכבון וויתור .23

כבון כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, מכל ילן מוותר בזה על כל זכות קיזוז ו/או עהקב .23.1

 מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

מכל סכום המגיע לקבלן מהחברה, מכל מקור שהוא, כל ו/או לעכב החברה תהא רשאית לקזז  .23.2

בות בגין כל נזק, הפסד, סכום המגיע לה מהקבלן על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לר

הוצאה ו/או מניעת רווח שנגרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל של הקבלן או מחמת ביטול חוזה 

זה, ובלבד שמסרה לקבלן הודעה המפרטת את הטעמים לקיזוז. מובהר, כי האמור לעיל אינו 

 ין.פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית לחברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל ד

 

 העדר ויתור .21

במקרה והחברה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה לפי חוזה זה, לא יחשב 

הדבר כויתור, ארכה, הנחה, או הימנעות מזכויות אלה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לא לגבי המקרה 

ה תוכל תמיד להשתמש המסוים ולא לגבי מקרים לאחר מכן, ולא ישמשו מניעה לכל תביעה, והחבר

 בזכויותיה בכל עת.

 

 חוזה ממצה .22

חוזה זה ממצה את כל זכויות הצדדים בקשר לנושאים הנדונים בו. כל שינוי ו/או תוספת ו/או ארכה 

 לחוזה זה יהיו ברי תוקף אך ורק אם נערכו בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה.

 

 חובות הקבלן .23

על עובדיו, משמשיו, שליחיו או מי מטעמו של הקבלן  בחוזה זה כל החובות החלים על הקבלן חלים גם

 וכל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וזאת כשאין כוונה אחרת משתמעת.

 

 הודעות .22

הצדדים לחוזה זה מסכימים בזאת שכל הודעה או התראה, בקשר לעניין מענייני החוזה, שתישלח בדואר 

אילו נמסרה לתעודתה עם תום כדדים על ידי צד למשנהו, תחשב רשום וממוענת כיאות על פי כתובות הצ

שעות משעת משלוחה בדואר רשום ממשרד הדואר.  על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי  02

מסירה ביד ו/או במסירה בכתובת הצדדים או במשרדם ו/או במכשיר פקסימיליה ומועד המסירה או 

 ין, הוא זה שיקבע.מועד שיגור הפקסימיליה, לפי העני

 

 כתובות הצדדים .21

 כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות בקשר עם חוזה זה כמפורט במבוא לחוזה זה.
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 מקום שיפוט ייחודי .21

 -מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור לחוזה זה לרבות הפרתו יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל

 .יפו -אביב

 

 

 דדים על החתום0צולראיה באו ה
 

 

 

 

              
 ה ק ב ל ן         החברה     

 
 

 ישורא

 

כבא כוחו של הקבלן מצהיר בזאת כי ההחלטה של    מרחוב     אני הח"מ, עו"ד / רו"ח 

הקבלן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הקבלן 

 מחייבת אותו על פי כל דין.

 

 

              
עו"ד 4 רו"ח                   תאריך
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 /0140חוזה 
 

 

 נספח א'

 /014110מסמכי מכרז 
 כולל הצעת הקבלן במכרז 
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 /0140חוזה 

 

 

 

 

 

 נספח ב'

  כתב כמויות ומחירים

 

נספח ה' למסמכי המכרז
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 /0140חוזה 

 נספח ג'

 אישור ביטוחי הקבלן
 תאריך __________

 לכבוד

 ע"מאחוזות החוף ב

 1רחוב גרשון שץ 

 תל אביב

 "(החברה)להלן :"

 א.ג.נ.,

 ("החוזה")להלן :   מיום __________ 13/12מס' חוזה בקשר עם אישור עריכת ביטוח  הנדון : 

 ("הקבלן"................................ )להלן :  ביניכם לבין 

 על שם הקבלןאשרים  בזאת כי ערכנו מ_____________________ חברה לביטוח בע"מ  החתומים מטה  אנו

 את הביטוחים המפורטים להלן :

 לביטוח עבודות קבלניות2 פוליסה מס' _______________ .1

)שני התאריכים נכללים ולהלן0 "תקופת  __________ ועד ליום _________ החל מיום 

 הביטוח"(2

 ₪ שווי העבודות ________________ 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
", או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת 2312מהדורה   "ביט –הידוע כ 
 .הביטוח

 חוזהבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ה :פרק א' העבודות 
כולל בין המהווים חלק מהעבודות,  שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או  יםנזקהיתר 
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין 
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, 

 .למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן 0 כולל א'פרק  הביטוח לפי 

 2אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע   .2 
 2ש"ח לפריט 23,333ש"ח ולא מעל  133,333העבודות עד לסך 

 2הגבוה מביניהם₪  113,333משווי העבודות או  13%ת של עובדים בגבול אחריורכוש עליו   .3 

 ש"ח 113,333או משווי העבודות  13%של בגבול אחריות רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח   .2 
 2הגבוה מביניהם

 2הגבוה מביניהם ש"ח 113,333 או מגובה הנזק 13%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .1 

משווי העבודות או  13% דריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של הוצאות מהנדסים, א  .1 
 2הגבוה מביניהם ש"ח 133,333

משווי  13%נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות בסך של   .0 
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 2ש"ח הגבוה מביניהם 113,333או העבודות 

 2ם לקוייםנזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרי  .5 

 2סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .1 

 2חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .13 

 2ש"ח 113,333של  בסךהוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות   .11 

פוליסה זו ישולמו ישירות מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' ב 
 .לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן

ו/או החברה פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות  ו/או מפקח העבודות מטעמהיה ו/או מנהל ו/או עובד יהמנהל

 2מי שגרם לנזק בזדוןלטובת יחול  התחלוף לא

 הקבלן של דין פי על אחריותם את המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח :פרק ב' צד שלישי 
 קבלניםשלוחיו ו/או אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי  או/ו עובדיו או/ו

, שבנדון החוזה עם בקשר העבודות בביצוע ידו על המועסקים משנה וקבלני
 פגיעה, לאובדן גרמו אשר העבודות עם בקשר רשלני מחדל אוו/ מעשה בשל

 לגרוע מבלי שהוא גוף כל או/ו אדם כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או
/או ו םיהלמנהל/או חברה, לעירייה ול נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות

 2ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהם הלעובדי

 לתובע, לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון חמישה: במילים) ח"ש 1,333,333 גבולות האחריות 0 
 2הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש,  -פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ תנאים מיוחדים 0 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 

, בעומק או/ו בגובה עבודותוקבלני משנה,  חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים
זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, 
פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל 
או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין 

 2חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן

 כולל הרחבות מפורשות בדבר0 ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
ש"ח למקרה  133,333בגבול אחריות בסך  ,ושאין חובה חוקית לבטחובפקודת התעבורה 

 2לתקופת הביטוחובמצטבר 

בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב,  .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  133,333מוגבל עד לסך , המיידית

 2האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 2נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  213,333נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .2 
 2ובמצטבר לתקופת הביטוח

 2ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 133,333רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .1 

לן, למעט שבו פועל הקבהחברה בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת0 
אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית 

 2של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי
למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן 

 ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

ו/או  יהןו/או מנהלו/או העירייה  ורחב לשפות את החברהה ביטוח זה תנאי מיוחד0 
על מי בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת  יהן )להלן: יחדי המבוטח"(עובד

ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני  למעשי ו/או מחדלי הקבלןמהם 
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל  משנה

 2מבוטחאחד מיחידי ה

על פי פקודת הנזיקין )נוסח  הקבלן אחריותו של בגין מעבידים חבות בטוח :פרק ג' חבות מעבידים 
 כל כלפי ,1153חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 לרבות העבודות בביצועבעקיפין  או/ובמישרין  ידו על המועסקים העובדים
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 מקרה בגין, (כמעבידם ייחשבהקבלן ו ההי) ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים
 מקרה: "להלן) מקצועית מחלה או/ו מתאונה כתוצאה גופני נזק או/ו מוות

 ביצוע עקב או/ו כדי תוךבתקופת הביטוח  מהם למישייגרמו "( ביטוח
 2הביטוח תקופת ובמשך עבודתם

 ובמצטבר תובעל, לאירוע( דולר מיליון חמישה: במילים) $ 1,333,333 גבולות האחריות 0 
 2הביטוח לתקופת

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הרחבה מיוחדת 0 
הקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים (ייחשב כמעבידם
 2על פי החוק

ו/או  יהןו/או מנהלהחברה ו/או העירייה ביטוח זה הורחב לשפות את  נאי מיוחד0ת 
, לעניין קרות ונקבעהיה מטעמם  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות יהןעובד

נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  מי מהםמקרה ביטוח כלשהו, כי 
מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי 

 2המועסקים על ידוהעובדים מ

 פוליסה מס' ____________________2 אחריות מקצועית 0 .2

 )שני התאריכים נכללים( ______________ ועד ליום ____________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי0 
שהוגשה במשך  מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית בגין רשלנותדרישה 

 כל של לרכושו או/ו לגופופגיעה גופנית ו/או נזק אובדן ו/או תקופת הביטוח, בגין 
של הקבלן ו/או מנהליו במעשה או מחדל רשלני שמקורם  שהוא גוף כל או/ו אדם

 האמור יותמכלל לגרוע מבליושבנדון,  חוזהבגין העבודות בקשר עם הו/או עובדיו 
 ן.יהולעובד יהןלמנהל או/ולחברה ו/או לעירייה  נזק או פגיעה לרבות

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים) ש"ח 2,333,333 גבולות האחריות 0 
 2הביטוח

 .2.1 תנאים מיוחדים0 
 

 

2.2. 

 יהןבדעו/או ו יהןמנהל ו/או החברה, העירייהביטוח זה הורחב לשפות את 
או מחדל ו/בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה 

רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 
 2ו/או מנהליה ו/או עובדיה החברההקבלן כלפי 

ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי 
 הקבלן. עובדיממי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  .2.3  
 .רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  1כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  .2.2  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 2עד לכסות חבות המבוטחת לי פוליסה זושנוכיסוי מקביל 

 פוליסה מס' ____________________2 חבות המוצר 0 .3

 )שני התאריכים נכללים( ______________ ועד ליום ____________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים  אחריותו שלביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי0 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1153 פגומים, התש"ם

בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידו בקשר 
, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות )להלן: "המוצר"( החוזהעם 

מנהל ו/או ו/או  הןלעובדי/או ו הןלמנהליו/או  חברה, לעירייההאמור לרבות ל
 2מפקח העבודות מטעמה

 לתקופת ובמצטבר לתובע, לאירוע( ש"ח מיליוןשני : במילים) ש"ח 2,333,333 גבולות האחריות 0 
 2הביטוח

   תנאים מיוחדים0 

/או ו הןמנהליהחברה ו/או העירייה ו/או ביטוח זה הורחב לשפות את  .3.1  
 מוצרל מי מהם עקב בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת ע הןעובדי

ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל  ןו/או הורכב ו/או תוק ןשיוצר ו/או הוכ
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ו/או מי מטעמו  הקבלןדרך אחרת על ידי 

 .ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהןחברה ההקבלן כלפי 
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ת בין היתר מועד תחולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כולל .3.2  
  .רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  1כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  .3.3  
תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק 

 2שנועד לכסות חבות המבוטחת לי פוליסה זוכיסוי מקביל 

שרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות הננו מא תנאי מיוחד0 .2
 .המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם קודמים  .1.1 כללי 0 .1
י אנו מוותרים על כל וכהחברה ו/או העירייה ידי  -לכל בטוח אשר נערך על

, החברה ו/או העירייהבדבר שיתוף ביטוחי ו/או תביעה טענה ו/או דרישה 
ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  11בסעיף   כאמוראו זכות ו/לרבות כל טענה 

וכלפי החברה ו/או העירייה "ביטוח כפל" כלפי  תלרבות כל טענו 1151 –
 2יהןמבטח

ישונו ל לא יבוטלו וגם או לא ”י הביטוחים הנכמו כן, הננו מאשרים בזאת כ .1.2  
אלא אם תישלח שבנדון  החוזה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם לרעה

( יום מראש וכי לא יהיה שלושים) 33הודעה כתובה בדואר רשום לחברה 
ו/או מנהליה ו/או  החברהשכאלו לגבי  לשינוי לרעהו/או  לתוקף לביטו

אם לא נשלחה הודעה  דות מטעמהעובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבו
 משלוח( הימים ממועד שלושים) 33ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב 

 2ההודעה

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח  .1.3  
החברה ו/או וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

או עובדיהן ו/או מנהל ו/או ו/או מי מטעמן לרבות מנהליהן ו/ העירייה
 .מפקח העבודות מטעמן

איזו אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי הפרה ו/או הננו מאשרים בזאת כי  .1.2  
החברה והעירייה של  יהןתיובזכו יפגעולא  המפורטות לעיל הפוליסותמ

 2לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו

 

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש וסייגי לתנאי  בכפוףם הביטוחים המפורטים באישור זה הינ
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות2

 
 בכבוד רב,

 
 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 החותם(
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 /0140חוזה 

 

 0נספח  ג' 

  אחריותהצהרה על מתן פטור מ
 

 תאריך : __________

 לכבוד

 "(החברה)להלן :" אחוזות החוף בע"מ

 1רחוב גרשון ש"ץ 

 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

 הנדון0  הצהרה על מתן פטור מאחריות

 )להלן 0 "העבודות"(2 איטום וניקוז בחניוניםלביצוע עבודות  /0140מסגרת מס' חוזה עם בקשר 

מכני ו4או הנדסי בבעלותנו ו4או חשמלי ו4או עבודותינו שבנדון בציוד הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים ב
באחריותנו ו4או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו4או מתקנים ו4או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע 

 העבודות שבנדון )להלן0 "הציוד"(2

 כדלקמן:הננו מתחייבים בזאת על אף האמור בהצהרה זאת,  .א

ו/או מנהל ו/או מפקח עובדיהן /או ת החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן וא יםפוטר והננ .1
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על  ןהעבודות מטעמ

שגרם מי כלפי , כל זאת למעט פעילותנו בקשר עם העבודותלשם עבורנו או מטעמנו ו/או מי ידנו 

 בזדון.לנזק 

ו/או מנהל ו/או מפקח עובדיהן /או את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו םיפוטרהננו  .2
על  יםלעיל ומוותרהאמור פריצה ו/או גניבה של הציוד נזקי מכל אחריות לגבי העבודות מטעמן 

מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מנהל ו/או כלפי החברה ו/או העירייה ו/או  )תחלוף( שיבובזכותנו ל
ולמעט כנגד  בזדון לנזק שגרם כלפי מיעמן במקרה שכזה כל זאת למעט מט מפקח העבודות

 .חברות שמירה

ו/או מנהל ו/או מפקח  עובדיהן/או את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו יםפוטרהננו  .3
ו/או קבלני משנה ו/או מטעמנו ו/או מי שלנו מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש  העבודות מטעמן

או מטעמנו ו/או מי ידנו שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על הקב עכלשהו צד שלישי 
 בזדון.שגרם לנזק מי  כלפיבאתר העבודות כל זאת למעט פעילותנו לשם עבורנו 

, בניגוד ידנוו/או קבלני משנה המועסקים על מצדנו היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .2

לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מי  יםמתחייב ונהנלאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, 
בכל תשלום ו/או  מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמן לרבות מטעמן

 יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.מי מהם הוצאה ש

פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור נערוך ונחזיק בזה כי הרינו מצהירים  .1
אחריות על פי לנו (, במשך כל התקופה בה קיימת לחוזה )נספח ג'הקבלן  יאישור עריכת ביטוחב

 ועל פי כל דין.  הפרויקטהחוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 

  
 ולראיה באתי על החתום

 
________________________ 

 חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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 /0140חוזה 

 

 1נספח  ג' 

  אים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון 0 תנ

 

 תאריך : __________

 לכבוד

 "(החברה)להלן :" אחוזות החוף בע"מ

 1רחוב גרשון ש"ץ 

 תל אביב

 

 א.ג.נ.,

, מותנה בקיום הנוהל מטעמנוו/או כל הפועל ידנו על  חוזהכי ביצוע עבודות כמוגדר ב ,בזאת יםמאשרהננו 

 שלהלן:

ו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות המונח "עבודות בחום" פירוש .1

באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל 

 או להבות.ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

מתפקידו לוודא כי לא תבוצענה "האחראי"( ש - )להלןמטעמנו אחראי נמנה  ,"עבודות בחום"שנבצע ככל  .2

 עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת ובטרם תחילת ביצ .3

ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים לפחות מטר  13חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 ש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.דליקים שלא ניתן להרחיקם י

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .2

 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגי .1

 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי  33על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .1

 לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

על פי כל דין ועל פי  יםמחויבו הננוכל תנאי בטיחות נוספים להם  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר

 יוסיפו על האמור לעיל. חוזהכמוגדר בשערכנו פוליסת ביטוח 

 יקפידו על ביצוע נוהל זה.ו/או קבלני משנה מטעמנו לכך כי קבלנים  יםלוודא וערב יםמתחייבהננו 

 ולראיה באנו על החתום  

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 /0140חוזה 

 
 ד' נספח
 

 בנקאיתערבות  נוסח
 

 
 לכבוד

 בע"מ אחוזות החוף 

 1רח' גרשון 

 תל אביב

 

 הנדון0 ערבות מס' __________

 

 

באופן אנו ערבים כלפיכם )להלן: "המבקש"(  בקשת ______________________________________ל .1

"סכום דשים( )להלן: שקלים ח ___________) ₪___________ לסילוק כל סכום עד לסך שלבלתי חוזר 

 בקשרהמבקש שתדרשו מאת להלן,  2(, אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף הערבות"

 .13/12מס' למילוי התחייבויות המבקש כלפיכם על פי חוזה 

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

לחודש ...... שנת ........... בגין חודש .......... שנת ............... )דהיינו ____ נקודות(  11ם ביום המדד שפורס

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

הוא מוגדל בשיעור זהה ( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כש"המדד החדש"

לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך 

 הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

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

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

 מאת המבקש.

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע אלינו באמצעות פקסמיליה, טלקס או מברק  .2

 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

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

 .או להסבה ערבות זו אינה ניתנת להעברה .1

 

 

 חתימה_____________________  תאריך_________________________
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 'הנספח 

 מיוחד לביצוע העבודותכללי ומפרט מפרט 
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 לביצוע העבודות כללימפרט  - 0נספח ה'

 

 הכנות לביצוע0 2א

 : העבודה ביקור באתר .1

את אתר העבודה ואת סביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות  יבדוקהקבלן 

מרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות תשתית ווהח

השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים,  והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה לרבות

נורות המים  הראשיים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכיו"ב, מבנים קיימים וכל יקום צמ

 .העבודה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על המתקנים  והסידורים האחרים

  ביצוע: דרכי  .2

והשלמות  טיםהדרישה, פר מועדיום מ 11אם יידרש ע"י הממונה, יהא הקבלן חייב להמציא בתוך 

, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור, לרבות השיטות ביצועבכתב בקשר לדרכי ה

אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו,  המצאת החומר האמור ע"י הקבלן 

חריות לממונה, בין שאישר אותו הממונה במפורש ובין שלא  אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מא

 כלשהי המוטלת עפ"י החוזה.

  :סימון .3

העבודה ולוודא  ביצועהעבודה, לבדוק את סימני המדידה הדרושים ל ביצועהקבלן חייב לפני שיתחיל 

את נכונותם ואת דיוקם. הקבלן יהיה אחראי לנכונותם של סימני המדידה ולדיוקם. נמצאו שגיאה 

יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או  –דקו ע"י הממונהאף אם נב –או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים 

את חלקי העבודה שנעשו מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי 

 הנחת דעתו של הממונה.

לתאם סגירת חלקי חניון בסימונים בולטים לעיין כולל אורות מהבהבים. גם הקבלן יהא אחראי 

למקום ביצוע העבודות. עם הנהלת אחוזות החוף ונציגיה המוסמכים  בתנאי  התאורה האופייניים

   .בחניון

שא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודה שתיגרמנה ע"י סילוק הסימונים יכן י

 האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בהם.

תשתיות  וע העבודה , בעליעל הקבלן לתאם ולקבל אישורים לעבודה מכל הגורמים הרלוונטיים לביצ

, חברת חשמל, בזק, כבלים  יפו-תל אביבבתחום הפרויקט או בסמוך אליו לרבות מחלקות עיריית 

 וכו'.

  :עבודות בלילה .2

במידה ויידרש ביצוע עבודות לילה, יבוצעו העבודות על פי הנחיות אחוזות החוף ולאחר ביצוע תיאום 

התמורה בגין עבודות לילה אלה כלולה במחיר  ים.וקבלת אישור מכל גורמי הרשויות הרלוונט

 היחידה ובתוספת/הנחה בהצעת הקבלן.
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 טוחינזיקין וב ,השגחה 2ב

 , בטיחות עובדיו ובטיחות הציבור, ועליו לנקוטהקבלן הינו האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה .1

ו/או למניעת תאונות עבודה, מפגעים תברואתיים  הנדרשים םאמצעיהעל חשבונו בלבד בכל 

   נזקים מכל סוג.

נוכחותו הצמודה של  .הקבלן מתחייב להעסיק באתר במהלך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה .2

 . מנהל העבודה חובה כל אימת שיש סכנת תאונת עבודה

מתחייב להעסיק באתר במהלך כל תקופת הביצוע מוסמך בטיחות אשר  הקבלןבמידה וידרש  .3

 בטיחות יכול לשמש גם כמנהל העבודה.ידי משרד העבודה. מוסמך ה-הוסמך על

קבלן או מנהל עבודה מוסמך מטעמו יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות  לצורך ה .2

 כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.-ביצוע העבודה, דין בא

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם הממונה או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם  .1

כוחו או המפקח התנהג אותו אדם שלא -ו במקום העבודה, אם לדעת הממונה, באהמועסק על יד

כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקיד. אדם 

לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין באתר   -שהורחק לפי דרישה כאמור 

 העבודה.

וראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודה, כולו או שאי הממונה לתת לקבלן הר .1

מקצתו, משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויתקן מזמן לזמן את רשימות העובדים 

שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה, וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם, 

שיונות כניסה, כפי יניסה לאתר העבודה לפי רכפי שידרוש המפקח, והמפקח יסדיר את עניני הכ

 שימצא לנכון.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש ויקפיד וינהג עפ"י כל  .0

כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, בין 

; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 1112 השאר אך לא רק: חוק ארגון הפיקוח על העבודה

והתקנות והצווים שהותקנו מטעמה; תקנות הבניה; תקנות העגורנים; תקנות ציוד  1103תש"ל 

  מגן אישי; עבודה על גגות שבירים; עבודה במקום מוקף; עבודה ברעש ועוד.

אחד של כל בוקר  מפגשבלפחות  לתדרך הבטיחות שיועסק על ידיו,  אחראי על הקבלן, יחד עם  .5

 עובדיו הדרכה, לימוד ורענון נוהלי הבטיחות. עם  או אחרי אירוע בטיחותי 

הקבלן יעביר לעובדיו תמצית סיכונים בכתב ויחתים את עובדיו על הצהרה שהם קיבלו והבינו  .1

 את כל הנאמר בהדרכה וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
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אי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לכל עבודה ולהשתמש בו הקבלן מתחייב ויהיה אחר .13

כפי שיידרש לשם ביצוע העלולים להיות מושפעים מעבודתו תושבים בטיחות הלבטיחות עובדיו ו

עבודתו, ו/או כפי שנדרש עפ"י כל חוק. הציוד יכלול את כל הפריטים הדרושים להבטחת בטיחות 

עבודה בתוך שוחות בטיחות ההציוד לכל פק הקבלן את בכבישים, במדרכות ובחצרות. כמו כן יס

מערכות נשימה סגורות או פתוחות לפי בטיחות,  רתמות מאווררים, בין השאר אך לא רק הביוב, 

זהרה, גופיות זוהרות, כפפות וסרבלים, קסדות, א, שלטי למיניהםמסכות וציוד נגד גזים העניין 

ף  הדרוש לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן מגפיים, חליפות מיוחדות וכל ציוד אחר נוס

. הקבלן יחזיק וכן ציוד נדרש לחילוץ בטוח של עובדים מחלל מוקף בעבודה והאנשים בסביבה

ויוודא קיומו של מגיש עזרה ראשונה מוסמך להגשת עזרה  .אתר עבודהציוד עזרה ראשונה בכל 

  ראשונה

נים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המתחייבים הקבלן יוודא אופן אחסון חומרים דליקים או מסוכ .11

 באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. הכנסת החומרים לאתר

, או כל חומר המוגדר כמסוכן, רעיל או נפיץ, תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב העבודה

 ומראש מהמזמין.

 עם גילויו. הקבלן יודיע לנציג המזמין על כל מפגע בטיחותי מיד .12

ימי עבודה, על כל התרחשות של  3-קבלן ידווח למשרד העבודה באופן מיידי, ולא יאוחר מה .13

 תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין.

באחריות הקבלן, לוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים, ציוד הבטיחות והציוד הנלווה אשר  .12

 הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.משמשים את עובדיו וידאג להחלפתו של 

הקבלן יפסיק כל עבודה אשר נעשית בניגוד לחוקים, לתקנות ולנוהלי הבטיחות ואשר לא ממלאת  .11

אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר 

ו/או מי שהוסמך לכך מנהל ההעבודה עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות 

 והגהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן. 

חריות לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים, ובדיקות נוספות במידת הצורך, ו/או בכל הא .11

 סוקתית תחול על הקבלן בלבד.הקשור לרפואה תע

הקבלן ימציא ויחזיק במצב תקין המתאים לשימוש מיידי ציוד של עזרה ראשונה. לפחות אחד  .10

 מעובדיו של הקבלן יהיה מוסמך למתן עזרה ראשונה ומנוסה בה.

פי הסיכונים בעבודתו,  על הקבלן יחזיק ציוד לניטור גזי שריפה רעילים  ו/או הגנה מפניהם , .15

 יל על פי הוראות היצרן  ויהיה שמיש בכל עת העבודה.והציוד יכ

תמרורי אזהרה, פנסים   שמירה, גידור,בלבד  הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא .11

ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור,  , מעקות בטיחות, גדרות זמניים מהבהבים

ממונה או המפקח, או יהיה דרוש על פי דין או לפי בכל מקום שיהיה צורך בכך,  או שיידרש ע"י ה

הוראה מצד רשות  מוסמכת כלשהי. כן מתחייב הקבלן להתקין ולהחזיק על חשבונו במידה 

 ויידרש לכך מחסן  לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודה.
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ידרש הקבלן יה, מען הסר ספק מובהר בזאת כי עבור עבודות אשר יבוצעו בשעות החשיכל .23

ידרש ילהתקין אמצעי בטיחות וזהירות מתאימים הנדרשים על פי כל דין לעבודה בחשיכה, וכן 

 להתקין תאורה מספקת של אתר העבודה.

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחייה כאמור בחוזה זה ו/או  .21

ו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או מי מטעמ המנהלשתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי 

ולא תפטור את הקבלן מאחריותו עפ"י החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר העבודה, 

 אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

ות כל ההוצאות והעלויות שתגרמנה לקבלן מתוקף מחויבותו להקפיד על קיום דרישות הבטיח .22

ע"י נציג המזמין ו/או ע"י נציגי  הבעבודה, אלה שחלקן פורטו לעיל ו/או דרישות נוספות שתידרשנ

ככלולות במחירי היחידה של החוזה ולא ישולם עבורן בנפרד הרשויות המוסמכות, תיחשבנה 

 לקבלן.

אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית  .23

תם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות ע"י לבטיחו

 הקבלן.

 התחייבויות כלליות 2ג

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של הממונה, וימלא לצורך זה  .1

 אחר כל הוראותיו.

אחוזות התחייבויותיו כלפי הפיקוח אשר בידי הממונה, או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן מ .2

למילוי תנאי חוזה זה, והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות,  ההשמטות והמגרעות החוף 

 שנעשו או נגרמו על ידו.

לממונה, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י הממונה תהא זכות כניסה לאתר העבודה,  .3

חומרים, מכונות או חפצים כלשהם ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה, או מובאים ממנו 

 החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו. ביצועל

 , או בכל חוק1105 -לה הקבלן באתר  העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"חגי .2

העתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך  גיאולוגי או  בדבר 

ט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם, ארכיאולוגי, ינקו

מיד למפקח. בשום מקרה לא יהיה הקבלן בעלים של העתיקות שנתגלו על ידו  ויודיע על התגלית

 כאמור.

בנוחיות הציבור בבטיחות והקבלן מתחייב, שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך  .1

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

על חשבונו, עפ"י  או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן

, כולל הקמת דרכים זמניות הנחיות תכנית הסדרי תנועה זמניים או עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות,

ינקוט בכל כן ו ,ונהויתקין שלטי אזהרה והכתחום העבודה, וכן גשרוני עץ עם מעקות, גידור 

 בנוחיות הציבור.    בבטיחות והאמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא לפגוע 
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היה ונגרמה הפרעה כל שהיא, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד ישא בהוצאות תיקון  .1

 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.

ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה יזדקק הקבלן, לצורך  .0

מבעליה ובתשלום  יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה ,אחוזות החוףבבעלותה של 

       תמורתה, כפי שסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.                                                                                  

ר הביצוע על חשבונו והוצאותיו. מוסכם בזה כי מחיר תהקבלן יתקין במידת הצורך דרך גישה לא .5

 העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר כאמור.

 תיעול, ביוב, רשת מים, שביל, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, .1

העבודה, בין שהנזק או  צועיתוך כדי ב ,ילים אחרים כיו"בטל"כ או מוב טלפון, טלגרף, חשמל,

על  נותוק, יהקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה

יעיל ביותר, לשביעות רצונו של הממונה ושל כל אדם או רשות  ןחשבונו של הקבלן באופ

 הוצאות הכרוכות בכך.המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והקבלן ישא בכל ה

לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם על חשבון  תהיה רשאיאחוזות החוף ת .13

אחוזות החוף הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור. 

מן בכל ז ,אחוזות החוףלגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת  תהיה רשאית

 שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

הקבלן יתאם מראש את ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל, עם הגופים  .11

והרשויות המוסמכים. אישורים אלה כוללים אישור הגוף המוסמך ברשות המקומית וברשויות 

 המוסמכות.

, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על כל הזמןסודר הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומ .12

עפ"י הצורך או עפ"י הוראות  מכל סוג שהוא, החומרים ופסולתהעפר, שיירי חשבונו, את עודפי 

עם גמר העבודה יסלק ממנו הקבלן בנוסף גם את כל המבנים והמתקנים הארעיים,  .המפקח

 ולשביעות רצונו של המפקח.  וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם

כולל טאטוא שטח הכביש והמדרכה , וסביבתו אתר העבודהויסודר בסיום כל יום עבודה ינוקה  .13

 וייפתח למעבר הולכי רגל ו/או כלי רכב.פי הצורך, לשביעות רצון המפקח, -על

ות את מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן, כי בכל מהלך ביצוע העבודה ידאג לפנ .12

הפסולת במישרין לתוך מכולות או משאיות אשר יפנו את הפסולת מתוכן באופן שוטף לאתר 

 מורשה על חשבון הקבלן, הכל עפ"י הצורך או עפ"י הוראת המפקח.

סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה, יסיר הקבלן על חשבונו כל מכשול או סיכון עם מיד 

לותיו, לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות, ישור ערימות שנותרו באותו חלק של האתר ובגבו

הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו  ציפוי אספלט וכדומה. עפר,

 יתרשאאחוזות החוף הא תלא הקבלן אחר סעיף זה במועדים שנקבעו ע"י המפקח, ילא מ בלבד.

אחוזות החוף  .הוצאות הכרוכות בביצוע ההוראותוהקבלן ישא בכל ה ,לבצעם על חשבון הקבלן

, בכל זמן אחוזות החוףלגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת  תרשאי יההת

  מהקבלן בכל דרך אחרת. ןלגבות תהא רשאיתשהוא, וכן 
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הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה אלא אם הדבר דרוש לצרכי  .11

 העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית,  .11

הדרכים המובילות לאתר העבודה לא תהיינה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה 

קבל תחילה הרישיון הדרוש לכך הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלת משאות מיוחדים ית

מהרשויות המוסמכות, וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל 

זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל 

 האפשר נזק לדרכים.

י גלגלים פנאומטיים נקיים, כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעל .10

 אשר יבטיחו כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בזמן הנסיעה.

הקבלן ימנע מחנית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה, בדרכים המובילות לאתר העבודה  .15

 והסמוכות לו, וידאג לכך כי אלה יוחנו במקומות המיועדים לכך.

וכן השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים  הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, .11

לשימוש אחוזות החוף ו/או קבלנים אחרים, לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא 

 יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כל שהיא.

 ציוד, חומרים ועבודות על פי חוק 2ד

נים, החומרים והדברים האחרים את כל הציוד, המתק בלבד הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו .1

 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב  .2

הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או במתקן כל שהוא אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם 

 לל או לענין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.ויתר המפקח מפורשות בכתב, בכ

וסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים מ .3

שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים הללו עמדו בבדיקות תקנים 

 ישראליים או תקנים זרים ואושרו על ידי המפקח.

קום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן מ .2

 או הספק של אותו החומר או המוצר תעודת אחריות מתאימה.

מרים שהובאו על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה, לרבות אביזרים, וחומרים פירושם כל הח .1

מוצרים העתידים להיות חלק ממבנה, מתקן או מוצרים בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן 

 מכל חלק אחר של העבודה.

חומרים שהובאו לאתר העבודה או הוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן למטרות ביצוע העבודה,  .1

ייחשבו מאת הבאתם או הקמתם בבעלות אחוזות החוף. הקבלן אינו רשאי להוציאם מאתר 

 .העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב
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ים שנפסלו על פי הוראת המפקח או חומרים שאינם נדרשים לביצוע העבודה, יוצאו על כל החומר .0

ידי הקבלן מאתר העבודה עם פסילתם או סיום השימוש בהם, והם חדלים מלהיות רכוש אחוזות 

החוף. הקבלן חייב להוציאם מאתר העבודה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע על ידי 

 0שות כן, רשאית אחוזות החוף, לאחר מתן הודעה מראש לקבלן של המפקח. נמנע הקבלן מע

ימים, לסלקם, למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה, והקבלן יישא בהוצאות 

 הסילוק ו/או המכירה.

הקבלן אחראי על חשבונו לשמירתו הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים הארעיים  .5

 ם לצורך ביצוע העבודה.והוא רשאי להשתמש בה

המפקח רשאי לתת לקבלן בכל זמן שהוא, הוראות שונות לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  .1

העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר 

החלפת ציוד וחומרים שנפסלו וכיוצא בזה הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח 

 וההוצאות יהיו על חשבונו.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כל שהוא על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  .13

כשלהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין אם לא עשה בהן שימוש, והמפקח יהיה רשאי לפסול 

 ציוד או חומרים בכל זמן שהוא.

העבודה יהיו חדשים ושלמים  ביצועלצורך כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן  .11

ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים הישראליים 

 המעודכנים. 

חומרים שלגביהם קיימם תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו  .12

 בתכונותיהם לתקנים האמורים, ולסוג המובחר של החומר או המוצר. 

, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות -בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם .13

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה  ואשר יאושרו ע"י הממונה.

 הממונה.  הכל בכפוף לאישורך הסוגים השונים שמחייבים התקנים הישראליים, ומת

ל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכ .12

העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים  ביצועשהשתמש בהם ל

  הישראליים, ואושרו ע"י הממונה. 

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן לקבל מן היצרן  .11

 תו החומר או המוצר תעודת אחריות מתאימה.או הספק של או

בכל  המפקח.מראש ובכתב מטעם  אישוריש לקבל , לצורך אספקת ציוד וחומרים שווי ערך .11

בכתב לכך  אישורמקרה, הבאת אביזר או חומר שווי ערך לאתר העבודות יעשה רק לאחר קבלת 

 המפקח.מ

גימות מהחומרים, בין שהובאו או הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, ד .10

שהם נמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהעבודה שבוצעה, וכן לספק את הכלים, את כח האדם 

וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והעבודה באתר העבודה או להעביר 

 אותם לבדיקת מעבדה, הכל לפי שיורה המפקח.
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דיקת דגימות, בדיקת תקן, ניסויי העמסה וכל בדיקה התשלומים וההוצאות הכרוכות בב .15

וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת הממונה, יחולו על הקבלן במלואם, כולל 

הוצאות הבדיקה בין שהעבודה או חלקיה עמדו בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא 

 עמדו בדרישות האמורות. 

בין אלה המיוצרים בבית חרושת, בבתי מלאכה ובמקומות אחרים ובין  –כל החומרים והמוצרים  .11

יסופקו ע"י הקבלן,  אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, -אלה הנעשים באתר העבודה

 על חשבונו והוצאותיו.

קבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות, למקום בו ה .23

 והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.יורה הממונה, 

  .בלבד לו על הקבלןיחובדיקות חוזרות  לרבות ההוצאות לבדיקות .21

לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות ולנכות  תרשאי יההאחוזות החוף ת .22

 סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה. 

ר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה בה יבוצעו הבדיקות וכן להזמין בעצמו את הממונה שומ .23

ביצוען של הבדיקות והתשלום בעדן, מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 

טיב החומרים ו/או טיב העבודה. כל סכום בגין ההוצאות ששלמה אחוזות החוף עבור הבדיקות, 

 שיגיש הקבלן לאחוזות החוף.ינוכו מכל חשבון חלקי 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע בקורת ויזואלית באתר העבודה, לפחות  .22

פעם בשבוע, כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. בקורת זו תעשה 

ורת, יצורפו לכל קיעל ידי מהנדס  או הנדסאי של הקבלן, ותוצאותיה החתומות על ידי מבצע הב

 חשבון חלקי שיגיש הקבלן לאחוזות החוף.

 וסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בו, מוסכם כדלהלן:בנ .21

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות  21.1

הקבלן לגבי טיב חומרים, עבודה וביצוע כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה 

 ותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.ולהי

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כל שהיא  21.2

 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.

כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה   של  .21

ה. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, הממונ

 אישורתבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא לממונה 

האמורות  לתקנות ולהוראות רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים,

  עות מכך יחולו על הקבלן.וכל ההוצאות הקשורות או הנוב לעיל,

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה. .20

על פי התוכנית  שהו מהעבודה שנועדתו של חלק כלאו הסר והקבלן מתחייב למנוע את כיסוי .25

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.
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 25מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח, יושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או  .21

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו 

 או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה. 

ות מכוסה שעות משעה שקבל על כך הודעה, את חלק העבודה שנועד להי 25לא בדק המפקח תוך  .33

 או מוסתר כאמור לעיל, יודיע על כך הקבלן לממונה וימלא אחר הוראותיו. 

ו מהממונה, או לא הודיע איסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקבל אישור מהמפקח כ .31

הקבלן למפקח מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת, את 

סה עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, ויכסנו מיד לאחר אותו חלק מהעבודה שכו

 אישורו ע"י המפקח. 

או התרשל בכך, יהא הממונה רשאי להעסיק פועלים  אחר דרישת המפקח  אם הקבלן לא ימלא .32

 על חשבונו של הקבלן  והוצאותיו, לשם גילוח חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו. 

  :מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, .33

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת המפקח, בתוך  33.1

 תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.

 על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים לעיל. 33.2

מוש ים ע"י שעל סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוק 33.3

 בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה.

מובהר בזאת כי סילוק פסולת מאתר העבודה תעשה לאתר מורשה בלבד ועל חשבון הקבלן  33.2

 בלבד.

אף כל תשלום ביניים  ועל ,, יפה על אף כל בדיקה שנערכהכאמור לעילכוחו של המפקח  33.1

 ולמלאכה האמורים.שבוצע בקשר לחומרים 

על  לבצען תרשאיאחוזות החוף היה ת, כאמור לעיללא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח  33.1

הא ואחוזות החוף ת, ותצוע ההוראיחשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בב

לגבותן  תהא רשאיתלגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן  תשאיר

 ל דרך אחרת.מהקבלן בכ

הקבלן יתחבר למקור מים במקום שיקבע המפקח, ושיהיה בסביבת אתר העבודה. הוצאות  .32

  התחברות למקור המים והתשלום בגין צריכת המים יחולו על הקבלן.

 את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ן הקבלןבצע על חשבואחוזות החוף ת .31

, על פי צרכי , לרבות התקנת מד מים בנקודות החיבור()מתן חיבור מים מהרשות העירונית

 העבודה.

הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לביצוע העבודה באמצעות חבור ישיר למתקני חברת  .31

החשמל או באמצעות גנרטור בעל הספק מתאים לפי קביעת המפקח. כל ההוצאות הכרוכות 

 ו.באספקת החשמל וצריכתו יחולו על הקבלן וישולמו על יד
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הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים להגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי עבודה ועל אתר  .30

טפונות, רוח, שמש, יגרם על ידי מפולת אדמה, שיהעבודה וחלקי העבודה מפני נזקים העלולים לה

השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי על הקבלן לנקוט בכל 

עי דרוש להגנה על אתר העבודה בפני גשמים או מקור מים אחר לרבות חפירת תעלות ניקוז אמצ

 ארעיות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכו', הכל לפי דרישות המפקח ולשביעות רצונו.

כל נזק אשר נגרם לחומרים, מוצרים אתר העבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט הקבלן באמצעי  .35

 ן שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצון של המפקח.הגנה נאותים ובי

גרם לו, לרבות נזקים העלולים יהקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול לה .31

להיגרם על ידי עבודות אחרות המתבצעות באתר העבודה עד למועד תעודת קבלת עבודה 

   והשלמתה.

 יומה והארכתההתחלת העבודה, מהלכה, ס 2ה

 העבודה בתאריך שייקבע ע"י הממונה בהוראה בכתב שתיקרא "צו ביצועהקבלן יתחייב ב .1

ה בקצב הדרוש להשלמת העבודה, בתוך התקופה שנקבע ביצועהתחלת העבודה"; ויתקדם ב

 שנקבעו.  ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות בהוראת הממונה, ובהתאם

מים לאחר התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה, י 0העבודה תוך  ביצועלא התחיל הקבלן ב .2

הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי  לבטל את החוזה, לחלט אתאחוזות החוף רשאית 

הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את בנוסף לאמור לעיל,  בשל כך.לאחוזות החוף על כל נזק שיגרם 

וזאת על מנת לאפשר החוף  אחוזותשעות ממועד קבלת הודעה בכתב מ 22 ךאתר העבודה תו

 להכניס לאתר העבודה קבלן אחר.לאחוזות החוף 

העבודה שלא באופן רצוף, בקטעי  ביצועלעצמה את הזכות להורות על אחוזות החוף שומרת  .3

או בשלבים נפרדים, או על פי לוח זמנים כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של  ביצוע

כמו כן  ענה או תביעה ו/או זכות לפיצוי כל שהוא בשל כך.טכל , ולקבלן לא תהיה אחוזות החוף

 ביצועהזכות להורות לקבלן, על פי שיקול דעתה ותוך כדי  אתאחוזות החוף שומרת לעצמה 

  העבודה, להפסיק העבודה בקטע מסוים ולעבור לקטע אחר אשר בו יש לבצע את העבודה.

מת חלק כלשהו מהעבודה לפני  בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השל .2

, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן כולה סיומה המלא והגמור של העבודה

בתוך תקופת זמן אשר תיקבע על ידי  –, ובהעדר קביעה כאמור שנקבע בצו התחלת העבודה

. ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד, ישתנה המועד להשלמת העבודה המפקח

 התאם לכך.ב

הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד  .1

השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, יכולה 

 ביצועלכלול בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה ל

 העבודה.

גרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת הממונה, לא היתה לקבלן נ .1

רשאי הקבלן לבקש הארכה במועד  –שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

 השלמת העבודה, בתנאי כי:
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יום מיום  11הקבלן לא יהיה רשאי לבקש הארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  1.1

 לעיכוב ביצוע העבודה. לדעתו תנאים שגרמותום ה

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של הממונה לרבות יומן עבודה, מאושר  1.2

לקבלן לא הייתה והעבודה,  ביצועע"י המפקח, שהתנאים האמורים ארעו וגרמו לעיכוב ב

 שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע עיכוב.

 .יקבע שעור הארכהובאם אישר, לסרב מתן ארכה כאמור,  הממונה רשאי לאשר או 1.3

 בכתב לקבלן.אישורו או סירובו יודיע על הממונה 

מען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכח אדם לא יהווה כוח עליון ו/או תנאים ל 1.2

 שלקבלן אין שליטה עליהם.

מה במועד  הקבוע העבודה במידה המבטיחה את סיו ביצועאין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, ב .0

בכתב והקבלן  לקבלן על כך המפקחיודיע  –בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה 

 ינקוט מייד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודה במועדה. 

וקיבל אישור לכך מאת  –בחר הקבלן בין היתר, לשם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות  .5

בלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות. הקבלן יפצה ויפטור הממונה, לא יהא הק

על חשבונו והוצאותיו, מכל תביעה שתוגש נגדה בכל הקשור או הנובע  ,אחוזות החוףאת 

 מהעבודה במשמרות.

ובימי שבת ומועדי ישראל, כמשמעם בפקודת סדרי שלטון  11:33תעשה עבודה לאחר השעה לא  .1

לא הסכמת הממונה בכתב. הוראות סעיף זה לא יחולו על עבודה שצריכה , ל1125 -ומשפט, תש"ח

להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או 

ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך  –בריאות הציבור  ה עללשמיר אורכוש 

בלן יקרא לטיפול בתקלה במהלך שבת או מועדי מיד למפקח. מובהר בזאת כי במקרה והק

, יבוצע  או אם עבודה שהחלה, תימשך או עלולה להימשך אל תוך השבת או מועדי ישראל  ישראל

  התיקון על ידי מי שאינו יהודי, באישור הממונה/ המפקח.

ועד העבודה ולסיימו לפני המ ביצועיהיה צורך, לדעת הממונה, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב  .13

לסיום שנקבע, יפנה הממונה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת 

כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח כמו העבודה כמבוקש ע"י הממונה.  ביצוע

 לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

צעו בקטעים על מנת לאפשר הסדרי תנועה לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח העבודות יבו .11

. סיום עבודה מלא בקטע מסוים כולל שיקומו יהווה באי החניוניםוהליכה סבירים ונוחים ל

 אישור למעבר לעבודה בקטע הבא.

ימי   11%-הקבלן יודע שחלק מהעבודות יבוצעו בתקופת החורף ולוח הזמנים המצורף מתחשב ב .12

ים אלה אין אפשרות לעבוד או מסוכן לעבוד, כדי לא גשם או ימי תחזית לגשם כאשר בימ

להסתכן בזרימת נזק צפוי לחפירות, חלקי עבודה שלא הושלמו, חומרים שסופקו לשטח ובטיחות 

 הקהל שבסמיכות מקום וכו'.
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הקבלן יודע שעליו לפעול באחריות מלאה ובלעדית בכל פעולה שמתבצעת בתקופת החורף ועלולה  .13

  ה, לנזקים ולהארכת תקופת הביצוע כתוצאה מכך.לגרום להפסקות בעבוד

 ניהול יומן עבודה: .12

, ובהעדר טופס כאמור, על גבי אחוזות החוףהקבלן ינהל יומן עבודה על טופס הנהוג ב 12.1

"( וירשום בו, מדי יום ביומו, היומן)להלן: "טופס בנוסח המקובל על אחוזות החוף 

וע העבודה, וכן כל אירוע וכל ההתקדמות היומית בביצפרטים המשקפים לדעתו את 

 עובדה רלוונטית במהלך ביצוע העבודה.

היומן יהיה באתר העבודה בכל שעות עבודתו של הקבלן. במקרה והקבלן לא יחזיק את  12.2

 היומן באתר העבודה, או לא ינהלו באופן סדיר, יעבור ניהול היומן למפקח.

הכתוב ביומן, במידת הצורך, . המפקח יתקן את מדי יום ביומו ע"י הקבלן ימולאהיומן  12.3

. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ויחתום על היומן

ביומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו לא תחייב את 

לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את  .אחוזות החוף

 ייחשב הדברוביומן, לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח, נכונות הפרטים הרשומים 

 אין לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים ביומן.  לואיכ

ואשר כאמור אינם מחייבים את  ,רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם 12.2

, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו אחוזות החוף

 ה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.כשלעצמם עיל

העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה  ביצועהקבלן חייב להפסיק את  .11

בכתב מאת הממונה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא  אם ניתנה לו 

 על כך הוראה בכתב ע"י הממונה.

, ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת העבודה שבוצעה הופסק ביצוע העבודה כולה, או מקצתה .11

 ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

העבודה לפי הוראות המפקח, תחולנה  ביצועוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ה .10

יום  12ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל לאחר שעברו אחוזות החוף על 

ת הוראת המפקח. שעור ההוצאה יקבע על ידי הממונה, לאחר שתינתן לקבלן הזדמנות מיום קבל

 להשמיע טענותיו.

, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות שנגרמו ממונהלדעת ה גרמה הפסקת העבודה הזמנית,נ .15

 לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

 השלמת העבודה וקבלתה 2ו

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה וישלים  –הושלמה העבודה  .1

מצא המפקח שהעבודה אמנם הסתיימה, יקבע  יום מהיום שהתחיל בה. 12את הבדיקה תוך 

 –בקבלת העבודה ישתתפו תל אביב.  2אחוזות החוף רחוב שץ  תאריך "לקבלת העבודה" ע"י 

ו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י הממונה ו/או נציגי הממונה, לרבות המפקח והקבלן. באות

 בא כוחו והקבלן.



- 01 – 

 

והתקופה אשר  השלמות אשר ידרשו, אם ידרשו,התיקונים וה המפקחבפרוטוקול יירשמו ע"י  .2

)להלן  הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים והשלמות. נדרשו תיקונים והשלמות כאמור

 ד חדש "לקבלת עבודה"  כאמור., לא תחשב העבודה כמתקבלת ויקבע מוע"התיקונים"(

 קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה. .3

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי  .2

 ועם.החוזה, ולא תינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע בשל הצורך בתיקונים וביצ

תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת העבודה ע"י הקבלן  .1

 בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה.לאחוזות החוף תל אביב 

המפקח רשאי  אקונים, יהיאישר המפקח כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו, או בכפוף לת .1

 ודה.לאשר את התשלום הסופי של העב

חייבויותיו לפי כל תנאי תלגבי עבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מה אישור קבלת העבודה .0

 מתנאי החוזה.

כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים ממנה שעל הקבלן היה או הממונה  קבע המפקח .5

 את העבודה ו/או החלק לאחוזות החוף תל אביבלהשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 

המסוים ממנה, הכל לפי הענין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק ממנה 

 .תל אביב 2אחוזות החוף רחוב שץ  מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי 

חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים העראיים לאחר אישור קבלת העבודה,  .1

בגין חומרים או מבנים אלה, יעשה בהם אחוזות החוף השייכים לו. שילמה ואת עודפי החומרים 

 .אחוזות החוףהקבלן כפי שתורה 

 מדידות 2ז

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות  .1

 הנדרשות למעשה לצורך ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

די הקבלן על סמך התכניות ועל סמך מדידה בשטח, הכל לפי הכמויות המדויקות יחושבו על י .2

ין ולפי קביעת המפקח. כל החישובים יעשו בצורה מקובלת באופן שיאפשר ביקורת נוחה על יהענ

ידי המפקח. חישובי הכמויות יוכנו על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה ובתאריכים המוקדמים 

 ביותר.

ת באתר ויוגש למפקח לביקורת ולאישור. לגבי עבודות אשר חישוב הכמויות יסתמך על המדידו .3

 להלן. 1עד  2ימדדו בשטח יחולו הסעיפים 

צוע המדידה של כל חלק בעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה. הקבלן ילפני ב .2

מתחייב להיות נוכח במדידה, או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, לבצע את המדידות הדרושות וכן 

פק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את לס

 הפרטים הדרושים לשם כך.

 האמור בסעיף זה חל גם לגבי המדידה השנייה. .1
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בהעדרו,  לא נוכח הקבלן, או ממלא מקומו, בעת המדידות, רשאי המפקח לבצע את המדידות .1

בעו על ידי המפקח על סמך המדידות. אולם אם והקבלן לא יהא רשאי לערער על הכמויות שנק

נעדר הקבלן במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעתו של המפקח ונמסרה על כך הודעה מראש 

 לפני מועד המדידה כאמור, ידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי שיקבע על ידי המפקח.

והמפקח יקבע מועד  ימים על כל שנמדד, 0הקבלן בעת המדידה, רשאי הוא לערער תוך  וכחנ .0

ו חילוקי דעות בין הקבלן למפקח גם לאחר המדידה עלמדידת הכמות האמורה מחדש. נתגל

 .ין הממונה והכרעתו תהיה סופיתיה, יכריע בעניהשני

ולה או מקצתה מוכנה למדידה, והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, ה כהעבודיתה יה .5

 כן יש לדעתו צורך בדחיה.לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם 
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 מפרט מיוחד לביצוע העבודות - 1נספח ה'

 

לפחות המינימום הנדרש בכל התקנים  הוא מינימום הטיב/איכות העבודות הנדרשות

הזרים שאומצו מזה שנים ע"י כל המתכננים הישראלים  הישראלים הרלבנטיים או התקנים 

 .טוש פלדה חלודה עד לניקיונה המלאי  לדרגות לימת התקן השבדגדו

כל העבודות חייבות להיעשות ברמת האיכות העונה לצפיות  מזמין העבודות/המפקח  באופן  

 ישיר ובאופן משתמע. 

מדוע עלולה מטרת השיפוץ להיכשל. זיהה הקבלן גורם   מראשעל הקבלן המבצע להודיע 

יתקבל מצב שבו מזמין העבודה  יישא בהוצאות  מכשיל את טיב העבודה יעצור ויתריע. לא

של כישלון  צפוי מראש  או כישלון שאותו ניתן היה לחזות מראש בנסיבות המקרה. לדוגמה 

זהה הקבלן  פן של קיר שצביעתו תסתיים בכשלי הצביעה בשל חומר המרוח/ספוג  על פן  

 הקיר  יעצור וימנע מצביעה.

 

 והיישום של  מעטפת האתר ומתקניו  כוללים0 ביצוע  כל עבודות השדרוג4שיפוץ 

 אספקת חומרי הבניה  כלי עבודה וכל הנדרש .1
 חומרים וציוד במקום שימנע סכנה מכל סוג. אחסון .2
 ,סיתות פינוי לכלוך ,גללי יונים ,  ניקיון מקדים.-הכנות מקדימות .3
 אם נדרש על פי מפרט היצרן או המפרט המיוחד או כתב הכמויות. -פריימר .2
 אם נדרש לפי כל דין חוק תקן מפרט בין משרדי.–ה במים אשפר .1
 הגנות מפני פגיעה על העבודה עד לייצוב מלא ועל מתקנים וחלקי מבנה . .1
 אמצעי בטיחות. .0
 אמצעי גהות .  .5
 תיאום עם המשטרה/ עירייה .1

 תיאום עם כל גורם אחר .13
 . ושמירת התיעוד לאישושניקיון סופי כולל פינוי למזבלה רשויה  .11
 גם  ע"י המטרה והצפה.סירה מביקורת  .12

 

 

 חומרים מותרים בשימוש

 החומרים המותרים לשימוש הם אך ורק תוצרת החברות הבאות או המותגים הבאים:

 פזקר  .1
 ביטום  .2
 סיקה .3
2. PCI 
 קוסטר .1
 לטקריט .1
 ליטופין .0
5. MAC 
 כרמית .1

 סטופק .13

 תרמוקיר .11

 זייפקס  .12

 פנטרון .13

 מאפיי .12
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 לא כל החומרים של כל החברות לעיל הם שווי ערך

 ן חייב להציג את רשימת החומרים טרם יצא לעבודה  ולקבל אישור  מראש עבור שימוש בהם. הקבל

 

 הכנת לוח זמנים

ובו יתוזמנו העבודות האמורות להתבצע     m.s. project יש להכין לו"ז בעזרת התוכנה ייעודית   .א
 במקביל ובטור בכל אחד ממתקני אספקת המים.

 חות הנדרשים כולל תדריך לכל העובדים והנכנסים לאתר.הקבלן חייב בנקיטת כל אמצעי הבטי .ב
יה יהקבלן יתדרך את כל העובדים מטעמו אם בהעסקה ישירה ואם קבלני משנה  בעניין האוכלוס .ג

 שבנדון. לסוגיה שבמוסדות החינוך
 

 עבודת האיטום0ביצוע 

ם מנהל וע אחוזות החוףעם איש הקשר מאת ביצוע העבודות לפני תחילת העבודות, יש לתאם  .1

 החניון הרלבנטי אשר פרטיו ימסרו לקבלן על ידי אחוזות החוף.

, הפיגומים יותקנו באופן מאובטח, בהתאם להוראות דיני פיגומיםבמידה ותידרש התקנת  .2

הבטיחות, לרבות הצבת שילוט מתאים והקפה בגדר מתאימה אשר תימנע גישה לא מורשית 

 לפיגום.

בר  133ות טיח /בטון ינוקו במכונת התזת מים  בלחץ של המשטחים המיועדים לאיטום או לעבוד .3

, לשביעות רצון ההתזה תתבצע  עד הגעה לתשתית יציבה ועד לקבלת גוון מים נקיים לפחות.

 .  החברה

עם תעודת  PROTECT  GUARDקירות אנכיים שעליהם יורה המתכנן יוספגו בסילר  דוגמת  .2

שנים לפחות. כמות הסילר למ"ר  13ות למשך אחריות של היצרן לאפקטיביות החומר על הקיר

 תהיה בהתאם להנחיות המפקח.

במקרה ויהיה צורך בתיקון מקומי של יריעת האיטום על הגגות יחתכו היריעות במקומות  .1

 ויופשלו עד לאידוי המים.  Xהנפוחים בצורת 

 רים.בשלב הבא יופעל על האזור המאוורר , מבער גז לסיום אידוי המים במקומות המאוור .1

יוזמן לבדוק   המפקחס"מ .  3-לעומק של כ  21X21לפני ביצוע מרזב חדש תסותת אגנית במידות  .0

 .ולאשר את המשך העבודות  ,אם ניתן להעמיק את האגנית מבלי לסכן את יציבות התקרה

  .בתום החציבה יאובטח משטח החצר כנגד זיהום ע"י מי הקידוח .5

 .  1בקוטר " בעזרת מקדח כוס בלבד  יקדח חור אופקי .1

 דפנות החור  הקדוח ינוקו בעזרת ספוג לח . .13

 .31דפנות החור ימרחו מבפנים במשחת אפוקסי מעורבבת היטב מסוג סיקדור  .11

יצונית  מרוחות שמעטפתו הח 2ס"מ בקוטר " 33אל החור יוחדר צינור יצקת ברזל  באורך  .12

 .31בחומר סיקדור 

 פולימר. MSהיקף הצינור מבפנים ומבחוץ  יאטם  במשחת  .13

גרם/מ"ר  333בכמות של   GS 202לאחר הייבוש המלא של אזורי התיקון ישפך וימרח הפריימר   .12

 לפחות  עד לקבלת משטח שחור ומבריק.

מ"מ  שתקשר בין יריעה קיימת לתחתית  3בעובי  Vעל הפריימר תיווסף שכבה של פלקספז  .11

 האגנית. 
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.היריעות לאיטום כול  עה ביטומנית מירי טלאי תיקוןשכבת /בכל המקומות שנחתכו יבוצע  .11

 .SBS 1 Mשירותכו להטלאה  בגגות יהיה יריעות 

 .1012כל עבודות האיטום  מכל סוג לא יפלו בטיבן מן הנדרש בתקן  הישראלי  .10

 פולימר  MSצינורות חודרים  לקירות יאטמו בהיקפם בעזרת גיבוי ספוגי +פריימר +   .15

 שיקום בטונים יכלול : .11

ס"מ לקצוות  1הסיתות בכל היקף מוט פלדה חלוד ועד ל  -ופף וסילוקוסיתות הבטון הר 11.1

 שאינם חלודים. 

 ניסור וסילוק המוט. המפקחהסרת חלודה או שבמקרים מיוחדים יתיר  11.2

 מריחת חומר יעודי להגנה על מוטות פלדה בשיקום בטונים בשתי שכבות. 11.3

 מריחת פריימר על פני השטח המסותת. 11.2

ודית מתועשת תוך הבאת גימור פני השטח לטקסטורה זהה שיקום הבטון בתערובת ייע 11.1

 לחלוטין )למעט גוון( לטקסטורה הקיימת.

מ"מ. החתך  3.5עובי , בצנרות המרזבים התלויים על קירות  יהיו מפח מגולוון צבוע בתנור .23

ס"מ .  בתחתית המרזב תהיה  13התפישה אל הקירות תהיה בחבקים  כל  ס"מ. 13X13לפחות 

.  ראש המרזב הצמוד לקיר יהיה בצורת פרמידה קטומה  הפוכה  )חתך טרפז  בסיס זווית הטיה 

 ס"מ 13X13ס"מ בסיס תחתון   33X23עליון 

 

 לעיל, יש לערב את המפקח ולקבל את אישורו לביצוע העבודה.שלבי העבודה המוזכרים אחד מבכל 

 .דימים לביצוע העבודותהמקיתכן ויתגלו פרטים נוספים שלא נצפו או לא נראו בעת הביקורים 

 

 יישום חומרי האיטום השונים יש לבצע וליישם על הוראות היצרן ו/או נציג הטכני של ספק החומר.

 

 

 פנוי פסולת

כל פנוי פסולת מחויב להיות לאתר פסולת מורשה . הפינוי חייב להיות מתועד במסמכים  ולהתאים 

 למועד ולסוג הפסולת של האתר.

 

 מחלוקות

ל אי בהירות  בו יתעורר אצל הקבלן ספק בקשר ל0 אופי ,טיב ,מפרט, איכות, העבודה בכל  מצב ש

שהמפקח מתכוון למפרט הכלכלי על הקבלן לצאת מתוך הנחה  .המפקחהנדרשים עליו לקבל את הכרעת 

 .הטוב והאיכותי ביותר לחברה

 
 

 


