מסמך 1

המועצה האזורית מטה יהודה
מכרז פומבי מס' 12/21
הזמנה להציע הצעות
 .1המועצה האזורית מטה יהודה (להלן" :המועצה") ,מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס'  12/2021בנושא
שיפוץ מבנה קיים במושב בית זית וביצוע התאמות עבור בית קהילה (להלן" :המכרז" ו"המבנה")) ומזמינה
את הציבור המעוניין להגיש הצעות למכרז ,והכל כמפורט בהזמנה זו ובמסמכי המכרז ,הסכם ההתקשרות
ונספחיו.
 .2על הקבלן להשלים את העבודה בתוך  120ימים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה.
 .3ההתקשרות הינה על בסיס כמויות למדידה .כתב הכמויות המצורף הינו לצרכי מדידה וכן לצרכי איפיון
העבודה הנדרשת ,בסכום הנאמד ע"י המועצה בסך כולל של כ( ₪ 200000000 -הסכום כולל מע"מ) .תמורת
המחיר נשוא ההצעה הזוכה הקבלן יידרש לביצוע כל העבודות הכרוכות בשיפוץ ובהתאמת המבנה ,כמפורט
בהסכם ההתקשרות ונספחיו ,כתב כמויות ,מפרט ,תכניות ותקנים .ככל ויוקטן היקף ביצוע העבודות ,המחיר
יופחת בהתאם.
 .4מובהר ,למען הסר ספק ,כי מדובר באומדן בלבד ואין ולא יהא בו כדי לחייב את המועצה בכל צורה שהיא
לרבות להזמין מראש את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ו/או לכבול את שיקול דעתה ביחס לאופן ביצוע
העבודות ו/או היקף ביצוע העבודות בפועל ו/או לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו ובכלל זה הסכם
ההתקשרות ותנאיו.
 .5את תנאי המכרז ,המסמכים הנלווים ,ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן יהיה לרכוש
במשרדי אגף הפיתוח בבניין המועצה במרכז אזורי הרטוב ,החל מיום  26.7.2021בשעה  ,8:00תמורת סך של
 ₪ 500חמש מאות שקלים חדשים) ,אשר ישולמו בהמחאה לפקודת המזמינה (מסומנת למוטב בלבד) .סך זה
לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.
 .6המזמינה תקיים סיור קבלנים ביום שני תאריך  9.8.2021בשעה  10:00יציאת הסיור בכניסה למושב בית זית.
השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות והגשת הצעה למכרז .הסיור יתבצע על
ידי הקבלן מגיש ההצעה ולא באמצעות נציג כלשהו מטעמו.
 .7עד ליום  18.8.2021בשעה  14:00יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל נציג המזמינה גב' שרית
עוזרי 0מנהלת אגף פיתוח באמצעות דוא"ל בלבד בכתובת sarito@m-yehuda.org.il :תוך ציון מספר המכרז
ונושא הפרויקט .באחריות המציע לוודא קבלת השאלות במועצה .ככל שהשאלות יענו בכתב ויועברו אל כל
המציעים ,יהיה עליהם לצרפן להצעתם ,כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז – תשובות יישלחו אך ורק לקבלנים
שרכשו את מסמכי המכרז ואשר השתתפו בפועל בסיור הקבלנים.
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 .8כאמור 0השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה 0ולמען הסר ספק יובהר 0שוועדת המכרזים של המזמינה לא
תדון בהצעה של מציע אשר לא ישתתף בסיור .יודגש 0כי כל מידע כאמור שיימסר לא ייחשב ולא יהווה מצג
מטעם המזמינה 0וכי אחריות הבדיקה היא על המציע בלבד 0המזמינה אינה מתחייבת לחשוף כל מסמך או
נתון הנמצא בידה.
 .9ההצעה על כל נספחיה ,מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה ,כולל ערבות
בנקאית ,תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים ,כאשר המעטפה תהייה סגורה היטב
וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.
 .10על המציע יהיה למלא בכתב יד את הצעתו ,לחתום על כל המסמכים הנלווים ועל כל התוכניות.
 .11הצעה שלא תוגש בסדר ובאופן הנ"ל ו/או שתוגש בחלקי חוברת מכרז שפורקו -תהיה רשאית ועדת המכרזים
לפסול אותה על הסף.
 .12את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  2.9.2021בשעה  12:00במשרדי הלשכה המשפטית בקומה ראשונה
אשר בבניין המועצה האזורית מטה יהודה ,במסירה ידנית בלבד.
 .13הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז ,לא תילקח בחשבון.

בכבוד רב0
ניב ויזל 0ראש המועצה
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מסמך 2

תנאי המכרז
תנאי סף
.1

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ,ואשר מתקיימים
בהם ,במצטבר ,כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:
.1.1

המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות התשכ"ט –  1969והתקנות על פיו) בענף ראשי ( 100בניה) בסיווג  100ג.1-

.1.2

עוסק מורשה או תאגיד פעיל בישראל הרשום אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות
בעת הגשת הצעתו למכרז.

.1.3

המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,של שלושה ( )3פרויקטים לפחות ,של הקמה ו/או שיפוץ של מבני
ציבור החל מתאריך ( 1.1.2018להלן" :הפרויקט") ,כאשר ההיקף הכספי של כל פרויקט לא
יפחת מסך של  ₪ 2,000,000כולל מע"מ.
ההחלטה אם המציע עומד בדרישת הניסיון ובכלל זה ההחלטה אם הניסיון שעליו הצביע המציע
הוא ניסיון ב" -הקמה או שיפוץ מבני ציבור או מוסד" הינה בשיקול דעתה של וועדת המכרזים.
מבנה ציבור לעניין ס"ק זה ,הינו מועדון קהילתי 0מועדון נוער 0ספריה 0מוסד דתי 0מבנה חינוך0
מבנה רפואי 0מבנה משרדים 0בנקים.

.2

.3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ,ואשר מתקיימים בהם
במצטבר כל התנאים כמפורט בסעיף  1לעיל  -וכן יצורפו להצעתם בעת ההגשה ,לשם הוכחת עמידה
בתנאי הסף ,כל המסמכים להלן לרבות ערבות המכרז כאמור בסעיף  3להלן:
.2.1

העתק רישיון קבלן תקף המעיד על התקיימות תנאי  1.1לעיל.

.2.2

העתק אישורים המעידים על התקיימות תנאי  1.2לעיל.

.2.3

פרופיל מפורט של העוסק  /התאגיד וכן המלצות ואישורים המעידים על הקמה ו/או שיפוץ 3
מבני ציבור לפחות ,במהלך  3השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה,
כולל מספרי טלפון ליצירת קשר עם ממליצים וגורמים רלוונטיים ,בנוסח המצורף כנספח .4.2

.2.4

צירוף אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – .1976

.2.5

צירוף אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור.

.2.6

השתתפות במפגש ההבהרות וסיור הקבלנים.

.2.7

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ,לפיה לא הוגש כנגדו ו/או כנגד מי מנהליו
ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו ,למיטב ידיעתו ,כל כתב אישום לבית המשפט או לבית דין
בגין עבירה שיש עמה קלון ,וכן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה יודיע בכתב לראש המועצה ,מיד
עם היוודע לו הדבר ,על כל כתב אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

.2.8

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע לפיה למיטב ידיעתו ,לא הורשעו המציע
ו/או מי ממנהליו ,בכל עבירה אשר יש עמה קלון.

.2.9

העתק חתום של טיוטת ההסכם המצורפת למסמכי המכרז .העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום
בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע.

כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מסויגת (אוטונומית) לטובת המזמינה בנוסח האמור בנספח
( 4.1להלן" :ערבות המכרז").
.3.1

ערבות המכרז תהיה בתוקף עד לתאריך ( 2.12.2021כולל).

.3.2

ערבות המכרז תהיה על סך של ( ₪ 300000שלושים אלף שקלים חדשים) ותיועד להבטחת קיום
ההצעה וקיום תנאי המכרז.

.3.3

למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או אישור
המזמינה בדבר יתרת חוב לטובת המציע.
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.4

.3.4

מציע אשר לא יזכה במכרז ,תשלח אליו חזרה ערבות המכרז בדואר רשום בהקדם לאחר סיום
הליכי המכרז ,לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

.3.5

ערבות המכרז שיגיש המציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי המזמינה עד להפקדת ערבות ביצוע
כמפורט בטיוטת ההסכם המצורף למכרז ובנוסח כאמור בנספח ד' (להלן" :ערבות הביצוע")
ואשר סכומה יהיה .₪ 2000000

.3.6

המזמינה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדית והמוחלטת ,לדרוש את הארכת תוקף
ערבות המכרז של המציעים לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

למען הסר ספק יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים 03-1
תהיה המזמינה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

תנאים כלליים
.5

המזמינה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

.6

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהמזמינה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו ,והנובעים
בדרך ישירה או עקיפה מביצוע העבודה ו/או ממילוי התחייבויותיו על מסמכי המכרז וההסכם על כל
נספחיהם.

.7

האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא והן לגבי המזמינה ,המועסקים על ידה ו/או כל הפועלים
מטעמה ,האמור לעיל יחול לגבי כל נזק ,ובכלל זה לגבי נזק גוף ,נזק נפשי ונזק רכוש.

.8

המציע מתחייב להציג ,באם יידרש לכך על ידי המזמינה ו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ,את
התחשיבים שערך לצורך הכנת הצעתו למכרז זה ,ולהוכיח כי שמר לעצמו במסגרתם רווח סביר.

.9

המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו .ביצוע העבודה באמצעות קבלני משנה,
יותר רק לאחר קבלת אישור המועצה מראש ובכתב.

.10

משך ביצוע ההסכם הוא ל 120-ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה.

.11

הואיל והתקציב לביצוע העבודות נשוא המכרז טרם התקבל במלואו במועצה ,הרי תנאי יסודי במכרז
הינו (ועל הקבלן לקחת עובדות אלו בחשבון בעת הגשת הצעתו) כי אם מקורות התקציב של המועצה לא
יאושרו ,כולם או חלקם ,שמורה למועצה הזכות הבלעדית לנקוט בצעדים הבאים ,כולם או מקצתם ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי:
.11.1

לבטל המכרז כולו או להשהות את ביצועו למשך תקופה שתקבע ע"י המועצה.

.11.2

לפרסם ,בחלוף  4חודשים מעת פתיחת תיבת המכרזים ,מכרז חוזר ,וזאת מבלי שתשמע טענה
מצד הקבלנים כי הצעותיהם הקודמות ידועות למתחריהם.

.11.3

לקצץ סעיפים או פרקים שלמים במכרז עד העמדתו בגובה התואם את התקציב הכספי המאושר
של המועצה ולבדוק ולקבוע את תוצאות המכרז והזוכה בו לאור התייחסות ההצעות
לסעיפים/פרקים שנשארו בתוקף בעבודה.

.12

במידה והמועצה תנקוט באיזה צעד מהצעדים הנזכרים לעיל ,או במידה וכתוצאה מפרסום הוראת שעה
או צו של כל רשות מוסמכת ,תופסק העבודה ,או המועצה תורה על הפסקת העבודה ,הרי המועצה תהא
פטורה מכל נזק כספי שיגרם ,במידה וייגרם ,לקבלן ,והקבלן מוותר בזאת על כל תביעה ודרישה בנדון.

.13

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו מכל
סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.

.14

אם תחליט המועצה כאמור ,שלא לבצע את הע בודות ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,לא
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
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הצעות המציעים תוגשנה ותיבחנה כדלהלן:
על המציע לפרט ולמלא בכתב יד בהצעתו המצורפת כנספח א' ,הנחה לכל פרק ופרק באומדן הצעת
.15
המחיר הנקובים בכתב הכמויות המצורף כנספח יד' (להלן" :מחירון המועצה") ,כאמור להלן:
הסתייגות ו/או תיקון מחיר על גבי מחירון המועצה לא יתקבל ויכול ויביא לפסילת ההצעה כולה.
ככל שהמחירים הנקובים במחירון המועצה אינם כוללים מע"מ (כמצוין שם) 0הרי שהוא יתווסף
בהתאם לשיעורו ע"פ הדין מעת לעת.
.16

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המחיר בהצעת המציע יהיה קבוע ,לא תינתן הצמדה למדד מעבר
לאמור לעיל ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות
בשלמותן ,לרבות ,אך לא רק ,עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות ,חומרי עבודה,
הוצאות הובלה ,ביטוח ,תקורה ,התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.
במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים במחירון ,אזי העבודות
הנוספות יתומחרו על פי מחירי היחידה שבמחירון ענף הבניה בהוצאת "דקל" (מאגר בניה המעודכן לחודש
הביצוע) בהפחתה של ( 15%חמישה עשר אחוזים ) וללא תוספת רווח קבלן ראשי .
במידה ויבוצעו עבודות שאינן מופיעות במחירון המכרז או במחירון "דקל" ,התמחור יתבצע על בסיס
ניתוח מחירי עלות בתוספת  12%רווח קבלני ולאחר אישור המפקח.

.17

את ההצעה על כל צרופותיה כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי ,יש לסגור במעטפה
עליה יירשם "מכרז מס'  ,"12/21ללא סימני זיהוי של המציע ,ולהכניס לתיבת המכרזים הנמצאת
בלשכה המשפטית בבניין המועצה ,וזאת לא יאוחר מיום  2.9.2021שעה ( 12:00לעיל ולהלן" :המועד
האחרון להגשת ההצעות") .באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,אישור להגשת הצעתו ,השעה
והמועד בה הוגשה .אין לשלוח את ההצעה בדואר ו/או בפקס ו/או בכל דרך אחרת .אין המועצה אחראית
להצעות שלא יהיו בתיבת המכרזים במעמד פתיחת ההצעות.

.18

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף על
נספחיו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

.19

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מהאמור
במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,לרבות התנאים ,ההוראות והסכומים הקבועים בפרק הביטוחים
המופיעים בהסכם המצ"ב ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת .שינוי יסודי
במסמכי ההזמנה ו/או הסתייגות עקרונית מתנאיו יביאו לפסילת ההצעה.

.20

תוקפה של ההצעה יהיה  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהתאם לקבוע בהזמנה זו .המועצה
תהיה רשאית להודיע בכתב למציעים על הארכת תוקף ההצעות לתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו בסה"כ
על  90ימים נוספים.

בחינת ההצעות:
בחירת הקבלן תהא על פי שיקול דעת בלעדי של המזמינה ועקרונית ע"פ ההצעה הזולה ביותר .עם זאת,
.21
המזמינה רשאית שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר או לבטל הודעת זכייה למציע ,בפרט ,אך לא רק ,בשל
כך שלמזמינה קיים חשש ממשי שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ,בין היתר עקב מצבו הכלכלי העדכני
של המציע ,ו/או כי לדעת המזמינה ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע ו/או אם לפי שיקול דעתה של
המזמינה ההצעות ,או מי מהן ,אינן איכותיות מספיק על מנת שהעבודות תבוצענה כראוי ,והכל לפי
שיקול דעתה של המזמינה ,לרבות כתוצאה של ניסיון עבר של המזמינה עם המציע.
המזמינה רשאית:
.22

המזמינה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות
בהתאם להסכם המוצע את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות המקומיות
אחרות.

.23

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה,
או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת
המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
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.24

המועצה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או
של רשות אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה.

.25

המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא ,על כל העבודות נשוא המכרז ולמלא את כל המקומות
הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.

.26

המזמינה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,או הצעה המותנית בתנאים ,או הצעה שאין בה
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמינה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

.27

המזמינה רשאית לבטל את המכרז ,אם תוגש הצעה אחת בלבד.

.28

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או
חלקים מהן בלבד ,ו/או לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר מציעים כראות עיניה על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

.29

למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות
להצעתם ,או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות ,הכל בכפוף להוראות
התוספת השנייה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח.1958-

.30

המזמינה רשאית לא לקבוע זוכה/ים אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים.

.31

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה פסוקה ,ועדת המכרזים רשאית מנימוקים
שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ,וזאת אם מצאה כי החלטה זו
משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

.32

אם תחליט המזמ ינה ,שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו ,לא תהיה
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

.33

אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המזמינה על פי כל דין.

החתימה על ההסכם:
.34

המזמינה תודיע ל מציע שזכה במכרז שהצעתו התקבלה במכתב אשר ישלח לכתובת המצוינת על הצעתו,
וזאת בתוך  14ימים ממועד החלטת המזמינה להתקשר עמו בהסכם .בכפוף לאמור בהזמנה זו ,לכל מציע
שזכה תוחזר ערבות ההצעה (ראה דרישות סף להלן) אשר תוחלף על ידו בערבות ביצוע כמפורט להלן.

.35

המזמינה תו דיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה ,על אי קבלת ההצעה ,וביחד עם הודעה זו תוחזר
לו ערבות המכרז שהופקדה על ידו ,בלי שיהא זכאי לכל תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם ו/או ריבית
ו/או הפרשי הצמדה מהמזמינה.

.36

על המציע שהצעתו התקבלה להיות ערוך להתחיל בביצוע השירותים בתוך  7ימים ממועד מסירת
ההודעה של המזמינה על כך שהצעתו התקבלה.

.37

הודיעה המזמינה למי מן המציעים ,כי החליטה לקבל את הצעתו ובמסגרת מו"מ שהתקיים עם המציע
ועל בסיסו נעשו שינויים מוסכמים בהסכם ,תמציא המזמינה לאותו מציע בתוך  14ימי מהודעתה3 ,
עותקים מעודכנים של ההסכם .המציע מתחייב זאת לחתום על שלושת עותקי ההסכם המעודכן על כל
צרופותיו ,וזאת תוך  72שעות ממועד קבלת ההסכם המעודכן.

.38

הגשת ההצעה בהתאם להזמנה זו ,תתפרש כהסכמה של המציע להשתתף במכרז בתנאים המפורטים
לעיל ולבצע את השירותים על פי תנאי ההסכם.

.39

היה והמציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו כאמור לעיל ו/או לא יחזיר את ההסכם על כל חלקיו
וצרופותיהם למזמינה כשהם חתומים על ידו בתוך  72שעות כאמור לעיל ,תהא המזמינה רשאית לבטל
מיידית את קבלת הצעתו ולפנות לכל מציע אחר או לא לפנות כלל לאף מציע בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי וזאת מבלי שלמציע תעמוד זכות כלשהי לערעור ו/או התנגדות ו/או תביעה בעניין.
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.40

קבלת הצעה על ידי המזמינה תשתכלל אך ורק בחתימת מורשי החתימה מטעמה על הסכם שיכרת בין
המציע לבין המזמינה.

.41

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או להמציא מסמכים להם התחייב ו/או אם
חזר בו מהצעתו ,וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית המזמינה
לבחור במציע אחר כזוכה במכרז .במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על נספחיו
על הזוכה החלופי.

.42

פנייה למציע חלופי כאמור תחייב את המציע כאילו היה הזוכה מלכתחילה ,ובלבד שהפניה למציע תעשה
לא יאוחר מ 120 -יום ממועד הגשת ההצעות.

החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים
.43

יודגש בזאת בהתאם להוראות סעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
התשי"ח ,1958-עיון במסמכי המכרז ,החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה ,ההצעה הזוכה וכל
מסמך אחר בהתייחס למכרז זה – ככל שיותר העיון בו ,בכפוף להחלטת ועדת המכרזים ,ייעשה תמורת
תשלום לכיסוי העלות הכרוכה ,לדעת ועדת המכרזים ,בקיום הוראות סעיף (22ט) לתוספת השניה בצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח.1958-

.44

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים
בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
התשי"ח ,1958-בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.

.45

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים
סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
.45.1

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.

.45.2

יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.

.45.3

במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

.46

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים
אחרים.

.47

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים
האחרים.

.48

יודגש ,שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים
בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

.49

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים,
תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את
נסיבות העניין.

.50

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם
מסירת החומר לעיונו של המבקש.

חוברת המכרז מכילה את המסמכים כדלהלן:
.51

מסמך  1הזמנה להציע הצעות.

.52

מסמך  2תנאי המכרז.

.53

מסמך  3הצהרת המשתתף במכרז.

.54

מסמך  4הצעת המשתתף במכרז.
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.55

נספח  – 4.1נוסח ערבות המכרז.

.56

נספח  -4.2פרופיל המציע.

.57

נספח  -4.3אישור רו"ח.

.58

מסמך  5ההסכם ונספחיו.

.59

גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת שבמסמכי
המכרז ,יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה ,בכתב ,אל המזמינה בבקשה שתיתן לו
הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.

.60

מציע שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי
התאמות ,טעות וכיו"ב ,וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל  -לא תשמענה.

.61

בכפוף להבהרות או תיקונים שיועברו כאמור לעיל ,במקרה של סתירה בין הוראות שונות שבמכרז ,על כל
מסמכיו ,תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמינה ,לפי פירושה ושיקול דעתה של המזמינה.

.62

יודגש כי הואיל ועד למועד פרסום מכרז זה טרם הצליחה המזמינה להבטיח את המימון המלא לביצוע
העבודות 0שומרת המזמינה את הזכות לבטל את המכרז לפני ההחלטה על ההצעה הזוכה במכרז ו/או לא
למסור את ביצוע העבודה לזוכה במכרז או להקטין את היקף ביצוע העבודה שתימסר לזוכה במכרז0
והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

.63

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל זה
של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המזמינה הקבועות במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או בכל דין.
בכבוד רב0
ניב ויזל 0ראש המועצה
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מסמך 3

הצהרת המשתתף במכרז
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ובפרט את ההסכם על כל נספחיו
(להלן" :מסמכי המכרז") ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלהלן:
.1

קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם ותוכניותיהם ,והבנו את כל האמור
במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.

.2

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

.3

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה נשוא
המכרז ,בתנאים המפורטים בטופס ההצעה.

.4

הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.5

הצעתנו כוללת את כל הדרוש לצורך ביצוע עבודות שיפוץ והתאמת האסם במושב בית זית והסבתו
למבנה קהילה ,כנדרש במכרז ובהסכם בשלמותו.

.6

לא הורשענו בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך  7השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.

.7

לא הוגש כנגדנו ו/או כנגד מי מנהלינו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלנו ,למיטב ידיעתנו ,כל כתב
אישום לבית המשפט או לבית דין בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך  7השנים שקדמו למועד פרסום
המכרז .הננו מתחייבים ומצהירים כי נודיע בכתב לראש המועצה ,מיד עם היוודע לנו הדבר ,על כל כתב
אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

.8

לא הורשענו ,לא אנו ולא מי ממנהלינו ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -או טרם עברו 3
שנים ממועד ההרשעה האחרון.

.9

לא הורשענו ,לא אנו ולא מי ממנהלינו ,בעבירה של העסקת עובדים זרים.

.10

הננו מצהירים בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,
המשתתף במכרז זה ,מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי חוקי
העבודה (להלן" :חוקי העבודה") המפורטים להלן:
 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,
 פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,
 חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 -
 חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
 חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-
 חוק החניכות ,תשי"ג1953-
 חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
 חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
 חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-
 חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
 חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-
 חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-
 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
 חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז1957-
 חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח1988-
 חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,התשנ"א1991-
 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו1996-
 פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
 סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח1998-
 חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א2001-
 סעיף  29לחוק מידע גנטי ,התשס"א2000-
-9-





.11

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו2006-
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) ,התשנ"ז-
.1997

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות
בבעלות מי מבעלי השליטה בו (יש לסמן את ההצהרה המתאימה):
 oלא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא
נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי
העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו.
 oהורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או
נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי
העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן:
הרשעות:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
קנסות:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

.12

לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות
כמוצהר בסעיף  11לעיל או העדרם.

.13

המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש שנים אחרונות לפחות שקדמו להגשת הצעתו ()2018-2020
כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,בהקמה ו/או שיפוץ  3מבני ציבור לפחות ,כנדרש בהסכם המצורף.

.14

הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות ובמידה שנתבקש להאריך משך ההצעה נאריך תוקפה לתקופה הנוספת שתידרש.

.15

אנו מסכימים כי המועצה תהא זכאית ,אך לא חייבת ,לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה התחייבות בלתי
חוזרת ומחייבת בינינו לבין המועצה.

.16

אנו מצהירים כי ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי תחילת ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנית במתן אישור
מהמועצה (להלן" :צו להתחלת עבודה") .היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן הצו כאמור ,במהלך  6חודשים
מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו (להלן" :ביטול המכרז") ולא תהא לנו כל עילת
תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלנו ובין אם לא נתקבלה אצלנו הודעת זכייה.

.17

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי המועצה רשאית ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ,להורות על
ביצוע העבודות ,בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב ,בין בהפחתת פריט מסוים ובין בהפחתה
רוחבית ,תוך התאמת הפריטים לתקציב המופחת והכול לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן
נימוקים כלשהם.

.18

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות ביצוע כנדרש במסמכי המכרז ,כפי שמצורפת
ומסומנת כנספח  4.1למסמכי המכרז.

.19

היה ותוכרז הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים להמציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים.

.20

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו
במכרז תוגש לגבייה על ידי המועצה ,וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

.21

הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה ,אנו רשאים
לחתום בשם המציע על הצעה זו ,חתימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
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תאריך

חותמת המציע

חתימת המציע

אישור עו"ד
אני הח"מ___________ ,עו"ד של_________________________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי ביום
______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז .וה"ה __________________ בעל
ת.ז ______________ .בשם המציע ,לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה
המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

תאריך

חותמת עוה"ד
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חתימת עוה"ד

מסמך 4
הצעת המשתתף במכרז
אני הח"מ __________ נושא ת.ז .מס' _______ (להלן" :המציע") כתובת ____________________ טל
______________ פקס____________
במידה והמציע תאגיד -
אנו הח"מ ___________ ו_______________-נושאי ת.ז .מס'_____________ ו___________-מורשי
חתימה מטעם_______________ שמספרו _____________ (להלן" :התאגיד המציע") לאחר שעיינו היטב
בכל מסמכי המכרז ונספחיו  ,מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה ,כדלקמן:
 .1המציע מתחייב לבצע את העבודות נשוא מכרז זה ,ובכלל זה לספק את כל הציוד ,הכלים ,החומרים,
המתקנים והשירותים הנדרשים במכרז זה ,ליטול את האחריות ,הכל בהתאם להוראות מכרז זה על נספחיו
ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו ,אשר ייחתם על ידי המציע אם יזכה במכרז
מיד לכשיידרש לכך על ידי המזמינה.
 .2העבודה נשוא מכרז זה תבוצע ישירות על ידי המציע .ידוע לנו כי האחריות המלאה והבלעדית להתקשרות
ולביצועה תחול על המציע.
 .3הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על
הוצאות העבודה ,ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו ואנו מגישים בזאת את הצעתנו
לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ,בתנאים המפורטים במכרז.
 .4כמו כן ,אנו מצהירים כי הסתמכנו אך ורק על האמור במסמכי המכרז עצמם .מעבר למכרז עצמו ,כפי
שפורסם ,לא הוצג לי על יד כם ו/או מטעמכם כל מצג ,לא קיים ביננו לביניכם כל סיכום שהוא ,בע"פ או בכתב
ולא ניתנה לנו על ידכם כל התחייבות או הבטחה ,מכל מין וסוג.
 .5הצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז ,המפרט הטכני ,ההסכם ,ותוכנית העבודה ,בידיעה כי
אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על חשבוננו את כל כח האדם ,כלי הרכב ,הציוד ,האמצעים ,והתשומות
הנדרשות לביצוע כלל העבודות ,לרבות מחיר העבודה הכרוכה כולל הציוד והחומרים וכל החומרים ו/או
ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה ו/או בהתאם לדרישות המועצה אשר נחוצים
לדעתה לביצוע העבודה באופן מיטבי ,הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז (כנספח יד'
להסכם הקבלנות).
 .6ידוע לנו כי במידה ולאחר בדיקת כשרות ההצעות 0יתברר כי מציעים נוספים הציעו מחירים זהים למחירים
שהצענו  0יערך בין המציעים שהציעו אותה הצעה 0סבב הצעות נוסף .בסבב זה יכניס כל אחד מהמציעים
טופס הצעה מתוקן למעטפה וישלשלה לתיבת המכרזים וזאת עד למועד אותו יקבע יו"ר ועדת המכרזים.
הצעת המחיר (למילוי בכתב יד ברור ע"י המציע):
ידוע וברור לנו ,כי על המציע לפרט בהצעתו הנחה לכל פרק ופרק באומדן ,ביחס למחירים הנקובים בכתב
הכמויות ובתוכניות המצורף כנספח יד' (להלן" :מחירון המועצה") ,כאמור להלן:
בהתאם לאמור ,הננו מציעים כדלהלן:
ככל שהמחירים הנקובים במחירון המועצה אינם כוללים מע"מ (כמצוין שם) 0הרי שהוא יתווסף בהתאם
לשיעורו ע"פ הדין מעת לעת.
תשלומי התמורה ישולמו בהתאם לשלבי ביצוע (נספח ה' ,1הסכם תנאים מיוחדים ,סעיף .)6.2
 .7המציע מצהיר במפורש 0כי ידוע וברור לו כי העבודות אמורות להיות ממומנות מתקציב האמור להתקבל
במועצה וכי העברתו בפועל של התקציב המאושר כאמור 0איננה מצויה בשליטתה של המועצה .לפיכך0
מובהר בזה 0שאין המועצה מתחייבת מראש להזמין את ביצוע העבודות 0כולן או מקצתן 0והדבר מותנה
באישור התקציבים ובהעברתם בפועל למועצה.
 .8הנני מצהיר במפורש ,כי ידוע וברור כי אומדן העבודות הינו בגדר באומדן בלבד ואין ולא יהא בו כדי לחייב
את המועצה בכל צורה שהיא לרבות להזמין מראש את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ו/או לכבול את
שיקול דעתה ביחס לאופן ביצוע העבודות ו/או היקף ביצוע העבודות בפועל ו/או לגרוע מהוראות המכרז על
נספחיו ובכלל זה הסכם ההתקשרות ותנאיו .בנוסף ,בי די המועצה הזכות להרחיב המכרז ע"י תוספת עבודות
שיבטאו הגדלת ההיקף הכספי ב –  ,50%והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 .9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידוע לי כי המחיר בהצעתי יהיה קבוע ,לא תינתן הצמדה למדד מעבר
לאמור לעיל ו/או תוספות כלשהן וכל מחיר הנקוב בהצעה ייחשב ככולל את כל הדרוש לביצוע העבודות
בשלמותן ,לרבות ,אך לא רק ,עלויות שכר כוללות מכל סוג לרבות זכויות סוציאליות ,חומרי עבודה ,הוצאות
הובלה ,ביטוח ,תקורה ,התייקרויות וכן הוצאות בלתי צפויות מראש.
 .10למען הסר ספק ,הובהר וידוע לי כי למועצה שיקול הדעת הבלעדי להקטין את היקף העבודה בפועל ,ולי לא
תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה בגין זאת – ככל שיוחלט על הקטנת ביצוע העבודות שאדרש לבצע הרי
ששכר ההסכם יופחת בהתאם לניתוח מחירים שיעשה ע"י השוואת העבודות שבוטלו בהתאם למחירים
הנקובים במאגר מחירים לענף הבניה המתפרסם על ידי "דקל" שירותי מחשב להנדסה בע"מ ("מחירון דקל")
שיהיה בתוקף במועד פרסום מכרז זה.
 .11המחירים המוצעים על ידינו כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז לרבות
הסכם ההתקשרות על נספחיו וכן כוללים את כל החומרים ,הציוד ,האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע
העבודה .התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות
בביצועם ,על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים ,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם
לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת ,אספקת כלי רכב ,מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם ,כל ציוד ואמצעי
אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז ,הובלות ,פריקה ,סילוק ,ביטוחים ,מסים,
היטלים ,וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
שם המציע_______________________________________:
שמות מורשי החתימה_____________________________________________________ :
כתובת המציע לרבות טלפון ופקס____________________________ :
חתימה וחותמת המציע________________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ___________ ,עו"ד של_________________________ (להלן ":המציע") מאשר בזה כי ביום
______________ חתמו בפני על הצעה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז __________________ .בעל ת.ז.
______________ בשם המציע ,לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצעה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים
לעיל מחייבת את המציע.

__________________ 0עו"ד
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נספח 4.1

נוסח ערבות המכרז של המציע
לכבוד
מועצה אזורית מטה יהודה
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות
הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ( ₪ 30,000שלושים אלף ( )₪להלן" :סכום
הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________________(להלן " :המציע") בקשר עם ביצוע
העבודות לשיפוץ והתאמת מבנה האסם במושב בית זית והסבתו למבנה קהילתי שמספרו  12/2021וזאת להבטחת
כל התחייבויות המציע כלפיכם.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל ,מבלי
שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע,
ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  2.12.2021כולל ,וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו בדואר רשום או
במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל .דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידנו.
דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

_____________________
תאריך
__________________
שם הבנק

__________________
כתובת הבנק

___________________
חתימת המשתתף
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נספח 4.2
פרופיל המשתתף במכרז ופירוט נסיונו
על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי 0בטבלאות שלהלן:
.1
.2
.3

יש לדייק במתן פרטים אלה ,שאם לא כן עלולות להתעורר בעיות בעת ביצוע החתימה על ההסכם.
על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון או עורך דין המאשר את מעמדו המשפטי ואת בעלי
זכות החתימה.
יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים למעמדו המשפטי של המציע בטבלה שלהלן:
ימולא ע"י המציע שהינו חברה בע"מ
 .1שם החברה________________________________
 .2מס' רשם החברות___________________________
 .3כתובת____________________________________
 .4מס' טלפון_________________________________
 .5שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז_________.
שם בעל זכות חתימה ______________ת.ז_________.
 .6מס' עוסק מורשה____________________________
חותמת
ימולא ע"י המציע שהינו מציע פרטי
 .1שם המציע ____________________ ת.ז_________.
 .2כתובת____________________________________
 .3מס' טלפון_________________________________
 .4מס' עוסק מורשה____________________________
חותמת
ימולא ע"י המציע שהינו שותפות
 .1שם השותפות_______________________________
 .2שם השותפים_________________ :ת.ז__________.
______________________________ ת.ז__________.
______________________________ ת.ז__________.
 .3כתובת השותפות______________________________
 .4מס' טלפון__________________________________
 .5שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז__________.
שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז__________.
שם בעל זכות חתימה _____________ ת.ז__________.
 .6מס' עוסק מורשה_____________________________
חותמת
ימולא ע"י המציע שהינו שותפות רשומה
 .1שם השותפות_______________________________
 .2שם השותפים _________________:ת.ז__________.
______________________________ ת.ז__________.
______________________________ ת.ז__________.
 .3כתובת השותפות_____________________________
 .4מס' טלפון__________________________________
 .5שם בעל זכות חתימה _____________ת.ז__________ .
שם בעל זכות חתימה ____________ ת.ז___________.
שם בעל זכות חתימה ____________ ת.ז___________.
 .6מס' עוסק מורשה_____________________________
חותמת
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מעמד משפטי
חברה בע"מ

מעמד משפטי
מציע פרטי

מעמד משפטי

שותפות

מעמד משפטי

שותפות רשומה

איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו :שם ________________ תפקידו במציע __________מס' טל נייד
_____________כתובת דוא"ל ________________ :ופניותיו מטעמנו ,ככל שתהיינה  ,בכל הנוגע למכרז,
והתשובות שתימסרנה לו על ידי המועצה תחייבנה אותנו.
אישור עו"ד
אני הח"מ___________ ,עו"ד של_________________________ (להלן" :המציע") מאשר את מעמדו
המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע.
תאריך

חותמת עוה"ד

חתימת עוה"ד

להלן פירוט המקומות בהם הקים ו/או שיפץ המציע  3מבני ציבור ב 3-השנים האחרונות בהיקף מינימאלי של 2
מלש"ח כולל מע"מ למבנה:
יש לציין את שמות המקומות בהם ביצע המציע פרויקטים דומים 0אנשי קשר 0תפקידם ומספרי טלפון.
 .1תיאור הפרוייקט ומקום ביצוע הפרויקט  0שם הפרויקט_______________________:
תאריך תחילת הפרויקט _________________ היקף כספי_______________________ :
איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________
תפקידו  _____________________________ ,טלפון_______________________
 .2תיאור הפרוייקט ומקום ביצוע הפרויקט 0שם הפרויקט_______________________:
תאריך תחילת הפרויקט _________________ היקף כספי_______________________ :
איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________
תפקידו  _____________________________ ,טלפון_______________________
 .3תיאור הפרוייקט ומקום ביצוע הפרויקט 0שם הפרויקט_______________________:
תאריך תחילת הפרויקט _________________ היקף כספי_______________________ :
איש הקשר בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________
תפקידו  _____________________________ ,טלפון_______________________
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מסמך 5

הסכם
שנערך ונחתם:
במטה יהודה ביום __________ בחודש __________ בשנת 2021

-ב י ן-

המועצה האזורית מטה יהודה
_____________________
טל ,____________ :פקס_____________ :
דוא"ל:

__________________

(שתקרא להלן" :המועצה" ו/או "המזמינה")
מצד אחד;

 ל ב י ן-______________________
ח.פ/.ח.צ/.מס' אג"ש _______________________
שמענה_____________________
טל ,__-____________ :פקס__-___________ :
דוא"ל____________________________ :
באמצעות מורשי החתימה מטעמו:
___________ ת"ז ______________
ו___________ -ת"ז ______________
(שיקרא להלן" :הקבלן")
מצד שני;
א .הואיל והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  12/2021לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות לצורך הסבתו לבית קהילה
במושב בית זית ,במקרקעין הידועים כגוש  30357חלקה  37שנמצאים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית
מטה יהודה (להלן" :המכרז");
ב .והואיל והקבלן השתתף במכרז והצעתו זכתה במכרז ,בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום_________;
ג .והואיל והמזמינה מוכנה למסור את ביצוע העבודה לקבלן והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה  -הכל בהתאם
לתנאים המפורטים בהסכם זה בחלקו המיוחד והכללי כאחד להלן;
ד .והואיל והצדדים מעוניינים לקבוע ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם בהתאם להוראות הסכם זה;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא 0נספחים ופרשנות:
 .1המבוא להסכם זה כמו גם כל מסמכי המכרז לרבות כינויי הקיצור והצהרות הקבלן ,מהווים חלק מהותי
ובלתי נפרד מהסכם זה.
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 .2התנאים המיוחדים מהווים פירוט והשלמה לתנאים הכללים וכלולים בהם ,בין היתר ,הוראות בנושאים
האופייניים להתקשרות בין המועצה לבין הקבלן.
 .3המזמינה מוסרת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ,לבצע את כל העבודות נשוא המכרז בהתאם להוראות
מסמכי המכרז (להלן " -העבודה").
 .4ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות הסכם זה על נספחיו ,לרבות התנאים הכללים המיוחדים ,המפרט הטכני
המיוחד וכתב הכמויות ותקנים ובהתאם להוראות ,להנחיות ולברורים שינתנו על ידי הממונה ,ו/או המפקח
ו/או המזמין בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.
 .5הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים ,לשביעות רצון המזמינה והכל בהתאם למפורט בתנאים
הכלליים המיוחדים.
 .6כל המסמכים שפורטו ברשימת "מסמכי המכרז" כלולים בהסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובין היתר
המסמכים הבאים:
 .7המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 .7.1פרטי הקבלן ,הצעתו והצהרתו – נספח א'.
 .7.2פרטי ניסיון הקבלן – נספח ב'.
 .7.3אישור רואה חשבון – נספח ג'.
 .7.4נוסח ערבות בנקאית (ביצוע)– נספח ד.
 .7.5מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות – נספח ה'.
 .7.6נספח בטחון – נספח ו'.
 .7.7מדריך בטיחות לקבלנים – נספח ז'.
 .7.8אישור קיום ביטוחים – נספח ח'.
 .7.9הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה – נספח ט'.
.7.10

הצהרה על היעדר תביעות – נספח י'.

.7.11

נוסח ערבות בדק -נספח יא'.

 .8כל יתר מסמכים מכל סוג ומין שהוא הנזכרים במכרז ו/או בהסכם התנאים הכלליים ו/או המצורפים
לתנאים הכלליים ו/או אשר יש ,לצרפם באיזה שלב שהוא עפ"י הוראות ההסכם על כל נספחיו.
 .9מוסכם כי יש לקרוא את הסכם זה על כלל נספחיו כמסמך שלם ויש לראות את כל המסמכים כמשלימים זה
את זה ,ועל כן במקרה של אי בהירות או סתירה בין מסמך כלשהו למשנהו ,תגבר ההוראה המחמירה עם
הקבלן.

 .10ההתקשרות:
.10.1

המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות/השירותים בהתאם
לכתב הכמויות והמפרט המיוחד ובהתאם להוראות המכרז הסכם זה והסכם  -תנאים כלליים,
על כל נספחיהם.

.10.2

באופן כללי ומבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן בהסכם ,מתחייב הקבלן לבצע את העבודות
בהתאם לכל הדרישות המוטלות עליו על פי ההסכם על כל נספחיו ,וכן בכפיפות לכל ההוראות
הכלולות בחוקים ,צווים ,הוראות ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.

.10.3

מבלי לפגוע בכלליות הגדרת העבודות בתנאים הכלליים או באמור בכל מקום אחר בהסכם זה,
כוללות העבודות בין היתר:

 .10.3.1את כל הקשור והכרוך בהשגת כל האישורים ו/או הרשיונות ו/או ההיתרים שהשגתם מוטלת על
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הקבלן על פי הוראות ההסכם ו/או כל דין.
 .10.3.2את כל הקשור והכרוך בביצוע העבודות כמפורט בהסכם ובנספחיו.
 .10.3.3את כל העבודות נשוא חוזים עם קבלנים אחרים לרבות קבלני משנה.
 .10.3.4את כל הקשור והכרוך בבקרה ותיאום ביצוע כל העבודות מיום מתן צו התחלת עבודה ועד סיום
ביצוע העבודות ,על ידי הקבלן ,קבלני משנה ,קבלנים וגורמים אחרים וכל גוף נוסף שהמפקח ו/או
המהנדס יודיע לקבלן על פעילותו במקום ביצוע העבודות.
 .10.3.5את כל ההתחייבויות ו/או העבודות ו/או הפעולות המפורטות בכתבי הכמויות ,במפרט ובתכניות,
ואת כל ההתחייבויות ו/או העבודות ו/או הפעולות המוטלות על הקבלן ו/או שעל הקבלן לבצע על
פי ההסכם על כל נספחיו.
.10.4

מבלי לפגוע באמור בהסכם התנאים הכלליים ,ישיג הקבלן גם את האישורים הבאים לכל הנדרש
לביצוע העבודות:

 .10.4.1כל אישור אחר ו/או נוסף ו/או משלים שיידרש על ידי רשות סטטוטורית כלשהי.
 .10.4.2כל אישור נוסף ו/או אחר שיידרש על ידי המפקח ו/או המהנדס.
 .10.4.3אישור משטרה ו/או בטחון (לעניין העסקת עובדים).

 .11משך ההתקשרות:
.11.1

משך ביצוע העבודות הינו  120ימים קלנדריים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לגביהן ,כפי
שיינתן לקבלן על ידי המועצה .איחור של עד  14ימים בהשלמת ביצוע העבודות על פי הסכם זה
לא יהווה הפרה של ההסכם על ידי הקבלן.

.11.2

ככל שנשוא המכרז הינן עבודות מוגדרות לביצוע ,הרי בידי המועצה הזכות להרחיב היקף המכרז
באותם סע' עבודות ב –  50%לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי:
.11.3

המועצה רשאית ,על פי שי קול דעתה הבלעדי ,להוסיף עבודות שאינן כלולות בהסכם או לבטל
עבודות הכלולות בהסכם ,והקבלן מתחייב לבצען על פי מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות.

.11.4

המועצה רשאית ,על פי שי קול דעתה הבלעדי ,לפצל ולחלק את המכרז בין מציעים שונים .דין
הגשת הצעה למכרז כדין הסכמה בלתי חוזרת של הקבלן המציע לבצע כל חלק שהוא מן
העבודות הכלולות בהסכם במחיר המוצע ,ללא כל מגבלה באשר להיקף העבודות או לסוגן.

.11.5

המועצה אינה מתחייבת באשר להיקפן הכספי בפועל של העבודות שיידרשו ,ואינה מתחייבת
להזמין בפועל את כל היקף העבודה כמצוין בכתב הכמויות ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ומבלי שתועלה כל טענה או דרישה בהקשר זה מצד הקבלן .כמו כן ,רשאית המועצה בכל עת
לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות גם אם ניתן להגדירן כחוסות תחת מכרז זה בלא שתחוב
בחבות כלשהי כלפי הקבלן.

 .12התמורה ותנאי התשלום:
.12.1

בעד ביצוע העבודות ע"י הקבלן לפי תנאי ההסכם והשלמתן ,תשלם המועצה לקבלן תמורה לפי
המחיר שהוצע על ידי הקבלן כמצוין בנספח א' ,ובכפוף לכל הוראות ההסכם בדבר היות
התמורה תמורה שלמה ,ממצה ,כולל וסופית בגין ביצוע העבודות.

.12.2

בסוף כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לאישור המהנדס חשבון עבור עבודות שביצע הקבלן בחודש
הקודם .החשבון יהיה חשבון מאוחד ,בגין כל העבודות ,ואולם ,כל עבודה תפורט בו באופן נפרד
החשבונות יוגשו בפורמט תוכנת "בינארית" או "רמדור" או שווה ערך – בהתאם להנחיות
המועצה .החשבון ייבדק על ידי המפקח תוך  15ימים מיום שהוגש .סכום החשבונות המאושרים
ישולמו לקבלן תוך  45ימים מיום אישור החשבון.
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.12.3

המחירים קבועים ולא ישולמו הפרשים בגין התייקרויות למשך כל תקופת ההסכם.

.12.4

הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש בהתאם להוראות הסכם התנאים הכלליים ,הם ₪ 20000
לכל יום פיגור.

.12.5

סכום ערבות הביצוע בהתאם לנוסח המצורף תהיה בסך של  ,₪ 200,000ותהיה בתוקף לכל
תקופת ההסכם .וכן יידרש הקבלן להמציא ערבות בדק ,והכל כמפורט בסע'  19על תתי סעיפיו
להסכם התנאים הכלליים.

.12.6

מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  16ו 17-להסכם התנאים הכלליים ,הקבלן מתחייב להמציא
לידי המועצה מיד עם מועד החתימה על החוזה ולפני תחילת ביצוע העבודות ,אישור חתום של
חברת הביטוח על פי נוסח נספח ח' על ביצוע הביטוחים לפחות בתנאים כנדרש בהסכם ובאישור
גופו ושאינו מסויג .האישור כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם .הקבלן לא יתחיל לבצע כל
עבודה לפני שיומצא האישור הנ"ל למועצה כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 .13אספקת תכניות עדות וספר מבנה ומתקנים
בנוגע לעבודות בהן נוספו חלקים למבנה ולמתקנים או שבוצע שינוי יסודי המחייב שינוי בתוכניות יחולו
התנאים הבאים:
.13.1

תכניות עדות וספרי מבנה ומתקנים יסופקו עם תום ביצוע העבודות על ידי הקבלן ללא תשלום
וכחלק מביצוע העבודות.

.13.2

שני עותקים מכל אחת מתכניות התכנון יימסרו לקבלן על ידי המנהל ,עם תחילת העבודה ,ללא
תשלום -כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  -יוכן על חשבון הקבלן .עם השלמת העבודות,
יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

.13.3

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום ביצוע העבודות
והמנהל המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת
סבירה.

.13.4

מיד עם השלמת העבודות בהתאם להסכם וכתנאי מוקדם למתן תעודת השלמת העבודות
לקבלן על ידי המנהל ,יכין ויספק הקבלן למנהל ,כחלק מעבודתו 2 ,עותקים של תכניות עדות
) (as madeהמעידות על ביצוע העבודות בפועל וכן ספר מבנה ומתקנים המתאר את כל
הדרישות של הקבלן ,היצרנים והספקים בנוגע לאחזקת כל חלק ממבנה ,מתקן ,מכשיר ופריט
הנכללים בעבודות.

.13.5

ספר מבנה ומתקנים יכלול את כל המסמכים כמפורט להלן:

 .13.5.1קטלוג לכל יחידת ציוד ורכיב מותקנים .הקטלוגים יפרטו את הציוד או הרכיב הנבחר לרבות
אפיון פעולתו בטבלה או בגרף .הקטלוגים יכללו פרוט דרישות להתקנה ,הפעלה ,הרצה ,הוראות
אחזקה ,המלצות לחלקי חילוף והמלצות לכלי עבודה.
 .13.5.2הוראות הפעלה ואחזקה מפורטות בעברית .ההוראות יותאמו לציוד ורכיביו ולמערכות כוללות.
 .13.5.3תיקי המתקן ותוכניות העדות יוגשו בעותק אחד במדיה ממוחשבת אטוקאד ,סרוק על גבי
תקליטורים ובשני עותקים במדיה מודפסת ,החומר במדיה  PDFאו  tiffבשיטת מודפסת יאוגדו
בקלסרים בכריכה פלסטית קשה כאשר כל תכנית ,קטלוג ,הוראת אחזקה וכדומה יוכנסו לתוך
שקית פלסטית שקופה נפרדת עליה תודבק מדבקה הנושאת את שם התוכנית ,הקטלוג ,ההוראה
וכדומה שתויקו בתוכה .הקלסר והשקיות יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת קריעתם.

הסכם "תנאים כלליים"
פרק א'  -כללי
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 .1תוקף מסמכים ופרשנות מסמכים
 .1.1בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפרוש שונה וכיוצא באלה בין האמור
בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו ,או בין נספח לנספח ,בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע
ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:
.1.1.1חוזה זה וכתב הכמויות הנלווה אליו.
.1.1.2התוכניות המפורטות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש לרשות המזמינה ואושר על ידה.
.1.1.3המפרטים המיוחדים.
.1.1.4המפרט הכללי.
.1.1.5תקנים ישראליים.
.1.1.6תקנים זרים.
הקודם עדיף על הבא אחריו ,אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם ,שאז
יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.
 .1.2בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל
לבין תקנים ישראליים ,חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש
לנהוג על פיו.
 .1.3בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפרוש שונה וכיוצ"ב בין
הנספחים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית ובכפוף לכל דין,
בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו .כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת הסתירה ,אי ההתאמה,
דו משמעות ,האפשרות לפרוש שונה וכיו"ב יחולו על הקבלן ושולמו על ידו.
 .1.4אופני המדידה והתשלום המצוינים במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה
והתשלום המצורפים למפרטי הועדה הבינמשרדית.
 .1.5בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תיאור או הוראה שבהסכם לבין תיאור אחר או הוראה אחרת
שבהסכם ובכל מקרה של דו משמעות או אי בהירות בתיאור או הוראה שבהסכם או שיהיה הקבלן
מסופק בפירושו הנכון של מסמך בהסכם או של כל חלק ממנו  -יפנה הקבלן בכתב למפקח בהקדם
האפשרי ולפני ביצוע של עבודות כלשהן והמפקח יכריע וייתן לקבלן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי
הצורך  -בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .למילים ולביטויים שלהלן יהיו המשמעויות שבצדם אם אין
כוונה אחרת משתמעת מתוך ההיקש.
 .2הערות שוליים וכותרות
 .2.1הערות שוליים וכותרות הסעיפים לא יסתמכו עליהן בפירוש הסכם זה ,מאחר ונועדו לנוחיות הקריאה
בלבד .כל האמור בהסכם זה ביחיד אף ברבים במשמע וההיפך.
 .3הגדרות ופרשנות
 .3.1בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי
דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
המונח

משמעותו

“המועצה"

המועצה האזורית מטה יהודה.

"הקבלן"

האדם או הגוף שהצעתו לבצוע העבודות נתקבלה ע"י המועצה לרבות חליפיו
המורשים ,נציגיו ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה
וכל אדם הפועלים בשמו ו/או מטעמו של הקבלן בביצוע העבודות ו/או כל אדם
המבצע בפועל כל חלק שהוא מן העבודות ,בין אם הינו פועל כדין מטעם
הקבלן ובין אם לאו.

"העבודות"

העבודות שהקבלן התחייב לבצע בהתאם להוראות ההסכם והכל בהתאם
למפורט במכרז ,במפרט הטכני המיוחד ,בתוכניות ובהצעת הקבלן המצורפות
להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו ,וכמובן בכל מסמכים אחרים מכל
סוג ומין שהוא אשר יהיה צורך בהם בקשר לנ"ל וכן לפי הוראות שימסרו ו/או
יינתנו מפעם לפעם ע"י המפקח.
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"המכרז"

המכרז שפורסם ע"י המועצה בקשר לבצוע העבודות.

"הצעת הקבלן"

הצעתו של הקבלן לבצוע העבודות שנתקבלה ע"י המועצה.

"מפרט טכני"

המפרט המיוחד או המפרט הטכני המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד
הימנו.

"מפרטי הועדה המפרט הכללי לעובודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון (הספר הכחול) כולל
הבינמשרדית" אופני המדידה והתשלום המצורפים אליהם ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהסכם זה בהתאם לאמור בהסכם שתנאים כלליים אלה מצורפים אליו
כנספח ו' 2ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

"כתב
הכמויות"

כתב הכמויות המצורף להסכם זה כחלק מן המפרט הטכני המיוחד או בנפרד,
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

"התוכניות"

המכרז ,התוכניות הארכיטקטוניות ו/או ההנדסיות לביצוע העבודות ,הצעת
הקבלן ,המפרט הטכני המיוחד ,מפרטי הועדה הבינמשרדית וכל יתר התוכניות
מכל סוג ומין שהוא בקשר לבנית המבנה ו/או ביצוע העבודות המצורפים
להסכם זה או החלים על פיו ומכוחו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו לרבות כל
שינויי בהם שאושר בכתב ע"י המפקח.

"המבנה"

בהתאם לתנאי ההסכם.

"מבנה ארעי"

כל מבנה או עבודה שיידרשו באורח ארעי לבנייתו של המבנה ו/או בהקשר
לכך.

"מקום
העבודות"

המקרקעין אשר בהם ,דרכם או מתחתם או מעליהם יבנה המבנה ו/או יבוצעו
העבודות לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע
העבודות ו/או ההסכם.

"החומרים"

חומרי גלם וחומרים אחרים מכל סוג ומין שהוא ,אשר יהיו דרושים לשם
ביצוע העבודות ואשר יהיו מטיב ואיכות מעולים ביותר ובהתאם לדרישות
המועצה ו/או המפקח באשר לטיב ואופן ביצוע העבודות-יצרן בעל תו תקן אם
קיים.

"טיב העבודות" לרבות איכות העבודות ,טיב העבודות ואופן ביצוע העבודות בהתאם לאמור
בהסכם זה ובהתאם להוראות המועצה ובהתאם להוראות המפקח ו/או
המפקח באשר לטיב ואופן ביצוע העבודות.

"שכר ההסכם"

סכום התמורה הנקוב בהסכם כתמורה עבור ביצוע העבודות וכל יתר
התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ,או הסכום המשוער הנקוב בהסכם,
כאשר התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו
בפועל ונמדדו ואושרו ע"י המפקח ,במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות
והמחירים כפי הצעת הזוכה במכרז ,הכל בהתאם ובכפוף לשאר התנאים
כמפורט בהסכם על כל מסמכיו.

"המפקח"

מי שיתמנה מדי פעם בפעם ע"י המועצה ,לכהן כמפקח למטרת הסכם זה.

"המהנדס"

מהנדס המועצה או מי שיתמנה מדי פעם בפעם ע"י מהנדס המועצה ,לכהן
כמהנדס למטרת הסכם זה.

"לוח זמנים"

לוח הזמנים לבצוע העבודות המצורף להסכם זה לרבות כל לוח זמנים ו/או
שינוי בלוח הזמנים שייקבעו על ידי המפקח.

"ההסכם"

ההסכם הזה וכל המסמכים מכל סוג ומין שהוא הנלווים ו/או המצורפים אליו
והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו לרבות כל המסמכים מכל מין מסוג שהוא
הנזכרים בו ו/או אשר קיימת בו התייחסות אליהם ,ואשר הקבלן מצהיר בזה
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כי גם אם לא צורפו ,הרי תוכנם ידוע לו.

"המדד"

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

"המדד
הבסיסי"

המדד האחרון שפורסם לפני יום פרסום המכרז.

"המדד הקובע"

המדד האחרון הידוע במועד הקבוע על פי הסכם זה לביצוע חישוב הצמדה
למדד.

"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות
מזוינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,אסון טבע .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס מילואים ,שביתות והשבתות אינם נחשבים
ככוח עליון.

הואיל והסכם זה הינו על פי מכרז של רשות מקומית ,לביצוע עבודות לתועלת הציבור והממומן בכספי ציבור,
והואיל וקיימת חשיבות עליונה להסתמכות המועצה על הסכם זה בכלל ומניעת כל חריגה תקציבית ממנו בפרט,
הסכם זה לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי-וודאות או דו-משמעות כנגד המועצה כמנסחת ,אלא לטובת
המועצה בלבד.
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פרק ב'  -ביצוע ההסכם 0היקפו ופירושו
 .4הצהרות הקבלן
 .4.1כל הצהרות הקבלן בהסכם זה ,הן בסעיף זה והן בכל מקום אחר בהסכם ,הינן בלתי חוזרות ותהיינה
בתוקף בכל עת מעת הגשת ההצעה ועד לסיום ההתקשרות.
 .4.2הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים
והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי
אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום
פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
 .4.3הקבלן מצהיר בזאת ,כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –
 ,1969בסיווג הנדרש לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 .4.4הקבלן חייב לבקר לפני הגשת הצעתו במקום ביצוע העבודות .בין אם ביקר הקבלן במקום העבודות ובין
אם לא ביקר שם רואים אותו כאילו ביקר לפני הגשת הצעתו ובחן באופן יסודי את מקום העבודות
וסביבותיו ,את טיב הקרקע ,את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות,
את דרכי הגישה למקום העבודות ,את התב"ע ,את מצב כל ההיתרים ,הרשיונות ,כל התנאים
המוקדמים המשפטיים ו/או התכנוניים ו/או הפיסיים ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם ,וכן
עליו להשיג ,ורואים אותו כאילו השיג ,את כל הידיעות לגבי הגורמים ,הסיכויים והאפשרויות האחרות
העלולים להשפיע על הצעתו .על הקבלן לבדוק את התכניות ויתר מסמכי ההסכם ,לרבות את המידות
שבתכניות ואת ההתאמה ביניהן לבין המצב הקיים במציאות במקום העבודות ובמקרה של סתירה ,אי
התאמה ,דו משמעות או אי בהירות עליו לפנות למפקח אשר קביעתו תהיה סופית ומחייבת.
 .4.5הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את התוכניות ,המפרט הטכני ,משך ביצוע
העבודות ,וכל הגורמים האחרים מכל סוג ומין שהוא העלולים להשפיע על שכר ההסכם ,רשימת
הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את ההסכם וכי המחירים שבהצעתו ו/או בכתב
הכמויות נבדקו היטב על ידיו ומהווים תמורה מלאה והוגנת בעד כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 .4.6הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז ,דלק ,חשמל ,מים
וביוב ,ניקוז ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל ,תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית
מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת לקרקע ,כולם או חלקם ,וכי מצוי בידיו כל המידע הדרוש לו
בעניין זה.
 .4.7על הקבלן לבדוק ,ורואים אותו כאילו שבדק ,לפני הגשת הצעת הקבלן את מקומם של מקורות המים
והחשמל מהם יסופקו מים וחשמל לעבודות ואת ההספקים של המקורות האמורים.
 .4.8הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה ,מניחים את
דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויות יו לפי החוזה .לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד ו/או
מהערכה בלתי נכונה ו/או מאי-ידיעה של תנאי העבודה ו/או של כל עניין אחר על ידי הקבלן .דין הגשת
ההצעה על ידי הקבלן כדין ויתור בלתי חוזר מצידו על כל טענה ,דרישה ותביעה בגין כל דבר אשר היה
עליו לבדוק קודם להגשת ההצעה ואשר היה ידוע לו או היה צריך להיות ידוע לו קודם להגשת ההצעה.
 .4.9הקבלן מצהיר כי הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגלל איזו טעות או אי הבנה איזו שהיא בקשר
לעבודות ו/או באופן ביצוע העבודות ו/או בכלל בקשר להתחייבויות שנטל עליו בהסכם.
.4.10

מעמד הקבלן – בעל עסק עצמאי 0ולא יהיו בינו לבין המועצה כל יחסי עובד-מעביד

 .4.10.1הקבלן מעונין באופן יסודי וחד-משמעי להתקשר בהסכם זה לביצוע העבודות על ידי הקבלן
כקבלן עצמאי ולא כעובד.
 .4.10.2הקבלן מצהיר כי נדרש לקבל ייעוץ משפטי לעניין זה ,כי קיבל ייעוץ משפטי כפי שנדרש וכי גם על
פי היעוץ המשפטי אותו קיבל מהותם של היחסים בין המועצה לבין הקבלן הינה יחסי מזמין –
קבלן עצמאי ולא יחסי עובד-מעביד.
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 .4.10.3ידוע לקבלן והוא מסכים לכך ,כי ההסכם כולו ,וממילא זכאות הקבלן לרכוש כל זכות כלפי
המועצה על פי ההסכם ומכוחו ,מותנים בתנאי מתלה שכריתתו ,ביצועו וקיומו על ידי הצדדים
אינם יוצרים כל יחסי עובד-מעביד עם הקבלן ,כתנאי יסודי להתקשרות הצדדים בהסכם זה ,וזאת
גם במקרה שהקבלן הינו אדם ולא תאגיד.
 .4.10.4הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי ,וכי המועצה הינה גורם אחד מבין כל הגורמים איתם
התקשר ו/או הינו רשאי להתקשר במסגרת עסקו העצמאי.
 .4.10.5הקבלן מצהיר ומאשר באופן בלתי חוזר כי התמורה המשתלמת לקבלן מהמועצה על פי הסכם
זה נקבעה והוסכמה בהסתמך על כל הצהרותיו ומצגיו של הקבלן כי הוא בעל עסק עצמאי ,כי לא
יתקיימו יחסי עובד-מעביד עם הקבלן ,וכי סכום התמורה הקבוע בהסכם מהווה מלוא גמולו של
הקבלן בגין העבודות שהוא מבצע; לפיכך ,הצדדים מסכימים כי באם הקבלן יטען ו/או יתבע
סכומים כלשהם בטענה כי שררו בין הצדדים בכל עת שהיא יחסי עובד-מעביד ,ו/או דבר קיום יחסי
עובד-מעביד ייקבע על ידי כל ערכאה מוסמכת שהיא ,שלא על פי תביעת הקבלן ,וייקבע כי הקבלן
הינו ,או שהיה ,עובד של המועצה בניגוד לאמור בהסכם זה (כולל ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
פיצויי פיטורים ,חופשה שנתית ,שעות נוספות ,פנסיה ,הפרשי שכר ו/או דמי מחלה) ,אזי מתחייב
בזאת הקבלן להשיב למועצה מיד את הסכומים הבאים:
 .4.10.5.1כל סכום אשר קיבל הקבלן והעולה על  60%מהתמורה המשתלמת לקבלן על פי הסכם
זה ,יוחזר לאלתר למועצה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ,ויראו את הצדדים כאילו
סיכמו מלכתחילה כי בנסיבות אלו תהיה התמורה בשעור של  60%בלבד מהתמורה הנקובה
בהסכם זה.
 .4.10.5.2בנוסף לאמור מתחייב הקבלן בזה לשלם למועצה כל סכום אשר תוציא המועצה וכל
תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם למועצה בקשר עם ההתדיינות כאמור.
 .4.10.6האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות אחרת שיש למועצה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין .סכומים
אלה ששולמו לו יושבו על ידו בצירוף הפרשי הצמדה מיום תשלומם ועד החזרתם ,עד כדי הסכום
הנתבע על ידו ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שיש למועצה לפי כל דין ,וזאת באופן מידי וללא
קשר לתוצאות כל דיון ,משפט או הליך אחר ,וספרי המועצה יהוו הוכחה סופית בקשר לתחשיב
סכומים אלה.
 .4.10.7מוסכם במפורש ,כי הסכם זה כולל את כל תנאי ההתקשרות בין הצדדים ,וכי הקבלן יסווג
כקבלן חיצוני של המועצה ,ולא תחולנה עליו הוראות כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או
חוקת עבודה ו/או כל הסכם אחר הן בע"פ והן בכתב.
 .4.10.8הקבלן מתחייב בזה כי הוא יהיה מנוע מלטעון או לתבוע בעתיד כל סכום שהוא בגין יחסי עובד
ומעביד בינו ובין המועצה ,וידאג לכך שכל עובד ו/או מי מטעמו לא יטען או יתבע כאמור.
 .4.10.9הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב
בהם לפי דין עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו בביצוע העבודות על פי הסכם
זה במשך כל תקופת ההתקשרות .הקבלן מצהיר בזה שהוא בלבד יהיה מעבידם של הקבלן וכל יתר
העובדים הנ"ל והוא בלבד נושא באחריות ובחובות המוטלות על מעביד על פי חוק כלשהו.
 .4.10.10הקבלן מתחייב בזה לשפות את המועצה בגין כל סכום שייפסק ,אם ייפסק ,לעובד מעובדיו
שיתבע ,אם יתבע ,את המועצה ואשר עילתו קיום יחסי עובד-מעביד בין אותו עובד ובין המועצה.
 .4.10.11הצהרות הקבלן הכלולות בהצעת הקבלן ייחשבו כאילו נכללו במפורש בתנאים כלליים אלה.
 .5איסור העברת ההסכם
 .5.1אין הקבלן רשאי להסב או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו .כן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם ,אלא בהסכמת המועצה בכתב מראש.
 .5.2אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת המועצה בכתב
ומראש ,ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודות ובין ששכרם משתלם לפי שיעור
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העבודות ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות ,או של חלק מהן ,לאחר.
 .5.3דרשה המועצה מהקבלן לבצע חלק מהעבודות באמצעות קבלן משנה מסוים ,או נתנה המועצה את
הסכמתה לביצוע חלק של העבודות באמצעות קבלן משנה מסוים ,אין הדרישה או ההסכמה האמורה
פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או
מחדל שמבצעי העבודות ,באי כוחם ועובדיהם  -כאילו בוצעו או נחדלו ע"י הקבלן במישרין.

 .6סמכויות המפקח
 .6.1המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שהמשתמשים בהם
וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והציוד המסופק בביצוען .כן רשאי הוא לבדוק אם
הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם ואת הוראות המפקח.
 .6.2הקבלן ימסור למפקח ,אינפורמציה על כל מהלך ביצוע העבודות ללא צורך בדרישה מיוחדת לכך.
 .6.3רשאי המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע העבודות ,הוראות  -לרבות תכניות לפי הצורך
 לביצוע העבודות והקבלן יפעל באופן דווקני על פי הוראות המפקח וימלא אחריהן במלואן ובמועדן. .6.4הקבלן אחראי לטעויות שתחולנה בגלל אי התאמת מידות בתוכניות בינן לבין עצמן או בינן לבין
מסמכים אחרים בהסכם.
 .6.5על הקבלן לבדוק את התכניות ואת המסמכים מיד אחרי קבלתם ועליו להביא לתשומת לבו של המפקח
כל אי התאמה בנספחים או כל טעות במידות ולקבל הוראות על הכל מהמפקח.
 .6.6אם הקבלן יוציא לפועל את העבודות לפי הטעות שבמסמך ללא קבלת הוראות על כך מהמפקח יתקן
הקבלן את הטעות על חשבונו ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי הסכם זה וכל דין.
 .6.7הוראות המפקח מחייבות את הקבלן ,אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'
לעניין שינויים ,הוספות והפחתות.
 .6.8הקבלן יבצע את העבודות בהתאם להסכם לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה ,וימלא באופן נאות
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח ,בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם.
 .7קביעות המפקח והמועצה
 .7.1קביעותיהם של המפקח ושל המועצה בכל עניין אשר על פי ההסכם נתון לשיקולם ו/או הכרעתם
הבלעדית ,וכל קביעה של המפקח בדבר אופן וטיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובשאלה האם העבודות
נעשו בהתאם להסכם ובאופן נאות ,אם לאו ,תהיה מוחלטת ,בלעדית ומכרעת ביחס לצדדים כאילו
הוסכמו על ידי הצדדים במפורש .לעניין ההסכם יפעל המפקח כמומחה או פוסק מכריע ולא כבורר ולא
יחולו על קביעותיו הוראות חוק הבוררות .למען הסר ספק ,בכל מקום בהסכם זה בו נקבע כי הקבלן
יפעל על פי הוראת המפקח או המועצה ,כוונת הצדדים בכך היא כי ההוראה מהווה הכרעה סופית
ובלעדית של המפקח ו/או המועצה בעניין ,אשר אינה ניתנה לערעור על ידי הקבלן.
 .7.2אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את
ההסכם בכל שלביו במלואו .לפיכך ,הפיקוח האמור או אישור שניתן ע"י המפקח לחומר ,למלאכה ,ללוח
זמנים להליכי או שלבי ביצוע ,לתשלום או אחרת ,לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה
למילוי תנאי ההסכם.
 .8היומן
 .8.1הקבלן ינהל יומן עבודות (להלן" :היומן") וירשום בו מדי יום ביומו את הפרטים הבאים ,אלא אם
המפקח יורה לו בכתב שלא לעשות כן:
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 .8.1.1מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
 .8.1.2כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו.
 .8.1.3כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
 .8.1.4אותו חלק של הציוד המסופק למועצה המובא למקום העבודות או המוצא ממנו.
 .8.1.5אותו חלק של הציוד המסופק למועצה שהושקע ע"י הקבלן בביצוע העבודות.
.8.1.6הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.
.8.1.7השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.
.8.1.8תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודות.
.8.1.9תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
 .8.1.10ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
 .8.1.11הוראות שניתנו לקבלן ע"י המפקח.
 .8.1.12הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 .8.1.13כל דבר אחר שלדעת הקבלן או ה מפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע
העבודות.
 .8.2היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר ע"י הקבלן למפקח ולמועצה או
לבאי כוחם המוסמכים .היומן ינוהל בצורה מסודרת וישמר במקום מתאים במקום העבודות.
 .8.3המפקח רשאי לרשום ביומן הערותיו ,הוראותיו והחלטותיו בקשר לביצוע העבודות ,וכל רישום שנעשה
ע"י המפקח כאמור יראוהו ,למטרות ההסכם ,כאילו נמסר עליו לקבלן בכתב (בין שהקבלן חתם עליו בין
שלא).
 .8.4רישומים ביומן לא יחייבו את המועצה ולא ישמשו כראיה נגדה ולא ישמשו כשלעצמם עילה לתביעות
נגדה.
 .9תכניות
 .9.1התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן ,הם רכושה וקנינה הבלעדי של המועצה ואסור לקבלן
להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרות ההסכם בלבד .המועצה תספק לקבלן,
לצורך ביצוע העבודות העתקים במספר הדרוש ,כראות עיניו של המפקח .עם השלמת העבודות יחזיר
הקבלן למועצה את כל התכניות שברשותו ,בין שהומצאו לו ע"י המפקח ובין שהכין אותן בעצמו ,או
שהוכנו ע"י אדם אחר.
 .9.2העתקים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם ,יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודות .המועצה ,המפקח
וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה סבירה.
 .9.3האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחה של הוראה אחרת של ההסכם הנוגעת לתכניות ,עריכתן ,הגשתן
ומסירתן.
 .9.4מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצויין עליהן "לביצוע" .לקראת
ביצוע העבודה או במהלכה ,יעביר המפקח לקבלן תוכניות אשר מצויין עליהן "לביצוע" ,ואשר בהן
עשויים להיות שינויים והשלמות ,ביחס לתוכניות שהועברו (בכל מקרה של סטיה מהוראה זו באחריות
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הקבלן לדרוש ולקבל מאת המפקח אישור מיוחד בכתב).
 .9.5יש לקבל את אישור מפקח הפרויקט ,בכתב ומראש  0לכל סטיה מתוכניות העבודה המאושרות.
 .10מועדים ושיטות ביצוע
העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים לבצוע העבודות המצויין בתנאים המיוחדים ,ו/או על פי
.10.1
לוח הזמנים כפי שייקבע בצו התחלת העבודה או שישונה מעת לעת על ידי המפקח.
אם יידרש ע"י המפקח ,יהא הקבלן חייב להמציא תוך  15יום מיום הדרישה (או מועד מוקדם
.10.2
יותר ,אם נקבע על ידי המפקח בשל דחיפות העניין ו/או צרכי העבודות) ,פרטים והשלמות בכתב בקשר
לדרכי הביצוע ,לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות האמורים ,לרבות השיטות אשר לפיהן
יש בדעתו לבצע את העבודות ,כח האדם שיועסק על ידו בביצוען והציוד שישתמש בו.
המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר
.10.3
אותו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו .קבעו תנאי ההסכם כי על הקבלן לתאם
העבודות עם עבודת קבלנים אחרים  -יכלול לוח הזמנים האמור גם את עבודת הקבלנים האחרים
האמורים .לוח הזמנים המאושר ע"י המפקח יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל  ,או לא עדכן אותו ,יקבע לוח הזמנים (או יעודכן) על
.10.4
ידי המפקח ,וקביעתו תהא מכרעת ותחייב את הקבלן לכל דבר ועניין ללא זכות ערעור .ההוצאות
הכרוכות בעריכת לוח הזמני ם על ידי המפקח ,יחולו על הקבלן ,והמועצה תהיה זכאית לנכותן מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן הימנו בכל דרך אחרת .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח
וקביעתו תהיה סופית.
 .11כתב הכמויות ומחירים ותשלומי ביניים
מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה – המחיר  -המגיע לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו
.11.1
בפועל ,אך לא יותר מהצעת הקבלן במסגרת המכרז ו/או סכום מופחת אחר שסוכם במו"מ בין הצדדים
והוראות הסכם זה.
יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם ,כפי שהם מובאים במפרט הטכני המיוחד (ו/או
.11.2
נספח יד' בכללותו) ו/או במפרטי הועדה הבינמשרדית כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים
בכתב הכמויות ,כל עוד אין הם עומדים בסתירה להם.
"מחיר" פירושו המחיר הנקוב בהצעת הקבלן לביצוע העבודות ע"פ המכרז או כפי שסוכם מראש
.11.3
ובכתב עם הקבלן – (בכל מקרה מובהר בזה במפורש כי לא תשולם תוספת בגין קבלן ראשי) .המחיר
ייחשב כהגדרתו לעיל ככולל 0מבלי למעט 0את ערך:
 .11.3.1כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם ,ובכלל זה מוצרים מוכנים ,חומרי עזר וכיו"ב ,בין אם
נכללו בעבודות או לא נכללו בה.
 .11.3.2כל העבודות הדרושה לרבות הנהלת העבודות לשם ביצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי
ההסכם ,ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו ,אם עבודות אלו
אינן נמדדות בסעיף נפרד.
 .11.3.3השימוש בכלי עבודות ,מכשירים ,מכונות ,כלי רכב ,פיגומים ,דרכים זמניות ,מבנים ארעיים וכל
ציוד אחר ,לרבות הוצאות הרכבתם ,אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודות.
 .11.3.4הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודות לרבות החזרת הציוד ,ובכלל זה העמסתם
ופריקתם ,וכן הסעת העובדים למקום העבודות וממנו.
 .11.3.5אחסנת החומרים והציוד ושמירתם.
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 .11.3.6דמי הביטוח למיניהם ,ערבויות ,מסים לקרנות והטבות סוציאליות ,מס קניה (אם לא צוין בכתב
הכמויות בסעיף נפרד) מכס ,בלו והיטלים אחרים אם ישנם כאלה.
 .11.3.7השמירה וכן שמירת העבודות שבוצעו.
 .11.3.8כל יתר ההוצאות שתנאי ההסכם מחייבים אותן ו/או הקשורות אתם ו/או הנוגעות מהם ,הן
הישירות והן העקיפות ,המוקדמות והמקריות ,ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן ,הוצאות
מימון ורווחיו והוצאות תכנון.
 .11.3.9כל המחירים כוללים סילוק עודפי עפר וכן פסולת מעבודות הריסה ופירוק ממקום עבודה למקום
מאושר על ידי המועצה ,כולל תשלום כניסה לאתר מאושר.
 .11.3.10מחירים לשכירת ציוד מכני הנדסי כוללים מפעיל והובלה.
 .11.3.11מדידה וסימון.
 .11.3.12ההוצאות בגין עבודת לילה.
 .11.3.13ההוצאות בגין העתקת תוכניות.
 .11.3.14ניקוי האתר וסילוק פסולת ועודפים ממנו.
 .11.3.15הוצאות להצבת ואחזקת שלטים ,תמרורים ואביזרי הכוונה כולל תוכניות – תיאום ואמצעי עזר,
הסדרי תנועה וכל הנדרש לצורך כך ללא תוספת מחיר.
 .11.3.16אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון.
 .11.3.17ההוצאות בגין הכנת תוכנית בדיעבד( as made ,ממוחשב ב"אוטו קאד  "2000או אחר לפי
דרישת המועצה) ,לכל סוגי העבודות ,ללא יוצא מן הכלל ,לרבות כבישים ,מבנים וכל המערכות
התת קרקעיות.
 .11.3.18דמי בדיקות ,דגימות וכל סוגי הבדיקות הנדרשות ע"פ הסכם זה.
 .11.3.19כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו ע"פ ההסכם.
להסיר ספק מוצהר בזה כי המחירים שבכתב הכמויות לאחר הנחות הקבלן הם סופיים פרט
.11.4
למקרים שבהם נאמר במפורש כי המועצה תישא בהוצאה כלשהי תחול ההוצאה האמורה על הקבלן בין
אם הדבר נאמר בהסכם במפורש ובין אם לאו:
 .11.4.1לא תשולם כל תוספת אזור בגין המקום הגיאוגרפי של בצוע העבודות.
 .11.4.2לא תשולם כל תוספת בגין עבודה מורכבת או בגין עבודה בתנאים בלתי שגרתיים או בגין
מרכיבים בטחוניים.
 .11.4.3כל המחירים הם מחירי קבלן ראשי ולא תשולם תוספת/רווח עבור קבלן משנה 0לא תשולם כל
תוספת בגין עבודה בהיקף קטן.
 .11.4.4אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כח של המועצה ,לעכב ,לחלט ,לקזז ,ולהפחית
מהכספים המגיעים לקבלן ע"פ ההסכם ,כל סכום המגיע לה ממנו.
.11.5

תשלומי ביניים:

 .11.5.1הקבלן מתחייב להגיש למועצה ,אחת לחודש ,ביום העסקים האחרון לפני ה –  27לכל חודש,
חשבון שיפורטו בו:
.11.5.1.1

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודה ועד המועד אליו
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מתייחס החשבון.
 .11.5.1.2חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון .כל סעיף שלגביו לא הוגש
חישוב כמויות רשאי המפקח לא לאשר הכמויות המופיעות באותו סעיף.
 .11.5.1.3החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן ,חתום על ידי הקבלן ,ולדרישת המועצה אף
באמצעות מדיה מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות ו/או בקובץ עליו תורה המועצה
ובמייל.
 .11.5.2המפקח יבדוק החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה ועד מועד אליו
מתייחס החשבון ,תוך  14ימי עבודה מיום הגשת החשבון ,ויקבע את תשלומי הביניים המגיעים
לקבלן עד למועד אליו מתייחס החשבון.
 .11.5.3היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון ,בגינן מגיעים לקבלן תשלומים,
רשאי הוא להוסיפם לחשבון .כן רשאי הוא להפחית מהחשבון עבודות או כמויות אשר לדעתו לא
בוצעו ואשר פורטו בחשבון .
 .11.5.4עבודות שמשך הביצוע שלהן הוגדר בצו התחלת עבודה לתקופה שאינה עולה על  18חודשים ,לא
ישאו החשבונות שיגיש הקבלן הצמדה כלשהי.
 .11.5.5מתשלומי הביניים שנקבעו ,כאמור ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם
לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן ע"פ חוזה זה והדין.
 .11.5.6אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב
העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי
הביניים.
 .11.5.7כל חשבון שיאושר כאמור ,ישולם תוך  60יום מהמועד שנקבע לאישורו על ידי המפקח כמפורט
לעיל ,למעט במקרה בו מימון העבודה או חלקה אמור להתקבל ממקור חיצוני למועצה ועוכב
התשלום כאמור הרי שבאותה יחס יעוכב התשלום לקבלן (הערה מתאימה המציינת מימון חיצוני
צויינה מפורשות בגוף המכרז).
 .11.5.8כל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין ושיעור המע"מ ישולם בהתאם לקבוע בדין
(במקרה של הפחתת מע"מ).
 .12מדידת הכמויות
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודות ואין לראותן
.12.1
ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.
 .12.1.1הכמויות שבוצעו למעשה לפי ההסכם תיקבענה ותוכרענה בלעדית על ידי המפקח על סמך
מדידות שיוגשו ע"י הקבלן לאישור המפקח ,בהתאם לשיטה מפורטת בכתב הכמויות והמפרטים.
הכרעות וקביעות המפקח לא תהיינה ניתנות לערעור.
 .12.1.2לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן ,ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו ,והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום
לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח האדם
והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר
לכך.
 .12.1.3לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות ,רשאי המפקח או בא כוחו
לבצע את המדידות בהעדרם ,ויהיו רואים את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות והקבלן
לא יהיה רשאי לערער עליהן .אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת
המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור ,יידחה ביצוע
המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח בהודעה לקבלן.
 .12.1.4היו העבודות כולן או מקצתן מוכנות למדידה והקבלן היה מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם -
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לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
 .12.1.5הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שקיימות בתחום העבודות עבודות הנושאות אופי ארעי ,כגון מבני
עזר זמניים ,ניקוז זמני של מקום העבודות ,סילוק עודפי חומרים ופסולת ,אחזקה וניקוי תוך
תקופת הביצוע ,תיאום ושירותים למיניהם אשר על הקבלן לתחם על פי ההסכם ,וכי עבודות אלה
אינן נמדדות ואינן כלולות בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות ויראו עבודות אלה ככלולות
במחירי היחידה האחרים הקיימים בכתב הכמויות ,והקבלן לא יהא רשאי לתבוע עבורם תמורה
מיוחדת בכפוף להוראה מפורשת אחרת המופיעה במסמכי ההסכם ובתחום אותה הוראה (אם
בכלל).
 .12.1.6נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות ,תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום העבודות .כל
המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן (או אם נעשו כבר ע"י גורמים אחרים ייבדקו ו/או
ישולמו על ידו) כן יבצע הקבלן חידושי סימון עקב תמורות שחלו מכל סיבה שהיא ויתקין מחדש
נקודות שנעקרו ממקומן מסיבה כלשהי ולמטרות אלה יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים ועובדים
מנוסים ויספק את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך וזאת משך כל תקופת ביצוע
העבודות ועד להשלמתן ומסירתן .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לדיוק המדידות,
ההתוויות ,הסימון וכיוצא באלה ולשלמות נקודות הקבע והנקודות האחרות .יחרבו נקודות הקבע
או הנקודות האחרות  -יחדשן הקבלן ללא כל דיחוי.
 .12.1.7כללו מסמכי ההסכם תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים ,יבדוק הקבלן את
התכניות האמורות לפני תחילת העבודות ומבלי לגרוע מכלליותן של הוראות אחרות בהסכם
הדורשות בדיקה כאמור .הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות בתכניות כגון נקודות
של רשת איזון ונקודות אופייניות אחרות שנקבעו בתכניות ,מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות
מקומיות שבין נקודות אלה.
 .12.1.8מכשירי המדידה ואביזרי העזר שהקבלן ישתמש בהם לביצוע התחייבויותיו על פי סעיף זה
טעונות אישורו המוקדם של המפקח וכל המדידות ,ההתוויות ,הסימון ,נקודות הקבע החדשות
וכיוצא באלה יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מודד מוסמך בהתאם להוראות המפקח.
 .12.1.9לא ערך הקבלן את הבדיקה הנזכרת בס"ק  12.1.8לעיל או ערך אותה אך לא ערער על נקודות
הגובה הניתנות בתכניות תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת העבודות  -יראו את התכניות
האמורות כנכונות ומדויקות והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העפר .הוראות ס"ק  12.1.8לעיל
וסעיף קטן זה לא תגרענה מכוחן של כל הוראות תנאים כלליים אלה העוסקות בחובות הקבלן
ובסמכויות המפקח.
 .12.1.10בעבודות יזומות על הקבלן לבצע מדידה של מודד מוסמך ולהגיש למועצה תכנית ממוחשבת.

פרק ג'  -אחריות לנזקים 0ביטוחים ופיקוח
 .13פיקוח
הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודות וישגיח על העבודות ברציפות לצורך
.13.1
ביצוען של העבודות .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של
המפקח ,והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך.
באין הוראה מפורשת אחרת ובכתב ע"י המפקח ,הרי במשך כל תקופת הביצוע יעסיק הקבלן על
.13.2
חשבונו במקום העבודות  -לצרכי תיאום ופיקוח  -מפקח מורשה ומנוסה .הוראה זו לא תחול במקרה
שבא כוחו של הקבלן שמונה ואושר כאמור בס"ק  13.1לעיל הינו מפקח מורשה ומנוסה.
 .14מניעת נזק
מיום העמדת מקום העבודות ,כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת ההשלמה בגין
.14.1
עבודות כאמור בסעיף  48לתנאים כלליים אלה ,יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודות ולהשגחה עליהן.
בכל מקרה של נזק לעבודות הנובע מסיבה כלשהי (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לס"ק  14.7דלהלן) יהא
על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא ובהתאם ללוח הזמנים שיקבעו המפקח או המועצה ולהביא
לידי כך שעם השלמתן יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות ההסכם.
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הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו
.14.2
של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי.
הקבלן יבצע את העבודות בכפיפות על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
.14.3
הקבלן יבצע את העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים ,תקנות ,צווים או דרישות הרשויות
המוסמכות והקבלן ימציא למפקח ,אם יידרש לכך ,אישור בכתב על דבר התאמת העבודות ,או חלקן
לדרישות הרשויות המוסמכות.
מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הקבלן על פי ההסכם לגבי שלמות העבודות ושמירתן מפני
.14.4
כל נזק ,יאחז הקבלן על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על חומרים בפני השפעות אקלימיות
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התקנת סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שמש ,כיסוי
שטחי בטון טרי להגנה מפני גשמים וכיוצא באלה .כן יבטיח הקבלן על חשבונו הגנה על מוצרים
מורכבים כגון אלומיניום ,תביעות תברואתיות וכיוצא באלה וינקוט על חשבונו בכל האמצעים האחרים
לשמירה על כל חומר ,מלאכה או מוצרים הכל בכפיפות לדרישות בנידון כלולות במפרט או בהוראות
המפקח.
.14.5

לפי הוראות המפקח יהיה הקבלן חייב להחליף את השומר או השומרים מטעמו באתר.

הוראות ס"ק  14.1תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו
.14.6
על ידו בתקופת הבדק ,אף לאחר מתן תעודת ההשלמה בגין השלמת העבודות ,וכן על כל המקרים יתגלו
לאחר תקופת הבדק ,עד לחמש שנים מתום תקופת הבדק ,וזאת אם נבעו ו/או אם עילתם הראשונית
בתקופת הבנייה או תקופת הבדק.
בכל מקרה של נזק לעבודות שנגרם ע"י "סיכון מוסכם" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק ובהתאם
.14.7
ללוח זמנים שיקבעו המפקח או המועצה ,אם ובמידה שהמפקח או המועצה ידרשו ממנו לעשות כן,
והוצאות התיקון יחולו על המועצה.
"סיכון מוסכם"  -פירושו :מלחמה ,פעולות איבה המבוצעות ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים,
פלישת אויב ,פעולת מדינה אויבת ,קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא).
 .15אחריות לנזקים
הקבלן יהיה אחראי לבדו ,הוא משחרר את המועצה מכל אחריות ,והוא מתחייב לשפותה בכל מקרה בו תוטל
עליה כל חבות שהיא:
לתוצאות כל פגיעה אובדן או נזק (לרבות מוות) לרכושו או לגופו של כל אדם (לרבות ,אך מבלי
.15.1
לפגוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה ,הקבלן ,המפקח ,מתכננים ,יועצים ,קבלנים אחרים וקבלני
משנה ,עובדיהם ,שלוחיהם לרבות המועצה נציגיה ,עובדיה באי כוחה ו/או כל מי מטעמה ,ו/או כל צד ג'
שהוא ,שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה ,לרבות במקרה של אשם ו/או רשלנות
של המועצה והקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים היעילים למניעתם של כל פגיעה ,אובדן או נזק
כאמור.
לתוצאות כל פעולות שתבצע המועצה גם אם נגרמו בגין אשמה שלה ו/או בגין רשלנותה
.15.2
שיתבצעו בהקשר לעבודות.
לשלמות המבנה ו/או העבודות שנעשו ולכל נזק ,פגיעה ,ו/או אובדן למבנה ו/או לחלק ממנו או
.15.3
לעבודות ארעיות כל שהן והנובע מכל סיבה שהיא לרבות שיטפונות ,רוחות ,סערה וכו' ויהא חייב לתקן
את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי והכל לפי הוראות המפקח.
לכל נזק ו/או אובדן שיגרם לרכוש כתוצאה מעבודותיו תוך תקופת ביצוע העבודות ו/או בזמן
.15.4
הכנסת ציוד טכני ו/או הוצאתו מן המקום לאחר סיום העבודות ולכל תאונות שתיגרמנה לפועליו,
עובדיו או למישהו אחר באשמתו ועליו לעשות כל הצעדים הנחוצים או המועלים בכדי למנוע נזק או
תאונו ת כאלה ולפצות את המועצה עבור נזקים וכו' לרבות עבור נזק ופיצויים והוצאות במקרה
שהמועצה תחוייב לשלם פיצויים כתוצאה מנזק ותאונות כאלה.
לכל נזק שיגרם למבנים קיימים ולכל שירות הנראה לענין מחמת כל מעשה ו/או מחדל של
.15.5
הקבלן של ו/או עובדיו של כל מי שיועסק על ידיו וכן עקב ו/או במהלך העבודות ו/או בקשר ו/או
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כתוצאה מהם ,וכל נזק כזה יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.
 .16שיפוי
הקבלן מתחייב לפצות כל אדם שסבל פגיעה ,אובדן או נזק (לרבות מוות) אשר הקבלן אחראי לו
.16.1
כאמור בסעיף  15לעיל ,ולשלם לו כל סכום המשתלם על פי כל דין כפיצוי בקשר לאבדן ,פגיעה או נזק
כאמור.
הקבלן מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום שהמועצה תשלם לאדם כלשהו כפיצוי על
.16.2
אובדן ,פגיעה או נזק (לרבות מוות) שנגרמו לאותו אדם ואשר הקבלן אחראי להם כאמור בהסכם לרבות
החזרת הה וצאות שהמועצה עמדה בהן להגנתה בפני תביעתו של אותו אדם ,וכל עוד לא שלם הקבלן
למועצה את הסכומים המגיעים ממנו עפ"י סעיף זה ,ייחשבו סכומים אלה כחוב המגיע למועצה מהקבלן
לפי ההסכם.
אם המועצה תשלם בפועל לצד שלישי כלשהו פיצויים כלשהם ,החלים על הקבלן על פי הסכם
.16.3
זה ו/או כל דין ,מתחייב הקבלן להחזיר למועצה את הסכום ששולם על ידה ,בצירוף הוצאותיה בשיעור
מוסכם ומוערך מראש של  20%מסך התשלומים ששולמו על ידה ,מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל
הסכם ו/או דין לפיצוי בגין נזקיה ו/או הוצאותיה בפועל.
 .17ביטוח
הקבלן יבטח על חשבונו הוא ,תוך  3ימים מחתימת ההסכם ולפני תחילת ביצוע העבודות,
.17.1
לטובתו ולטובת המועצה כמוטבת יחד איתו ,את העבודות (לרבות :הציוד ,החומרים ,המתקנים וכל דבר
אחר שהובא למקום העבודות לצורך העבודות) במלוא ערכם מזמן לזמן ,נגד כל פגיעה נזק או אובדן
שהקבלן אחראי להם לפי תנאי ההסכם והנובע מסיבה כלשהי (פרט ל"סיכון מוסכם") למשך תקופת
ביצוע עבודות ,מפני כל פגיעה ,אובדן או נזק (לרבות מוות) לגופו או רכושו של כל אדם (לרבות ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה ,הקבלן ,המפקח ,מתכננים ,יועצים ,קבלנים אחרים וקבלני
משנה ,עובדיהם ו/או כל אדם הפועל בשמה ומטעמה של המועצה) שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע
העבודות וביצוע הסכם זה או כתוצאה מביצוע העבודות וביצוע הסכם זה ,או בקשר לביצוע העבודות
וביצוע הסכם זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יציג הקבלן פוליסות ביטוח שתנאיהם יהיו לכל הפחות בהתאם
.17.2
לתנאים המפורטים באישור קיום הביטוחים המצ"ב כנספח ח' ולהלן.
הקבלן יבטיח כי פוליסות הביטוח שתוצאנה על ידו בעקבות הוראות סעיף זה תכלולנה את
.17.3
התנאים הבאים:
 .17.3.1תנאי לפיו המונח "המבוטח" בפוליסות האמורות יתייחס בנפרד לכל אחד מהגופים המהווים
את המבוטח (דהיינו :הקבלן והמועצה) כאילו כל אחד מהם מבוטח לבדו על פי פוליסה נפרדת.
 .17.3.2תנאי לפיו מוותרת חברת הביטוח על הזכות לחזור בתביעה כנגד המועצה לגבי כל תשלום
שיבוצע על ידה בתוקף הביטוחים האמורים.
 .17.3.3תנאי לפי כל הכספים המשתלמים על פי הפוליסות למבוטח ישולמו למועצה.
 .17.3.4תנאי לפיו מתחייבת חברת הביטוח להודיע למועצה על כוונתה לבטל את פוליסת הביטוח לפחות
 90יום לפני שביטול כזה יכנס לתוקפו.
 .17.3.5סעיף חבות צולבת בין המבוטחים והעדר זכות שיבוב כלפי המועצה.
 .17.3.6תנאי לפיו במקרה של אי עמידת הקבלן או מי מטעמו בתנאי הביטוח או בתניות הנקובות
בפוליסה לא תיפגע זכותה של המועצה לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו על פי הפוליסות הנ"ל.
לפני הוצאת פוליסות הביטוח בהתאם לאמור לעיל ,יבקש הקבלן בכתב את הסכמת המועצה
.17.4
לחברות הביטוח בהן הוא עומד להוציא את הפוליסות האמורות ,לסכומי הביטוח ולתנאיו.

- 33 -

הקבלן מתחייב בזה להמציא לעיונה של המועצה  ,לא יאוחר מתום (  3שלשה) ימים מיום קבלת
.17.5
כל פוליסת ביטוח שהוצאה על ידו כאמור לעיל ,את הפוליסה האמורה וכן ימציא הקבלן לעיון המועצה,
מייד לכשיתבקש לכך על ידה ,את הקבלות בדבר תשלום פרמיית הביטוח.
הקבלן מתחייב בזה לשלם במלואן ובמועדן את כל פרמיות הביטוח המשתלמות על חשבון
.17.6
פוליסת הביטוח שהוצאו על ידו ,כאמור לעיל ולמלא את יתר התחייבויות המבוטח על פי הפוליסות
האמורות באופן שהפוליסות האמורות תהיינה בנות תוקף בכל עת כדרוש על פי סעיף זה.
הקבלן מתחייב בזה לעשות כל פעולה אם יידרש לעשותה ע"י המועצה ,כדי לממש את פוליסות
.17.7
הביטוח בעת הצורך.
תיקן הקבלן ,לשביעות רצון המפקח ,אובדן ,פגיעה או נזק כלשהם שבגינם קבלה המועצה
.17.8
כספים מחברת הביטוח ,תשלם המועצה לקבלן את הכספים האמורים ,בשיעורים כפי שיקבע המפקח,
לפי שיקול דעתו ,בהתחשב בהתקדמות ביצוע התיקון האמור על ידי הקבלן :נפלו סכומי הביטוח
מהסכומים הדרושים לשם ביצוע התיקון  -ישא הקבלן בהפרש.
הוראות סעיף זה ,או אשור כלשהו שניתן מכוחו ע"י המועצה לא יגרעו מכוחן של הוראות תנאים
.17.9
כלליים אלה בדבר חובות הקבלן ולא יפורשו כמטילים על המועצה אחריות כלשהי המוטלת על הקבלן
על פיהן או על פי כל דין ולא ישחררו את הקבלן מאחריות כאמור ולא יגבילוה באיזו צורה אחרת שהיא.
 .18ביטוח ע"י המועצה
לא בי צע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי ההסכם ,תהיה המועצה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו
ולשלם את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,והמועצה תהיה רשאית לנכות דמים בתוספת הוצאות
תקורה בשיעור מוסכם של  , 20%אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותם
מהקבלן בכל דרך אחרת .בכל מקרה יראו הוצאות אלה כאילו היו חוב פסוק.
 .19בטוחות – ערבויות
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ,כולן או מקצתן ,ימציא הקבלן למועצה עם חתימת
.19.1
ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית בסך  ,₪ 200,000צמודה למדד המחירים לצרכן מבנק בישראל
ובנוסח המצורף להסכם .ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן .ערבות הביצוע תשמש
לתקופת ביצוע העבודות (תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדוייק של כל מסמכי החוזה וכן תשמש
להבטחה וכיסוי כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי
כלשהו מתנאי ההסכם) וגם כערובה לכך שהקבלן יחזיר למועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים
מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי ,אם יהיו כאלה .הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם
ותוקפו המוארך אם יהיה ,והקבלן מתחייב להאריך ,מעת לעת ,את ערבות הביצוע לפחות  14יום קודם
למועד פקיעתה ,שאם לא כן תהא המועצה רשאית להורות על מימוש הערבות.
להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקונים בתקופת בדק ימציא הקבלן למועצה ,לפני תשלום
.19.2
החשבון הסופי בגין העבודה ,על חשבונו והוצאותיו ,ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה בשיעור
 5%מכלל התשלומים (כולל מע"מ) המגיעים לקבלן בגין העבודה (להלן" :ערבות הבדק") ותוקפה יהא
עד לפחות  90יום לאחר תום תקופת הבדק כולה ע"פ חוזה זה.
אין באמור בס"ק  19.1לעיל כדי לגרוע מכוחה של כל הוראה אחרת בהסכם הדנה בחובת הקבלן
.19.3
להמציא למועצה ערבות או ערובה אחרת כל שהיא ,בין להבטחת מפרעה שתינתן לקבלן ובין לצורך אחר
נוסף כל שהוא .וההוצאות האחרות הכרוכות בערבויות שעל הקבלן המציאן על פי ההסכם ,בין כאמור
בס"ק  19.1לעיל ובין אחרת יחולו על הקבלן.
הפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו  -תהיה המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות
.19.4
(ביצוע ו/או טיב) כולו או מקצתו ,מבלי שיהיה הקבלן רשאי להתנגד לגביית סכום הערבות האמור.
סכום הערבות שיגבה ע"י המועצה יהיה לקניינה הגמור והמוחלט ,מבלי שתהיה לקבלן זכות
.19.5
כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של
המועצה על פי ההסכם.
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פרק ד' – הוראות שונות לעניין ביצוע העבודות ובגינן
 .20עזרה ואפשרות גישה
הקבלן יעזור ויאפשר למפקח ,או לכל בא כח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת למקום העבודות ולכל מקום אחר
שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,ציוד ,מכונות וחפצים כלשהם
לביצוע ההסכם.
 .21עתיקות
על גילוי עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן ,וכן על גילוי
חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי ,אשר יתגלו במקום העבודות  -יחולו הוראות החוק,
ועם גילויים יודיע הקבלן מיידית ובכתב למפקח וינהג הקבלן בהתאם להוראות החוק והוראות המפקח .מובהר
בזה במפורש כי כל התשלומים לרשות העתיקות ובכלל זה בגין אגרות ופיקוח יחולו על הקבלן ללא תוספת
מחיר.
 .22פטנטים 0קניין רוחני וכיוצ"ב
היה ולשם ביצוע העבודות ו/או לשם שימוש המועצה בפירוט העבודות לצמיתות יהא צורך
.22.1
בקבלת רשיון שימוש בפטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות קניין רוחני וידע אחרות כאמור ,יהא
הקבלן אחראי לקבלת הרשיון האמור ולתשלום עבורו.
מבלי לגרוע מהתחייבותו הנ"ל ,ומכל התחייבות אחרת בה הוא מחוייב על פי כל דין ו/או הסכם,
.22.2
הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ותשלום אחר
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות אחרות ,תוך כדי
ביצוע העבודות ,או עקב השימוש במתקני העבודות ,בציוד המסופק למועצה ,במכונות או בחומרים
שיסופקו ע"י הקבלן.
 .23תשלום תמורת שימוש
אם יהא צורך לביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או זכות שימוש ,כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול ,או
זכות מעבר או שימוש ,או כל זכות דומה  -יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה
הכל כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.
 .24מבנים ומתקנים ארעיים ודרכי גישה ארעיות
הקבלן יספק וירכיב ,על חשבונו ,פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכים מעברים מורמים ,סולמות
.24.1
ואמצעים אחרים כיוצא באלה ,הדרושים לביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.
הקבלן יבטיח שמתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו
ומתאימים מיתר הבחינות למטרותיהם .הקבלן ירכיב ,יחזק ,יחזיק ,יחדש ,יתקן ויחליף את המתקנים
הארעיים האמורים הכל בהתחשב בצרכי הבטיחות בעבודות ובהוראות החוק והרשויות המוסמכות
וישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המתקנים הארעיים האמורים ,ולכל נזק בין ישיר ובין
עקיף שיגרם כתוצאה ממפולת או תקלה אחרת כלשהי שתארע בהם ויתקן ,ללא דיחוי ,כל נזק כאמור.
ההוראות דלעיל יחולו גם על מתקנים ארעיים או מבנים ארעיים אחרים שעל הקבלן להתקין או
.24.2
לבנות בהתאם להוראה מפורשת כלשהי הכלולה בהסכם והקבלן יתקין או יבנה מתקנים או מבנים
כאמור בהתאם להוראה האמורה ובמועד הנקוב בה ואם לא נקוב מועד  -תוך שבועיים מיום מתן צו
התחלת העבודות.
הקבלן יחזיק על חשבונו את המבנים והמתקנים הארעיים האמורים במצב סדיר תקין ונקי
.24.3
במשך כל תקופת ביצוע העבודות .מיקום המבנים והמתקנים הארעיים טעון אישורה המוקדם של
המועצה .בגמר ביצוע העבודות יפרק הקבלן את כל המבנים והמתקנים הארעיים ויחזיר את המקום
למצב שהיה בו ערב הקמת המבנים או המתקנים הארעיים הכל לשביעות רצון המפקח.
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אם ביצוע העבודות מחייב התקנת דרכי גישה ארעיות ,יתקינן הקבלן על חשבונו הכל בהיקף
.24.4
ובאופן הדרושים למטרת ביצוע העבודות כאמור בחוזה זה ויחזיקן במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת
ביצוע העבודות .התוואי המוצע לדרכים הארעיות טעון אישורה המוקדם של המועצה  .בגמר ביצוע
העבודות יפרק הקבלן על חשבונו את הדרכים הארעיות האמורות ויסלק את כל החומרים השברים
והפסולת שיצטברו כתוצאה מהפירוק ויחזיר את הקרקע למצב שלפני התקנת הדרכים הארעיות ללא כל
תוספת מחיר.
 .25תיקונים ונזקים
מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם ,הקבלן אחראי לכך שכל נזק או קלקול
.25.1
שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק
או מובילים אחרים כיוצא באלה תוך כדי ביצוע העבודות ,או עקב ביצוע העבודות ,בין שהנזק או
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות יתוקן על חשבונו הוא
באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול
בכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או
מובילים אחרים כיוצא בהם.
אם לביצוע ההסכם יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,
.25.2
גשר ,חוטי חשמל ,חוטי טלפון ,צינור ,כבל וכיוצא בזה ,באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים  -יודיע
קבלן בכתב למפקח ,לפני ההעברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה
מתאימים ויעשה זאת על חשבונו.
הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך ,בנוחיות הציבור ולא
.25.3
תהא כל הפרעה ,שלא לצורך ,בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב ,או בזכות
השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
 .26מים 0חשמל
על הק בלן לדאוג על חשבונו להספקה סדירה של המים ,והחשמל הדרושים לביצוע העבודות וכל
.26.1
ההוצאות הכרוכות בכך ,ובכלל זה הוצאת אגירת מים ושאיבתם ,יחולו עליו .ולשם כך ידאג הקבלן
לצבירה או לאמצעים אחרים (כגון משאבת מים) המבטיחים אספקה סדירה של מים וחשמל לצורך
ביצוע העבודות ויתר התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.
התחייבה המועצה במסמך ממסמכי ההסכם לספק או להשתדל לספק לקבלן מים ו/או חשמל
.26.2
הדרוש לו לצורך ביצוע העבודות לא ישחרר הדבר את הקבלן מהתחייבותו דלעיל ולא יטיל הדבר על
המועצה אחריות כלפי הקבלן במקרה של עיכובים הפרעות או הפסקות באספקת המים ו/או החשמל
והאחריות לסדירות ההספקה האמורה תחול על הקבלן לבדו חרף ההתחייבות האמורה של המועצה
לספק או להשתדל לספק לקבלן מים ו/או חשמל ,לפי העניין.
 .27קבלנים אחרים
לפי הוראות המפקח ,יהא הקבלן חייב לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמועצה תתקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע
עבודות כל שהן במקום העבודות או בסמוך אליו ,בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בהסכם עם הקבלן .כן
מתחייב הקבלן לתאם ולשתף פעולה אתם ולאפשר להם את השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו
ולציית לכל הוראות המפקח בקשר לכך ,בלא כל תמורה ,אולם יהא רשאי לדרוש החזר הוצאותיו הישירות בגין
השימוש האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר הוצאות הקבלן בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן
יקבע המפקח או שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.
 .28עבודות מיוחדות
סעיף זה "עבודות מיוחדות " משמען אחת או יותר מהעבודות הבאות :עבודות פיתוח ,מעליות,
.28.1
מתקני אספקת מים ותברואה ,מתקנים להסקה מרכזית ,מתקני חשמל ,מתקני מיזוג אויר ,אוורור
וצינון ,מתקני גז ,ריהוט מורכב בבנין וכל עבודות אחרות שצויינו במסמך ממסמכי ההסכם כעבודות
מיוחדות לצורך סעיף זה.
נכללו עבודות מיוחדות בעבודות ובהסכם זה ,אזי ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה,
.28.2
רשאית המועצה לדרוש מהקבלן בהודעה בכתב ,למסור את ביצוען לקבלני משנה שהמועצה תורה
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עליהם על בסיס הצעותיהם של קבלני משנה כאמור ובהתאם להסכם שיומצא לקבלן ע"י המועצה
ובמקרה כזה יעסיק הקבלן בביצוע העבודות המיוחדות האמורות את קבלני המשנה האמורים על בסיס
הצעותיהם ובהתאם להסכם האמור ויראו את קבלני המשנה האמורים כקבלני משנה של הקבלן לכל
דבר וענין כאילו נבחרו ע"י הקבלן לא ע"י המועצה.
במקרה שבמקום העבודות יפעלו גורמים כלשהם שאינם קבלנים של המועצה או של הקבלן כגון,
.28.3
דואר ישראל ,חברת החשמל וכיוצא באלה יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא
והדוק עם גורמים אלה ויציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה .הקבלן לא יהא
זכאי לתשלום מיוחד עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה .הקבלן מצהיר בזה שבעת הגשת
הצעת הקבלן הביא בחשבון את העובדה ,שבמקום העבודות יבוצעו עבודות ע"י קבלנים אחרים וגורמים
אחרים ,כאמור בסעיף זה או בסעיף  28לעיל וכי עקב כך ,ועל אף כל תכנון קפדני ותיאום נכון ,עלולים
להיווצר בין מסיבות צפויות מראש ובין בלתי צפויות מראש ,הפרעות ושיבושים בביצוע העבודות
בביצוען על פי לוח הזמנים והקבלן מצהיר כי הביא גורמים אלה בחשבון במסגרת המחירים שהוצעו על
ידו ,בתור סיכון מחושב מראש ,והוא לא יהא זכאי לתבוע כל תביעות כתוצאה מהפרעות ושיבושים
כאמור.
 .29סילוק פסולת
הקבלן יסלק על חשבונו ,מזמן לזמן ,ממקום העבודות את כל הפסולת שהצטברה במקום
.29.1
כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן ,לרבות פסולת שנוצרה
כתוצאה מפעולות ניקוי השטח ,הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודות ,וכן פסולת
כתוצאה מפירוק ,עקירה או גדיעה של עצים ,פרט לאותם דברים שהמפקח הורה להשאיר במקום ,אם
הורה.
הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות – בעצמו
.29.2
ועל חשבונו – ללא תוספת מחיר.
 .30שעת חירום
הקבלן מתחייב כי כל אימת שיתרחש ו/או ישרור מצב חירום ו/או שעת חירום ,יעמיד לרשות המועצה את עצמו
ואת הציוד וכח האדם שמופעל באופן שוטף לביצוע העבודות על פי הסכם זה ,וזאת באופן מיידי ולפי דרישת
המועצה ו/או מי מטעמה לצורך מילוי כל צרכי הרשות כפי שיידרשו.

פרק ה' – עובדים
 .31כח-אדם
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם
.31.1
ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם ובהעסקתם בעבודות.
הנאמר בפרק זה בא להבטיח שביצוע העבודות יתנהל ללא הפרעות ולהוסיף על חובות הקבלן
.31.2
ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות על המועצה כלפי המועסקים על ידי הקבלן או כמטיל על
המועצה אחריות לתנאי עבודתם או למעשיהם או מחדליהם של מועסקים כאמור.
 .32כח-אדם מיומן
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר הדרוש לשם ביצוע
.32.1
העבודות תוך המועד הקבוע לכך בהסכם ובעבודות שלביצוען יש צורך ברישום ,רשיון ,או היתר לפי כל
דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור ,לפי העניין .וכן מתחייב הקבלן
להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא  -כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודות הרגילות
על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי ההסכם
לקבלן .הוראה ,הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן ,יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.
חובה על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך על פי חוק 0על מנת שיהיה נוכח בשטח ויפקח על
.32.2
כל העבודות בהתאם לכללי ותקנות הבטיחות הרלבנטיות ועל פי כל דין.
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לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודות
.32.3
מטעמו ,ו/או מהנדס מטעמו ו/או כל פועל או קבלן משנה מטעמו  -אם לדעת המפקח אין הם מתאימים
לתפקיד.
הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו ולהמציא למועצה ,אם
.32.4
ידרש ,אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו של סעיף קטן זה.
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש
.32.5
בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודות במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודות,
תשי"ד.1954 -
 .33רישומי עובדים
הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישה את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי
דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי
מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
 .34עובדים ורווחתם
הקבלן מתחייב שיסודרו ,על חשבונו הוא ,לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ,סידורי נוחיות ומקומות אכילה
נאותים במקום העבודות לשביעת רצונו של המפקח.
 .35הרחקת עובדים
הקבלן ימלא כל דרישה ,קביעה או הכרעה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודות של
.35.1
כל אדם על ידו במקום הע בודות ,אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר
למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או מכל סיבה סבירה אחרת .אדם שהורחק לפי
דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במקום העבודות .ואולם אין
בנאמר בסעיף זה כד י להטיל אחריות מכל סוג שהוא על המועצה ו/או המפקח בגין כל מעשה או מחדל
של הקבלן או מי מטעמו.
הרחקתו של כל אדם כאמור לעיל לא תגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בגין מעשיו
.35.2
ומחדליו של אותו אדם ,לא תהווה עילה לעיכוב העבודות ולא תזכה את הקבלן בכל ארכה או שיפוי.

פרק ו' – ציוד ושילוט
 .36אספקת ציוד ושילוט
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים ,השילוט
.36.1
והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.
 .36.1.1תוך  15ימים מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה (במקרה של עבודות יזומות) ותוך שעה אחת
מתחילת העבודה יעמיד הקבלן באתר העבודה שלטים ע"פ המפורט להלן:
 .36.1.1.1גודל השלט  2מטר  3 Xמטר ,עבור עבודה בהיקף כולל מע"מ של  1מיליון  ₪ומעלה 2
שלטים בכל אתר ,ועבור עבודה בהיקף נמוך יותר – שלט אחד באתר.
.36.1.1.2

צבע השלט – לבן או צבע אחר ע"פ קביעת המועצה.

 .36.1.1.3לוגו – על השלט יצויינו לוגו המועצה ,המפקח יהיה רשאי לדרוש הוספת לוגו נוסף של
גוף ציבורי הקשור לביצוע העבודה וללא תוספת תשלום.
 .36.1.1.4כיתוב – כיתוב שם המועצה יהיה בצבע ירוק ויתר הכיתובים יהיו בכחול .כיתוב
הכותרות יבוצע בנגטיב כחול ,אלא אם יקבע אחרת ע"י המפקח.
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 .36.1.2השלטים יהיו מחומרים ,במידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שיתן המפקח לקבלן.
 .36.1.3השלטים יכללו את המלל כדלקמן:
 .36.1.3.1שם המועצה (והגוף המממן אם הונחה במפורש ע"י המפקח לציין זאת).
 .36.1.3.2שם העבודה המתבצעת.
 .36.1.3.3שם הקבלן וכתובתו.
 .36.1.3.4שמות המתכננים.
 .36.1.3.5שם מתאם הפרויקט ו/או המפקח ומס' הטלפון.
 .36.1.3.6כל פרט אחר שתדרוש המועצה ובכלל זה המלל ("העבודה לרווחת התושבים" ,ו/או
"התנצלות בדבר אי הנוחות הנגרמת")
 .36.1.4הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים וישא על
חשבונו והוצאותיו ,בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.
 .36.1.5במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולנקיונם של השלטים ,לחידושם או החלפתם
אם ניזוקו ,ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי הנחיות
והוראות המפקח.
 .36.1.6הק בלן ,קבלני המשנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל.
שילוט נוסף יוסר מייד.
 .36.1.7הקבלן יבצע כל התחייבויותיו ע"פ סע' זה בעצמו ועל חשבונו.
 .36.1.8לא הציג הקבלן את השלטים במועדים ובתנאים כמפורט בפרק זה לעיל ,תהא המועצה רשאית
להציב השלטים ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של
.36.2
העבודות בקצב הדרוש לפי ההסכם.
הקבלן מתחייב ,במועדים שיקבעו ע"י המפקח לאגור את החומרים במקום העבודות או להבטיח
.36.3
את אספקתם לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לביצוע העבודות ויהיה
מבוסס עליו  -הכל להנחת דעתו של המפקח .לא הגיש הקבלן לוח זמנים של אספקת חומרים כאמור,
לוח הזמנים של אספקת החומרים יקבע על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.
רשאית המועצה ,לפני הביצוע ,להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על
.36.4
ידי המועצה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
הציוד ,המכונות ,מתקנים מכשירים וכל ציוד אחר שיופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודות
.36.5
יהא בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של המפרט לגבי טיבן ואיכותן של עבודות.
הציוד וכן המכונות ,המכשירים וכל ציוד אחר כאמור יוחזקו ויסופקו במצב תקין וסדיר והקבלן
.36.6
יבטיח מציאותם של חלקי חילוף או כלים ומכשירים אחרים שיהיו דרושים במקרה של תקלות טכניות
והכל די להבטיח רציפות הביצוע ללא תקלות והפרעות .כל פריט של הציוד והמכונות ,המכשירים ושל
ציוד אחר כאמור ,אשר לדעת המפקח אין בו כדי להבטיח את טיב העבודות עפ"י דרישות ההסכם
ובהתאם ללוח הזמנים או שאינו במצב טכני תקין ,יסלקו הקבלן ממקום העבודות ,לפי דרישת המפקח,
ויחליפו בפריט אחר בהתאם לדרישות ההסכם.
 .37דין החומרים והציוד
בהסכם זה" ,חומרים" פירושם :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודות ,למטרת ביצוע
.37.1
העבודות ,לרבות אביזרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ולרבות חומרים שסופקו ו/או יסופקו
למקום העבודות ע"י המועצה.
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חומרים שהובאו למקום העבודות וכן עבודות ארעיות שנעשו בו למטרת ביצוע העבודות
.37.2
והשלמתן יעברו בשעת הבאתם או עשיתם כאמור לבעלות המועצה.
חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן ,אין
.37.3
הקבלן רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא אישור המפקח במפורש ובכתב .ניתנה תעודת ההשלמה
כאמור בסעיף  )1( 48לתנאים כלליים אלה רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד והעבודות
הארעיות השייכים לו ואת עודפי החומרים שאינם מהווים חלק של העבודות.
כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות ס"ק  37.6דלהלן או אם הורה המפקח בכתב,
.37.4
שהציוד והחומרים לפי ס"ק  37.3 – 37.1דלעיל אינם נחוצים לביצוע העבודות ,רשאי הקבלן להוציאם
ממקום העבודות ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המועצה .נקבע
בהודעה מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד
שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן רשאית המועצה לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים,
למכרם ,ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם ,תזכה המועצה את חשבון הקבלן
בכל עודף שיוותר.
הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע
.37.5
ההסכם ,אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף  62לתנאים כלליים אלה רשאית המועצה
להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה
לזכויות המועצה על פי סעיף  62כאמור.
אין אישור שניתן ע"י המפקח על פי סעיף זה מהווה אישור לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,
.37.6
והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא וכן רשאי המפקח לפסול חומרים וציוד ממקור שאושר על ידו.
קביעתו זו של המפקח תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור .הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין
המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתוכניות ,בכתב הכמויות ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות
מספקות ,הקבלן מתחייב שלא להשתמש בחומרים שלא בעלי תו תקן.
 .38אורח מקצועי
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה בהתאם לתקנים המתאימים ובהתאם
.38.1
לתנאי ההסכם .הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרט ,בתכניות
ובכתב הכמויות וביתר תנאי ההסכם.
מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  38.1לעיל ובנוסף ,הרי כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן
.38.2
לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים מסוג א' ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות
ההסכם ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים .בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כל שהם  -יהיו
אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י המפקח.
מוסכם ומוצהר מפורשות שהקבלן אחראי לכל פגימות ,מגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים
.38.3
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע המבנה בין שאלה סופקו על ידו ובין שאלה סופקו ע"י המועצה אף אם
החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים הישראליים ואושרו ע"י המפקח.
הקבלן חייב לקבל את אישור והכרעת המפקח הן ביחס למקורות החומרים והציוד המסופק
.38.4
למועצה והן ביחס לטיבם .הכרעה זו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור אולם לא יהא באישור ובהכרעת
המפקח כדי לשמש אישור לטיב החומרים והציוד המסופק למועצה.
עם התחלת העבודות יגיש הקבלן למפקח דגימות של חומרים המיועדים לביצוע העבודות ואם
.38.5
יידרש  -יעבירן לבדיקות במעבדה מוסמכת .לגבי חומרים ומוצרים שבדיקתם המוקדמת מצריכה פרק
זמן ממושך ,כגון בטונים יבטיח הקבלן כי הבדיקות תבוצענה במועד המתאים על מנת שביצוען לא יעכב
את המהלך התקין של העבודות ולא יוחל בביצוע עבודות תוך שימוש בחומרים ומוצרים כאמור בטרם
הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות .בנוסף לאמור לעיל ,יספק הקבלן על חשבונו הוא ולפי
הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים ,כח האדם וכל יתר האמצעים
הדרושים לביצוע בדיקתם במקום העבודות ,או ,להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי
שיורה המפקח .דמי בדיקת הדגימות יחולו על הקבלן.
החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן למקום העבודות יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו
.38.6
וכל סטייה בטיבם עשויה לגרום ,לפי דרישתו והכרעתו הבלעדיות של המפקח ,להפסקת העבודות
ולסילוק מידי של הציוד ,החומר או המוצר הפסולים ממקום העבודות .הכרעתו זו של המפקח תהיה
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סופית ובלתי ניתנת לערעור .הפסקת העבודות תימשך עד שהקבלן יביא למקום העבודות חומר או מוצר
בטיב מאושר ובכמות הנדרשת על פי החלטת המפקח .האחריות המלאה והבלעדית להפסקת העבודות
כאמור תחול על הקבלן והכל בנוסף ומבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בתנאים כלליים אלה וביתר
מסמכי ההסכם.
על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מונפקות על ידי יצרנים או יבואנים ,של החומרים
.38.7
המסופקים למקום העבודות.
 .39הוראות המפקח (חומרים ועבודות פסולת)
מבלי לגרוע מכל יתר סמכויותיו על פי הסכם זה וכל דין ,המפקח יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו
.39.1
הבלעדי ,להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודות ,והוראותיו תהינה בבחינת הכרעה
מחייבת ,סופית ובלתי ניתנת לערעור:
 .39.1.1על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה  -בכל מקרה
שעל פי קביעת והכרעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
 .39.1.2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בס"ק  39.1.1דלעיל.
 .39.1.3על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקם הותקן או הורכב על ידי
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם או שלא לפי
שביעות רצונו של המפקח.
כוחו של המפקח לפי ס"ק  39.1יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל
.39.2
אישור שניתן על ידו או תשלום שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי ס"ק  , 39.1תהא המועצה רשאית לבצעה על חשבון
.39.3
הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה .המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לגבות הוצאות אלו או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית
לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
מבלי לפגוע באמור בס"ק  39.3לעיל ,מוסכם כי המפקח יהא רשאי לוותר על ההריסה ו/או ביצוע
.39.4
העבודות מחדש (של העבודות כולה או חלק ממנה) ולקבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי את הסכומים שיש
לנכות משכר ההסכם בגין העבודות הלקויה ו/או החסרה .קביעתו של המפקח תהיה סופית.
.39.5

בסעיף זה "חומרים" לרבות הציוד המסופק למועצה.

 .40חלקים מכוסים
ה קבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו של העבודות שנועד להיות מכוסה
.40.1
או מוסתר ,ללא קבלת הסכמתו המוקדמת של המפקח.
הושלם חלק של העבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק
.40.2
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יעזור ויאפשר למפקח לבדוק לבחון ולמדוד את החלק האמור של העבודות
בטרם יכוסה או יוסתר.
הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של העבודות לפי הוראות המפקח ,לצורך
.40.3
בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירנו הקבלן לתיקונו לשביעות רצון המפקח .לא מלא הקבלן
אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המפקח לחשוף ,לקדוח קידוחים ולעשות חורים בעצמו
או באמצעות אחרים בחלק האמור של העבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקנו וכל ההוצאות הכרוכות
בכך תחולנה על הקבלן.
המפקח יהיה רשאי לדרוש ביצוע בדיקות חדשות או חזרה על בדיקות ,והקבלן יהיה חייב כמובן
.40.4
גם לשלם את דמי הבדיקות האלה ולהגיש את כל העזרה הדרושה לביצוען או הכנתן והכל כמובן לפי
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הוראות המפקח.
המפקח יהיה הפוסק היחידי לפירוש תוצאות הבדיקות של חומרים ,ושל כל בדיקות אחרות מכל
.40.5
סוג ומין שהוא שתערכנה ו/או יש לערוך אותם בהתאם להוראות ההסכם לרבות של טיב העבודות
והתאמת החומרים והדוגמאות המאושרות.
הוצאות החלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל
.40.6
זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת או נוספת.

פרק ז'  -מועד התחלת העבודות וסיומן
 .41התחלת ביצוע העבודות
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך הקבוע בהסכם או בתאריך שייקבע על ידי המפקח
.41.1
בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודות" וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך
התקופה שנקבעה בהסכם ובהתאם ללוח הזמנים ,פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת אחרת.
הקבלן ישלים את העבודות וכל חלק מהן ע"פ לוח הזמנים ובתוך התקופה הקבועה בהסכם זה
.41.2
להשלמת העבודות או לפי העניין ,כל חלק מהן .ניתנה ארכה להשלמת העבודות כאמור בסעיף 44
לתנאים כלליים אלה ,יוארך בהתאם לכך מועד השלמת העבודות.
 .42מסירת אתר העבודות
המועצה תעמיד לרשות הקבלן את מקום העבודות או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען
.42.1
במועד סביר מראש ,כך שהקבלן יוכל להתחיל בביצוע העבודות במועד הקבוע בלוח הזמנים .לאחר מכן
תעמיד המועצה לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודות ,הכל כפי שיידרש לביצוען
בהתאם ללוח הזמנים האמור.
לפני התחלת ביצוע העבודות יגדר הקבלן את מקום ביצוע העבודות ,ידאג להתקנת צינורות מים
.42.2
הדרושים להספקת מים לביצוע העבודות וסידורי הגנה בפני שיטפונות וינקוט בכל פעולה אחרת
הנדרשת על פי הסכם זה לשם הכשרת מקום העבודות לתחילת ביצוע העבודות.
 .43מבנים ומתקנים תת קרקעיים
סומנו בתכנית מבנים או מתקנים תת קרקעיים קיימים שאין לפגוע בהם או נמסרה לקבלן
.43.1
הודעה על קיומם בכל דרך אחרת ,יחולו ההוראות הבאות:
 .43.1.1לפני התחלת העבודות ידרוש הקבלן מהמפקח בכתב לסמן במקום העבודות את המקום המשוער
או המקומות המשוערים של המבנים או המתקנים האמורים ולהמציא לקבלן את תכנית הסימון
והקבלן יאשר למפקח בכתב את דבר קבלת התכנית והתאמתה לסימון שנעשה;
 .43.1.2לא יוחל בעבודות במרחק של  1.0מטר לפחות מגבולות הסימונים לפני גילוי המבנים ו/או
המתקנים על ידי הקבלן .מועד או מועדי הגילוי יקבעו תוך תיאום עם המפקח והגילוי יבוצע תוך
חפירה זהירה בעבודת ידיים בלבד ובהיקף שיקבע על ידי המפקח על מנת שניתן יהא להחליט על
מתקן תת קרקעי קיים שאין לפגוע בו ,טעון הדבר אישור המפקח ,אך אין במתן האישור האמור
כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלמות המבנה והמתקן האמור.
 .43.1.3הגילוי והחפירה שיבוצעו כאמור בסעיף קטן זה הנם כלולים במחירי היחידות של עבודות העפר.
נתקל הקבלן באקראי ,תוך כדי ביצוע העבודות במבנה או במתקן תת קרקעי קיים  -יודיע על כך
.43.2
למפקח וידאג לקבל מהמפקח הוראות לגבי המבנה או המתקן התת קרקעי האמור והקבלן ימלא אחרי
ההוראות האמורות.
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.43.3

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה וכל דין.

 .44מועדי השלמה
בכפיפות לדרישה כל שהיא הכלולה בהסכם בדבר השלמת חלק כל שהוא מהמבנה ו/או
.44.1
מהעבודות לפני סיומן המלא והגמור של העבודות ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך הזמן
שנקבע בהסכם ובלוח הזמנים או בצו התחלת העבודה לפי הענין.
סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד לביצוע העבודות מחמת שינויים או תוספות למבנה,
.44.2
או מחמת כוח עליון ,או תנאים מיוחדים ,המחייבים לדעת המפקח ,מתן אורכה  -יתן המפקח ,על פי
קביעתו הבלעדית ,אורכה לסיום המבנה ו/או העבודות לתקופה מתאימה ומתקבלת על הדעת .כל זאת
בתנאי שהארכה התבקשה על ידי הקבלן תוך  30יום מהיום שניתנו ההוראות לשינויים או לתוספות ,או
מהיום שנוצרו תנאים מחמת כוח עליון או תנאים מיוחדים אחרים .קביעתו זו של המפקח תהיה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.
הקבלן לא יה א זכאי לתבוע תוספות או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה לו וזאת גם אם הארכה
.44.3
ניתנה לו עקב עיכובים במהלך ביצוע העבודות שנגרמו בגלל המועצה ,או קבלנים אחרים או גורמים
אחרים כלשהם.
 .45עבודות בשעות היום בימי חול
פרט אם הותנה בהסכם במפורש אחרת ,או אם ניתנה לכך הוראה בכתב על ידי המפקח ,לא
.45.1
תיעשנה עבודות בביצוע העבודות בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל.
אין הוראות ס"ק  45.1חלות על עבודות שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק ,או
.45.2
במשמרות רצופות ,או כל עבודות שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון
העבודות .ואולם ,במקרה של עבודות כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודות
במפורש.
 .46קצב העבודות
היה ולדעת המפקח ,הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודות באופן ובקצב המבטיח את סיומן
.46.1
במועד הקבוע בהסכם ,או עד גמר הארכה שניתנה לסיומן  -יודיע המפקח לקבלן על כך בכתב והקבלן
ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להחיש את ביצוע העבודות ולהבטיח את סיום העבודות במועדן.
הקבלן ימלא אחר כל הוראות המפקח ,לצורך זה ,בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.
לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודות במועדן להנחת דעתו של המפקח ,יחולו ,במקרה
כזה הוראות סעיף  62להלן .אי מתן הודעה על ידי המפקח לפי סעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן
ממילוי התחייבויותיו לסיום העבודות במועד שנקבע בהסכם.
בחר הקבלן ,בין היתר ,לשם סיום העבודות במועדן ,לעבוד במשמרות וקבל אישור בכתב לכך
.46.2
מאת המפקח ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות.
לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק  46.1למלא אחר כל הוראות המפקח ,לצורך זה ,בנוגע
.46.3
לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה ,רשאית המועצה לבצע את העבודות כולן או מקצתן ,על
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המועצה
תהא רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא
רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת או נוספת .לצורך סעיף קטן זה תהיה למועצה זכות מלאה
להשתמש בכל הציוד ,המתקנים והחומרים הנמצאים במקום העבודות.
 .47הפסקת עבודות
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין או הסכם ,הקבלן יפסיק את ביצוע
.47.1
העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים כלשהו או לצמיתות ,לפי קביעתה של המועצה ולפי הוראה בכתב
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מאת המועצה (להלן" :צו הפסקה") בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בצו ההפסקה ולא יחדשן אלא
אם ניתן לו על ידי המועצה צו חידוש עבודות כאמור בהסכם זה להלן.
הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי ס"ק  ,47.1שלא לצמיתות ,ינקוט הקבלן באמצעים
.47.2
לשביעות רצונו של המפקח לשם הבטחת העבודות והגנתן.
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע העבודות לפי הוראות המועצה
.47.3
בס"ק  ,47.1תחולנה על הקבלן בלבד.

כאמור

הופסק ביצוע העבודות כולן או מקצתן אחר חתימת ההסכם אך לפני שניתן צו התחלת עבודה
.47.4
והחל הקבלן בביצוע העבודות בפועל ,לא יהיה זכאי הקבלן לכל תביעות ו/או תשלומים מכל סוג ומין
שהוא ,ולרבות ,אולם לא לשם מיצוי :השבה ,שיפוי ,תשלום הוצאות מיוחדות ולכל פיצויים מכל סוג
שהוא בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות.
הופסק ביצוע העבודות ,כולן ,לאחר שניתן "צו התחלת עבודות" ,ולאחר שהקבלן החל בביצוע
.47.5
העבודות למעשה ,יהא הקבלן זכאי לתשלום ערך העבודות שבוצעו בפועל עד מועד ההפסקה ,ולתשלום
זה בלבד ,אשר יהווה משום סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים מכל סוג
ומין שהוא כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת
בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות .המפקח ייקבע ,כפוסק מכריע ,את מחיר העבודות שבוצעו עד
מועד ההפסקה (כולל ערך ציוד מתקנים וחלקים שסופקו למועצה עד אותו מועד) .קביעת המפקח תבוצע
לכל המאוחר תוך  60יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב על הפסקת העבודות כאמור לעיל
והצדדים מתחייבים לקבל אותה ללא זכות ערעור.
למרות כל האמור לעיל ,ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה על פי ההסכם וכל דין ,מובהר
.47.6
בזאת כי במקרה שההפסקה בביצוע העבודות נגרמה בשל מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן  -לא יהא
הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין במתן צו הפסקה בכדי לגרוע מזכות המועצה ליתן לאחר
.47.7
מכן הודעת סיום על פי סעיף  64דלהלן בפרט או על פי כל דין ו/או הסכם בכלל.
 .48חידוש ביצוע העבודות לאחר הפסקה
נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה ,יחדש הקבלן את ביצוע העבודות מייד בתום
.48.1
תקופת ההפסקה ,וימשיכן כסדרן עד להשלמתן.
לא נקבעה בהודעת ההפסקה תקופת הפסקה קצובה ,והייתה המועצה מעוניינת בחידוש ביצוע
.48.2
העבודות ,תמסור המועצה לקבלן הודעה בדבר חידוש ביצוע העבודות (להלן" :צו חידוש עבודות") ,בה
תנקוב המועצה במועד חידוש ביצוע העבודות ,אשר יהיה לאחר  30יום לפחות מיום מתן צו חידוש
העבודות ,ובכל הוראה אחרת הנוגע לחידוש העבודות.
היתה תקופת ההפסקה קצרה מ 12-חודשים ,חייב הקבלן לחדש את ביצוע העבודות ,להמשיכן
.48.3
מהמקום בו נפסקו ולהשלים את ביצוען על פי ההסכם ,הכל כאמור בצו חידוש העבודות.
עלתה תקופת ההפסקה על  12חודשים ,רשאית המועצה ,על פי שקול דעתה הבלעדי ,לחדש את
.48.4
ביצוע העבודות שלא באמצעות הקבלן ,ולא תהא אז לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד המועצה.
בחרה המועצה ,על פי שקול דעתה הבלעדי ,להוציא לקבלן צו חידוש עבודות ,יודיע הקבלן בכתב
למועצה תוך  7ימים מיום קבלת צו חידוש העבודות באם הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות על ידו,
אם לאו .לא הודיע הקבלן תוך  7ימים כאמור כי הינו מעוניין בחידוש ביצוע העבודות ,ייחשב כמי
שסירב לחדש את ביצוע העבודות והמועצה תהא רשאית למסור את חידוש ביצוע העבודות לכל אדם
וגורם אחר .במקרה זה ,הקבלן ייחשב כמי שויתר באופן בלתי חוזר על כל טענה באשר לכך ולא יהיה
זכאי עוד לכל זכות ו/או תמורה ו/או פיצוי.
תקופת ההפסקה לא תבוא במניין ימי תקופת ביצוע ההסכם ,אשר תוארך בתקופה השווה
.48.5
לתקופת ההפסקה.
.48.6

בנוסף לכל זכות העומדת למועצה על פי הסכם זה וכל דין ,לא תשלם המועצה לקבלן הוצאות כל
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שהן עקב מילוי הוראות המועצה בקשר להפסקות שגרתיות בביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,במקרים
הבאים:
 .48.6.1נקבעו בהסכם תקופות להפסקת ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן;
 .48.6.2נקבעו על ידי המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולות לפגוע בבטיחותן או בטיבן של
העבודות ,כולן או מקצתן ,או מחמת מעשה או מחדל של הקבלן;
 .48.6.3נקבעו על ידי המפקח הפסקות לצרכי ביצוען התקין של העבודות או לצרכי בטיחותן של
העבודות ,כולן או מקצתן.
בכל מקרה של חי דוש העבודות על ידי הקבלן לאחר כל הפסקה שהיא ,בין אם היתה ההפסקה
.48.7
על פי צו הפסקה כאמור לעיל ,בין אם אירעה הפסקה בפועל בלא כל הודעה מראש ובין אם בכל דרך
אחרת ,מובהר בזאת כתנאי יסודי להסכם זה כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ,פיצוי או החזר מכל
סוג ומין ,ולרבות בגין ניהול מתמשך ,התארגנות מחדש ,הכשרת כח אדם חדש ,בטלת כח אדם או ציוד
וכל הוצאה אחרת.

פרק ח'  -השלמה 0בדק ותיקונים
 .49תעודת השלמה -נספח יב'
הושלמו העבודות יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב שיתחיל בבדיקת העבודות תוך  30ימים
.49.1
מיום קבלת ההודעה ,ואם ימצא אותן מתאימות לתנאי ההסכם ומשביעות את רצונו בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ,יתן לקבלן תעודת השלמה ,ובלבד שהמפקח יהא רשאי לפני מתן תעודת ההשלמה לדרוש
ולקבל מה קבלן התחייבות בכתב שיבצע וישלים ,לשביעות רצון המפקח כל חלק או פרט במבנה שטרם
הושלם לשביעות רצונו.
אם לפי תנאי ההסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים לפני התאריך
.49.2
הסופי שנקבע להשלמת העבודות או שהושלם חלק כל שהוא מהעבודות והמועצה החזיקה או
השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה חלקית לגבי חלק
העבודות האמור ,והוראות ס"ק  49.1תחולנה הן לגבי מתן תעודת השלמה חלקית והן לגבי תעודת
השלמה לעבודות כולן.
אין האמור בס"ק  49.1גורע מזכותה של המועצה להחזיק בשטח העבודות ולהשתמש בו ,גם אם
.49.3
לא בוצעו התיקונים וההשלמות האמורות.
 .50בדק ותיקונים
לצורך ההסכם תקופת הבדק פירושה :תקופה של  12חודשים או תקופה אחרת שנקבעה
.50.1
במפרטים או בתנאים המיוחדים .מנינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודות
בהתאם לסעיף  49או במקרה של תעודת השלמה חלקית לגבי חלק של העבודות מתאריך מתן התעודה
החלקית לגבי החלק אליו היא מתייחסת.
נתהווה בעבודות תוך תקופת הבדק ,נזק או קלקול אשר לדעתו והכרעתו הבלעדית של המפקח
.50.2
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש ,על
חשבונו ,כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת והכרעת המפקח ולשביעת רצונו של המפקח ובלבד
שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ 3-חודשים מתום תקופת הבדק .הוא הדין לגבי נזק או
קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע ,ואשר נגרם ,לדעת המפקח ,כתוצאה מעבודה
לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 .51פגמים וחקירת סיבותיהם
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נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם
.51.1
ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח .היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו
הוצאות החקירה והתיקון על המועצה ,היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי ההסכם יחולו הוצאות
החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו
ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה ,בהתאם לסכום כפי שיקבע על ידי המועצה.
נתגלה פגם בעבודות תוך  5שנים אחר גמר תקופת הבדק ,הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם
.51.2
לתנאי ההסכם יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו ואם הפגם אינו ניתן לתיקון
יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.
 .52ביצוע על ידי קבלן אחר
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים  50ו/או  51דלעיל בתוך המועד שנדרש
.52.1
לעשות כן ,רשאית המועצה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ותהא
המועצה רשאית לגבות או לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן את ההוצאות האמורות ,בתוספת של ,20%
שייחשבו כהחזר בשיעור מוסכם מראש בגין הוצאות המועצה ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא
וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ט'  -שינויים 0הוספות והפחתות
 .53הוראות שינויים
המפקח רשאי להורות ,לקבוע ולהכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת שימצא לנכון ,על כל
.53.1
שינוי לרבות :צורתן ,אופיין סגנונן ,איכותן ,סוגן ,גודלן ,כמותן ,גובהן ,מיתאריהן ,וממדיהן של
העבודות וכל חלק מהן ,הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ,קביעותיו
והכרעותיו אלו של המפקח.
.53.2
.53.2.1
.53.2.2
.53.2.3
.53.2.4
.53.2.5
.53.2.6
.53.2.7
.53.3

מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה ,רשאי המפקח להורות על:
הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.
השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
שינויי האופי ,הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
שינויי גבהי המפלסים המיתארים והממדים של העבודות ופריטיהן.
הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות.
הקטנת היקף העבודות מכפי שסוכם עליהם בהסכם זה,
וזאת מבלי שהדבר ישפיע על המחירים המופיעים בכתב הכמויות והמחירים.
הוראות המפקח על שינוי העבודות לפי ס"ק ( 53.1להלן" :פקודת שינויים") תינתנה בכתב.

ערך השינוי לפי פקודת שינויים ,ייקבע בהתאם להוראות סעיף  54ושכר ההסכם יועלה או יופחת
.53.4
בהתאם לכך.
פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים המצטבר הכולל  -לרבות
.53.5
שינויים קודמים לפי פקודה כאמור  -לא יעלה על  50 %מאומדן שכר ההסכם.
קבלן שקיבל פקודת שינויים וערך השינויים הכרוך בה עולה על האחוז האמור בס"ק  53.5בין
.53.6
שהיה ערך השינוי ידוע בשעת קבלת הפקודה ובין שערכו נתגלה רק לאחר זמן  -ולא טען הקבלן תוך 10
ימים שאין פקודת השינויים מחייבת אותו – יהיה דין השינוי כדין שינוי שאין ערכו עולה על האחוז
האמור והוא יחייב את הקבלן.
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 .54הערכת שינויים
ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב
.54.1
הכמויות או בנספח א' – הצעת הקבלן .לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי יחידות הדרושים לקביעת
ערכו של השינוי  -ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפי מחירון דקל פחות ( 20%ללא תוספת
בגין קבלן ראשי ובכפוף לכך שהצעת הקבלן ע"פ הסכם זה אינה נמוכה יותר 0שאז יחול האמור בהצעת
הקבלן) .קביעת המחיר תיעשה לפני המועד שבו על הקבלן להתחיל בביצוע פקודת השינויים ,או סמוך
למועד זה לאחר מכן ,ואולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מחמת מחלוקת שתתגלע ,אם
תתגלע ,סביב קביעת ערכו של השינוי .בהעדר הסכם בין המפקח והקבלן בדבר ערך שינוי כלשהו ,יוכרע
ויקבע ערכו של השינוי האמור על ידי המועצה בשים לב לנאמר לעיל ו/או בס"ק  54.2ו 54.3-להלן,
וקביעתה תהיה סופית ותחייב את הצדדים כאילו הוסכמה ביניהם במפורש.
לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות החסרים ,כאמור בס"ק  54.1דלעיל ,יובא בחשבון כל
.54.2
מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות
המבוקשים.
עברו  10ימים מיום מתן פקודת שינויים לקבלן מבלי שהקבלן פנה בכתב למועצה (פניה בה יודיע
.54.3
על כוונתו לבקש העלאת שכר ההסכם) ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר
ההסכם (מובהר בזה במפורש כי פקודת שינויים אין בה כשלעצמה משום מתן היתר להארכת המועדים
להשלמת העבודה).
 .55תשלומים בגין עבודות יומיות
דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצועה של עבודות אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי
.55.1
עבודות יומיות ,יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודות
האמורה על פי ערך העבודות והחומרים בהתאם להצעת הקבלן בנספח א'.
ערך החומרים וערך העבודות לצורך סעיף זה ייקבע ויוכרע באופן בלעדי על ידי המפקח ,על יסוד
.55.2
רשימות שניהל הקבלן ,לשביעות רצונו של המפקח .הרשימות יכילו בין השאר פירוט של:
 .55.2.1כמויות החומרים שהושקעו בעבודות לרבות הפחת בהם בשיעור שאושר מראש על ידי המפקח.
 .55.2.2שמות העובדים למעט מנהלי העבודות ,מקצועותיהם ,סיווגם במקצוע ,וכן ימי העבודות ,שעות
העבודות שבהן עבדו למעשה ושכר העבודות כולל הטבות סוציאליות ,ביטוח לאומי ותשלומי חובה
אחרים של כל עובד ועובד.
 .55.2.3הוצאות הובלה.
 .55.2.4הוצאות ציוד מכני כבד.
הרשימות האמורות בס"ק  55.2.3 ,55.2.1ו 55.2.4-דלעיל ,תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף
.55.3
כל שבוע ורשימות העובדים האמורות בס"ק  55.2.2דלעיל תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל
יום עבודות ,אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח ,אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן
לשם הגשתו לתשלום.
מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בס"ק ( )3לסעיף  55לתנאים כלליים אלה ובלבד
.55.4
שההוצאות לאספקת החומרים ולהובלתם למקום העבודות תיבדקנה ותאושרנה על ידי המפקח ,לפי
מחירי השוק .אם יידרש על ידי המפקח  -יוכיח הקבלן את ההוצאות האמורות באמצעות קבלות
חתומות על ידי הספקים ו/או המובילים .לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודות העולים על תעריפי
שכר העבודות שהונהגו אותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים
במקצוע הנדון.
מנהלי עבודות לא יכללו ברשימות האמורות ולא ילקחו בחשבון לצורך חישוב התמורה
.55.5
המשתלמת לקבלן עבור העבודות הנידונה בסעיף זה והוצאות העסקתם תחשבנה ככלולות בתוספת של
 12 %הנזכר לעיל.
תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן בפועל יילקחו בחשבון רק במידה
.55.6
ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי
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שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.
 .56רשימת תביעות
הקבלן יגיש למפקח כל חודשיים רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא
.56.1
הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם על פי ההסכם עקב ביצוע העבודות במשך החודש החולף.
תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בס"ק  ,56.1רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה
.56.2
לחלוטין ,באופן בלתי חוזר וללא תנאי ,פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש האמור על כוונתו להגיש את
התביעה.
שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של ס"ק  53.2דלעיל וכל הוראות אחרות של ההסכם
.56.3
ותנאים כלליים אלה.

פרק י' – תשלומים
 .57סילוק שכר ההסכם
אם לא נקבע אחרת בלוח הזמנים או בכל מסמך אחר בין במפורש ובין מכללא הרי לא יאוחר מ-
.57.1
 60יום מתאריך תעודת ההשלמה לעבודות יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.
שכר ההסכם ייקבע ויוכרע סופית ובלעדית על ידי המפקח ,לא יאוחר מ 60 -יום מיום הגשת החשבון
הסופי ויסולק במלואו לקבלן  -כפי שנקבע כאמור  -לא יאוחר מ 120-יום לאחר קביעת שכר ההסכם
סופית כאמור ,בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו ובמידה ושולמו בהתאם להוראות ההסכם וכל סכום
אחר ששולם עד אותה שעה ע"ח שכר ההסכם ,אם שולם ובניכוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי
ההסכם ו/או כל מקור ועילה אחרת .כל זאת ,למען הסר ספק ,יעשה רק לאחר שימציא הקבלן למועצה
ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח לתוקפת הבדק  90 +יום להנחת דעתה של המועצה ובנוסח
שנקבע על ידה ,וכמו כן הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח שיקבע ע"י המועצה .סכום הערבות יהיה
בשווי  5%משכר ההסכם (כולל המע"מ) ,לתקופה של  15חודשים מתחילת תקופת הבדק ,בנוסח הערבות
המצורף להסכם.
שכר ההסכם ייקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות ,בכמויות שנמדדו
.57.2
לפי הסכם זה ,בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת השינויים כאמור בהסכם זה .תשלומי
התייקרות לא ישולמו ,אלא אם נקבעו בתנאים המיוחדים.
הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת המועצה את הכספים המגיעים לו על פי ההסכם ,אלא אם
.57.3
ימציא קודם לכן תעודה מאת המפקח ,המאשרת שהקבלן פינה את מקום העבודות מכל מיני שיירים,
פסולת בנין ,חומרי בנין ,מכשירים ,כלים ,מבנים ארעיים ,בתי שימוש שהוקמו וכו'.

פרק י"א  -סיום ההסכם או אי המשכת ביצועו
 .58תעודת סיום -נספח יג'
בתום תקופת הבדק ,ובלבד שהקבלן מלא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,על פי שיקול
.58.1
דעתם הבלעדי של המועצה ו/או המפקח ,ימסור המפקח לקבלן תעודה (להלן " -תעודת סיום ההסכם")
המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם להסכם וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן
בהתאם להסכם ולשביעות רצונו המלאה של המפקח .הכרעתם זו של המפקח ו/או המועצה תהיה סופית
ולא ניתן יהיה לערער עליה.
מסירת תעודת סיום ההסכם לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מההסכם אשר
.58.2
מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
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 .59פיצויים מוסכמים וקבועים מראש
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בהסכם ,או עד גמר הארכה להשלמת
.59.1
העבודות (אם ניתנה)  ,ישלם הקבלן למועצה את הסכום שצוין בהסכם כפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין מועד סיום העבודות
למעשה לא צויין סכום כאמור הרי שהסכום בגין כל יום איחור יהא בסך  ,₪ 2,000זאת בנוסף על כל
פיצוי (לרבות פיצוי מוסכם) ו/או תרופה ע"פ ההסכם ו/או הדין העומדת לזכות המועצה.
המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס"ק  59.1דלעיל ,מערבות הביצוע
.59.2
או הטיב או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
בתשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות
או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
נתן המפקח לקבלן לפני סיום העבודות ,תעודת השלמה חלקית ,יופחת בעד כל יום שלאחר מתן
.59.3
תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש ,האמורים בס"ק 59.1
דלעיל ,לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות כולן.
ל מניעת ספק ,תשלומי הפיצויים לא יפגעו בכל סעד חוקי אחר שהמועצה זכאית לו על פי הוראות
.59.4
הסכם זה ו/או לפי כל דין לרבות בהתאם להוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א -
.1970
 .60הפרת ההסכם  0סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
הפר הקבלן חוזה זה תהא המועצה זכאית לכל סעד ותרופה ע"פ הסכם זה ועל פי חוק החוזים
.60.1
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א –  1970ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המועצה זכאית
לחלט את הערבות הבנקאית ,לבטל את ההסכם ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה ,לתפוס
החזק ה באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת
ההסכם.
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה הרי שמוסכם בין הצדדים כי הסע' , 5.2 , 5.1
.60.2
 , 62.3 , 50.2 , 51.1 , 41.2 , 41.1 , 37.6 , 37.5 , 35.1 , 32.1 , 30.1 , 20.1 , 18.1 , 10.2 , 10.1 , 9.5ובכלל זה
המצאת אישור קיום ביטוחים ,ערבות ביצוע וערבות טיב ,וכן ביצוע התיקונים בתקופת הבדק הינם
תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 50,000כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת
הסכם זה עד לתשלומם בפועל .המועצה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל
מהערבויות הבנקאיות שימצאו בידיה באותה עת ו/או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם
בכל דרך אחרת.
מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין ו/או הסכם ,בכל אחד מהמקרים
.60.3
דלהלן (שיחשבו אף כהפרה יסודית של ההסכם המזכה את המועצה בכל הסעדים העומדים לה ע"פ הדין
וההסכם) תהיה המועצה רשאית לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  7ימים ,לתפוס את מקום העבודות
בעצמה או בכל דרך אחרת ,ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות בעצמה או בכל דרך
אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל פריטי הציוד המסופק למועצה ,הציוד האחר והחומרים שבמקום
העבודות וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי
כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי ההסכם:
 .60.3.1כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או עושה סידור עם או לטובת נושיו
או ,במקרה של גוף מאוגד ,כשהוא בפירוק או בהתפרקות ,או מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם,
נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 .60.3.2כשהקבלן מסב או משעבד את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או מעסיק קבלן משנה בביצוע
העבודות ,בלי הסכמת המועצה בכתב.
 .60.3.3הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.
 .60.3.4כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען או שאינו מתקדם
בביצוע העבודות בקצב הנראה למפקח כמבטיח את השלמת העבודות או שלבי העבודות במועד
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הקבוע ואינו מציית תוך  14יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או
לשפר את הקצב לפי הוראות המפקח.
 .60.3.5במקרה שלדעת המפקח הקבלן לא ישלים במועדם את העבודות כאמור בהוראות ההסכם.
 .60.3.6במקרה שלדעת המפקח אין העבודות מבוצעות באיכות ובטיב המותנה בהסכם והמפקח מסר על
כך הודעה בכתב לקבלן בה הסתמך על סעיף זה ודרש לשפר את איכות וטיב העבודות וחלפו 5
ימים מיום מסירת ההודעה ללא שיפור באיכות וטיב העבודות.
 .60.3.7כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע ההסכם.
 .60.3.8כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,נתן או הציע
לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון ,טובת הנאה כלשהיא בקשר לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 .60.3.9כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע
בקיום התחייבויותיו על פי ההסכם.
תפיסת מקום העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק  60.1דלעיל אין בהם משום ביטול
.60.4
ההסכם על ידי המועצה והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי ההסכם פרט להתחייבויות
שהמועצה תמנע אותו מלמלאן ,ומאידך ,לא תהא המועצה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות
המפורטות בס"ק  60.3ו 60.4-להלן.
סמוך לשעת תפיסת מקום העבודות על ידי המועצה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק 60.1
.60.5
דלעיל יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו זכה בו הקבלן בביצוע ההסכם
עד לשעה האמורה ו כן ,ערכם של עודפי החומרים ,הציוד והמתקנים שבמקום העבודות באותה שעה
ואשר נתפסו על ידי המועצה.
משעת תפיסת מקום העבודות כאמור על ידי המועצה לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן
.60.6
סכום כלשהו בקשר להסכם עד שתסתיים תקופת הבדק ,ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי
המפקח הוצאות השלמת העבודות ובדקן וכל דמי נזק שנגרמו למועצה על ידי כל דחייה בהשלמתן
ונזקים או הוצאות כל שהן שנגרמו למועצה על ידי הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב
בתשלומם ,ואז יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו
היה ממשיך ומבצע את ההסכם בשלמותו לבין סכום ההוצאות ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי
המפקח כאמור בתנאי כי הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המפקח בכתב לפי
ס"ק  60.3דלעיל.
היה סכום הוצאות השלמת העבודות ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור
.60.7
בס"ק  60.4דלעיל עולה על אומדן שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את
ההסכם בשלמותו  -יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם למועצה והמועצה תהיה זכאית לגבותו
ולנכותו מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .61ביטול ההסכם
בנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין או הסכם ,המועצה רשאית בכל עת ,על פי שקול דעתה
.61.1
הבלעדי ,לסיים את ההתקשרות נשוא הסכם זה בהודעה של  60יום מראש ובכתב.
.61.2

ביטול ההסכם על פי סעיף זה ייחשב כצו הפסקה לצמיתות ,ויחול האמור בס"ק  47.5דלעיל.

פרק י"ב – שונות
 .62הסכמה לסטייה מההסכם ואי שימוש בזכויות
הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
.62.1
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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לא השתמשו המועצה או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי ההסכם במקרה מסוים ,אין לראות
.62.2
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי
הסכם זה.
מובהר במפורש כי לפני תחילת ביצוע העבודה ,על הקבל לדאוג לכל הרשיונות והאישורים
.62.3
לביצוע העבודה לפי התוכניות ,הקבלן מתחייב בעצמו ועל חשבונו לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות
והאישורים הנ"ל (לרבות הכנה ואישור של תכנית הסדרת ביצוע/שלבי ביצוע/הסדרי תנועה לצורך
אישור משטרת ישראל או כל גוף מוסמך אחר) .כן במובהר בזה במפורש כי על הקבלן מוטלת החובה
לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה
בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת – קרקעיים (מים ,חשמל  ,טלפון ,כבלים ,דלק ,
ביוב ,גז ,תיעול וכד') ולאוג בעצמו ועל חשבונו להזמנת מקפח מטעם הרשות המוסכמת לפיקוח על
העבודה.
 .63אי מילוי התחייבויות לביצוע תיקונים
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי ההסכם לבצע תיקונים ,עבודות או פעולות אחרות כלשהן ,בין
במשך תקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק ובין אחרת ,רשאית המועצה לבצע את התיקונים,
העבודות ,או הפעולות בעצמה ,על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ולגבות או לנכות את הוצאותיה בתוספת
של  20%שייחשבו כהוצאות תקורה  ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת ,והכל מבלי לגרוע מזכותה על פי ההסכם או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים
נוספים.
 .64קיזוז
מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכותה של המועצה לכל תרופה או סעד אחרים ,מוסכם
בזה כי המועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע מהמועצה לקבלן ,בין על פי הסכם זה ובין מכל סיבה
אחרת שהיא ,כל סכום המגיע ואשר יגיע על פי ההסכם מהקבלן למועצה על פי כל הסכם ו/או דין.
 .65הודעות
כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי ההסכם ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני
המפורטת בהסכם ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה
שנמסרה ביד כעבור  3ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה
בדבר תוקפן המחייב של כל ההוראות אותן מוסמך המפקח ליתן על פי הסכם זה ,בין אם ניתנו בכתב ובין אם
לאו.

ולראיה באו הצדדים על החתום
תאריך_____/__/
____________________

__________________

המזמינה

הקבלן
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נספח א' – פרטי הקבלן 0הצעתו והצהרתו
הצעת המחיר (למילוי בכתב יד ברור ע"י המציע):
ידוע וברור לנו ,כי על המציע לפרט בהצעתו הנחה לכל פרק ופרק באומדן ביחס למחירים הנקובים בכתב
הכמויות ובתוכניות המצורף כנספח עד יד' (להלן" :מחירון המועצה"),

יש למלא  %הנחה לאומדן המצוין בכל פרק בנפרד ולחשב את הצעת המחיר המעודכנת
*המחירים בנספח זה הינם ללא מע"מ
- 52 -

הצהרת הקבלן
אני הח"מ __________________________________ ,מאשר בזה כי קראתי ,עיינתי ובדקתי את כל מסמכי
מכרז מסגרת פומבי מס'  12/2021לביצוע עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות לצורך הסבתו לבית קהילה
במושב בית זית במועצה אזורית מטה יהודה ,כמפורט במסמכי המכרז וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על
פיהם.
הצעתי הינה כדלקמן:
הנחה באחוזים כפי שמפורט לעיל לכל פרק ופרק על כל המחירים הנקובים ברשימת הסעיפים  -מחירון המצורף
בנספחים א' ו-יד' ( מחירון מועצה)
ידוע לי כי המחירים הנקובים ברשימת הסעיפים – מחירון ,אינם כוללים מע"מ.

_________

____________

שם המציע

חתימת המציע

____________
ת"ז/מס 'חברה בע"מ/
מס' שותפות רשומה

כתובות המציע

_____________________________

טלפון המציע

_____________________________

פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע :

תאריך______: ____/____/
__________ __________
ת.ז.
שם

__________ _____________
ת.ז.
שם
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נספח ב' –

פרטי ניסיון הקבלן
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נספח ג'  -אישור רואה חשבון
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נספח ד' –

נוסח ערבות הביצוע

לכבוד
המועצה האזורית מטה יהודה
מרכז אזורי הרטוב
הנדון :ערבות מס' ________________________ /
.1

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  200,000שקלים חדשים (במילים :מאתיים אלף
שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד התשומות בבנייה למגורים כמפורט להלן,
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת( ____________________ :להלן" :החייב") בקשר עם :חוזה מס'
___________ לביצוע עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות לצורך הסבתו לבית קהילה במושב
בית זית.

.2
.3

לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין
אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

.4

אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי המדד
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ שנת _______ שפורסם ב_______ ,היינו ________ נקודות
(להלן" :המדד היסודי ") אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש
לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום הערבות המוגדל").

.5

למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו ,לא יחול כל שינוי בסכום
הערבות.

.6

אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל
סכום בגבול סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום
מהחייב ,ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם יחד לא יעלה על סכום
הערבות המוגדל.

.7

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  15.08.2022ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי
הסניף החתום מטה שמענו הוא ____________________ :לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל ,בשעות
שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל .דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל ,לא תיענה .מודגש בזה כי
"דרישה בכתב" כאמור לעיל ,אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה וזו לא תחשב
כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה .הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר ,כי אז ,כל תשלום על פיה
ייעשה לכולם יחד.

.8

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

.9

ערבות זו מהווה מסמך משני לחוזה מס' ______ ,לביצוע עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות
לצורך הסבתו לבית קהילה במושב בית זית.

*בנק ____________
סניף ___________
כתובת__________
*טופס זה חייב בשתי חתימות 0חותמות אישיות וחותמת הסניף.
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נספח ה' –

מפרטים טכניים מיוחדיים וכתב כמויות ( "מחירון המועצה")

אסם בית זית
פרויקט
שיפוץ מבנה קיים וביצוע
התאמות עבור בית קהילה

מפרטים טכניים
לעבודות בינוי וגמר

יולי 2021
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מפרטים מיוחדים
פרק  - 02עבודות בטון
 02.01תנאי בקרה אשפרה וכללי
תנאי הבקרה יהיו טובים.
א.
אשפרת הבטון תעשה בהתאם למפרט הכללי סעיף .0205
ב.
כל מרצפים יוצקו באמצעות סרגלים ויברציוניים ושבלונות לקביעת מפלס אחיד של פני
ג.
מרצפים.
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה לעייל ,על כל חלקיו ,לרבות שימוש
ד.
בחומר חוסם התאדות כנ"ל ,סרגלים וברציוניים ושבלונות ,יחשבו כנכללים במחירי היחידה
המתאימים ולא ישולמו בנפרד.
 02.02החלקת מרצפים בהליקופטר
א.

פעולת ההחלקה תעשה במכונת החלקה מסתובבת (הליקופטר).


יש להשהות את פעולת ההחלקה עד למועד בו אפשר יהיה לבצעה מבלי שיצטברו מי
צמנט או חומרים דקים על פני הבטון ולסיימה לפני התקשרותו של הבטון .לא
יורשה פיזור צמנט ,או תערובת צמנט וחול ,על פני הבטון לשם ספיגת עודף מים או
פיזור מים לצורך יישור והחלקה .ההחלקה הסופית תעשה בכף מתכת בכדי לסלק
את סימני המכונה.



בשום מקרה לא יהיה עובי המרצף קטן מהעובי הנדרש  -כתוצאה מפעולת
ההחלקה.

ב.

רמת הדיוק הנדרשת במפלס המתוכנן של המרצפים ,תתאים לרמת דיוק "טובה" כמוגדר
בטבלה מס'  ,1שבפרק  50במפרט הכללי.


רמת הדיוק הנדרשת במישוריות המרצפים.



על הקבלן להציג לאישור המפקח ,תוכניות עבודה/מפרט ביצוע ,שיבטיחו רמת

הדיוק הנדרשת.
כל האמצעים הדרושים להבטחת רמת הדיוק הנדרשת ,יחשבו כנכללים במחירי היחידה
המתאימים ולא ישולמו בנפרד.
ג .על הקבלן לנקוט באמצעי הגנה דרושים על רצפות הבטון המוחלקות מפני פגיעה עד למועד
מסירת המבנה ,אמצעי ההגנה טעונים אישור המפקח .ההגנה על חשבון הקבלן .בכל מקרה
אם פני הבטון יפגעו ,יתקן הקבלן את פני הרצפה על חשבונו לפי הוראות המפקח.
במידה ופני הרצפה המוחלקת לא יעמדו בדרישות רמת הדיוק ,יבצע הקבלן ,על חשבונו,
ד.
שכבת מדה מתפלסת.
 02.03עיבוד פני בטון בעלי גמר חלק
עיבוד פני בטון בעל גמר חלק יעשה במקומות המסומנים בתוכניות לפי דרישות המפקח ,וכן
א.
במקומות הבאים:
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-

משטחי בטון אנכיים המיועדים לקבלת איטום.
משטחי בטון בפנים חדרי בטחון (ממ"קים).

-

תחתית תקרות יצוקות באתר.
טיח/ציפויי אבן.
משטחי בטון הנראים לעין בכל המבנה ואשר על פניהם לא יעשה
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש שחלקי בטון הנראים לעין ואשר על פניהם יעשה
צבע/סיוד לסוגיהם השונים יהיו בעלי גמר חלק.

במסמכי המכרז מצוינים המקומות בהם יעשו טיח וציפויי אבן ,אולם מובהר כאן במפורש
שהיקף ביצוע הטיח והציפויים בפועל יהיה בהתאם לתוכניות שימסרו לקבלן לאחר חתימת
החוזה במהלך ביצוע העבודה.
מקצועות הבטון הנראה לעין לכל אורכם יהיו קטומים.
מידות הקיטום לפי פרטי תכניות.
ג.

במידה ולפי קביעת האדריכל/מפקח ,עיבוד פני הבטון החלק יהיה לקוי ,יבצע הקבלן תיקון בטון
בהתאם לסעיף  02096שבמפרט הכללי ,או לחילופין טיח באגר ,הכל לפי קביעת האדריכל/מפקח
מבלי שתחול על המפקח/האדריכל החובה לנמק את קביעתו.

פרק  - 04עבודות בניה
 04.01כללי
הפרק בא להשלים את הוראות המפרט הכללי פרק  ,04או כל חלק רלוונטי אחר במפרט הכללי
והמיוחד בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן:
קירות הבניה ייבנו מבלוקי בטון חלולים טרמיים בעלי  5חורים או איטונג או פומיס
א.
לקירות חוץ וקירות פנימיים ,אלא אם צוין אחרת .סוג הבלוקים יהיה כפוף לאישור
המפקח ,ויעמדו בדרישות ת"י .5
המחיצות  /הסגירות הפנימיות יבוצעו בבלוקי בלוק בטון חלול  5חורים סוג הבלוקים יהיה
ב.
כפוף לאישור המפקח .ש"ע הכל לפי דרישות התקן.
חיבורי בטון ובנייה יבוצעו בהתאם לסעיף  0404שבמפרט הכללי.
ג.
יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים עבור
ד.
ה.
ו.
ז.

שטרבות בטון.
לא יותר השימוש בשברי בלוקים.
לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.
הטיט במישקים יהיה מלא (על כל שטח הבלוק).
יש לבצע קונס פלדה כולל חגורות אנכיות ואופקיות בקירות  /בסגירות בהתאם לתכניות
ופרטי הקונסטרוקטור ובהתאם לתקנים הרלוונטיים.

ח.

אופני מדידה ותשלום
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כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה ,בהתאם למצוין
במפרט הכללי ,ובתוכניות הקונסטרוקציה ,ייחשבו ככלולים במחירים (לרבות יציקות בטון,
הוצאת קוצים ,גמר בשינני קשר וכו').
על מנת הסר ספק מובהר כאן במפורש כי בניה לסגירת פתחים ובניה בשטחים קטנים ימדדו
על פי סעיפי כתב הכמויות.

פרק  - 06עבודות נגרות ומסגרות
06.01

כללי
כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  06ופרק  11בהוצאתם המעודכנת ,ולתקנים
הישראלים המתאמים ולמפרטי האדריכל המצורפים לרשימות פרטי מסגרות ונגרות.

06.02

הוראות כלליות
א .כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות אומן ולהיפך.
ב .הקבלן יבדוק ,לפני תחילת הייצור ,את כל מידות הפתחים וכיווני הפתיחה בתכניות ובמקום ,יודיע
לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות לבין התכניות ויקבל הוראות בכתב לגבי
ההחלטה הסופית .לא הודיע הקבלן כנ"ל בזמן  -תחול עליו כל האחריות .הקבלן אחראי גם להשארת
מרווחים מתאימים לצורך תפעול נכון ,אפשרויות הפתיחה והניקוי של פריטי הנגרות ו/או המסגרות
ושילובם במערכת הכוללת .כל שינוי שיידרש לפתרון יבוצע ע"י הקבלן.
ג .האדריכל והמפקח יהיו רשאים בכ"א מהפריטים להורות על צורת פתיחה או חלוקה שונה במקצת
מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת במחיר.
ד .לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבלן אב טיפוס של כ"א מטיפוסי הפריטים בהתאם
לסעיף  12013במפרט הכללי .הקבלן לא יתחיל בייצור הסדרתי טרם אישור אב הטיפוס וצורת
הרכבתו בבניין ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט עליהם האדריכל.
ה .כל דוגמאות הפרזול ,הציפוי ,הגוונים ,וכד' יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע.
ו .כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה.

06.03

שמירה על המוצרים
מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבלן לשלמות מוצריו ותקינותם תפקע רק לאחר שיקבל אישור
למסירת העבודות ע"י המזמין.
על הקבלן להגן ולשמור (ולאחר ההרכבה) על המוצרים בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצונו של
המפקח .אחריותו של הקבלן בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה ,והיא בלעדית אך ורק לו.

06.04

שינויים 0התאמה
שינויים במידות פריטים של עד  10%בכל מידה ,כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים כלפי המידות
בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

06.05

תכולת מחיר
המחיר כולל את המתואר בתכניות ובמפרט הכללי ובמפרט המיוחד וברשימת המסגרות הנגרות ובין
היתר גם:
א.

משקופים מכל הסוגים לרבות משקופים עיוורים כולל ייצוב ובטון.

- 60 -

פרזול ,בריחים ,מנעולים ,ציפויים ,ידיות אחיזה לנכים ,ידיות בהלה ,סטופרים ומחזירים
ב.
אוטומטיים וכמו כן גם הכנות להפעלה חשמלית במידת הצורך.
זיגוג ,צביעה בתנור ו/או צביעה במקום ציפויים לסוגיהם ,לרבות גלוון לכל פרטי הפלדה.
ג.
שלטים חרוטים ו/או כתובים לפי הנחיות הרשות בדלתות של הארונות מערכות.
ד.

טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי העץ.

כהנחיה כללית לקבלן ,מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות ,כפי שהוא מופיע ברשימת
ה.
האדריכל מיועד לביצוע מושלם במקומו בבניין וזאת אפילו אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא
בתכניות או במפרטים ,אולם הם דרושים לביצוע מושלם.
ו.

אספקת והתקנת שילוט סטנדרטי לפי דרישות מכבי אש יועץ הבטיחות הקיים במבנה.

ז.

כל האביזרים ,האטמים ומילויים שיבוצעו לפי דרישות יועצי אקוסטיקה ובטיחות.

ח .הכנת דוגמאות של הפריטים ו/או חלקי פרטים ואביזרים שונים.
פרק  – 09עבודות טיח
 09.01טיח פנים
הטיח יעשה לפי המפרט הכללי פרק .09
הטיח כולל פיגומים באם יידרש כולל פיגום חוץ.
טיח הפנים יעשה בשתי שכבות סרגל בשני הכיוונים .השכבה השלישית העליונה ,שליכט ,תשופשף בפילץ.
הנ"ל תקף גם לתיקוני טיח ,יתכן ויהיה שילוב גוונים שונים בשליכט.
 09.02טיח חוץ
הטיח יעשה לפי המפרט הכללי פרק .09
הטיח כולל פיגומים באם יידרש כולל פיגום חוץ .עלות הפיגום כלולה בעבודות הטיח.
טיח חוץ מסוג טיח חרושתי על בסיס צמנטי או לחילופין טיח טרמי ,גמר שליכט צבעוני גמיש עם
דוגמאות פסים הגוונים שונים ,הכל לפי בחירת האדריכל ועפ"י הוראות היצרן.
 09.03דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמא של  3מ"ר בגווני שליכט אקרילי שונים במספר הפעמים כנדרש ע"י
האדריכל/המפקח .הקבלן יבצע בדוגמאות את התיקונים הנדרשים ע"י האדריכל והמפקח .רק לאחר
אישור הדוגמא ע"י האדריכל והמפקח יוכל הקבלן להזמין את החומר ולהתחיל בביצוע.
 09.04הגנת פינות
טיח פנים – כל הפינות תקבלנה זויתני הגנה מרשת מגולוונת בעלי פינה מצופה (P.V.Cגרמני) עד גובה
תקרה תותבת.
טיח חוץ – כל הפינות תקבלנה זויתני הגנה מרשת מגולוונת לכל הגובה/הרוחב.

פרק  – 10עבודות ריצוף וחיפוי
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 10.01כללי
על הקבלן לדאוג מראש ולהזמין ,לא יאוחר מאשר חודש ממועד תחילת העבודה ,את אריחי הקרמיקה,
הגרניט פורצלן ,האבן לריצוף חוץ בכמות מספקת ומאותה סדרת ייצור .על הקבל לספק למזמין אריחי
ריצוף  /חיפוי של  10%מכל חומר .על הנ"ל לא ישולם תשלום נוסף.
על הקבלן לקבל אישור האדריכל לגוון (צבע) של הקרמיקה ,אריחי הגרניט פורצלן ,ואבן חוץ לפני קניית
החומר .על הקבלן לוודא מראש את אחידות גוון (הצבע) המוזמן של אריחים  /אבנים ושל הרובה ולחשב
את הכמות הדרושה ,כך שלא יחסר חומר במהלך העבודה.
המפרטים לריצוף וחיפוי קירות בקרמיקה (סעיפים  10.03ו 10.04 -שלהלן) ,מתבססים על הערבים
הדבקים והרובה המומלצים ע"י ,נגב-אלוני פתרונות בניה בע"מ" .הקבלן יהיה רשאי להשתמש בערבים
דבקים ורובה שווי ערך באישור המפקח והאדריכל.
כל החיתוכים של אריחי הגרניט פורצלן ,קרמיקה ,אבן יעשו באמצעות משור "יהלום" סיבובי ויהיו
ישרים לחלוטין.
 10.2עבודות הריצוף יבוצעו על גבי מילוי  /בהדבקה ,כל עבודות הריצוף יעשו עם חומרי מליטה על בסיס מלט
לבן.

10.3

חיפוי קרמיקה יבוצע בהדבקה על גבי קירות גבס ירוק ושכבת טורסיל.

10.4

כמויות הריצופים ,החיפויים ,לפי תכנית אדריכלית.

כללי:
על הקבלן להכין דוגמאות של  3מ"ר מחיפוי הקירות לסוגיהם השונים במספר פעמים כנדרש ע"י
האדריכל/המפקח .הקבלן יבצע בדוגמא את התיקונים הנדרשים ע"י האדריכל והמפקח ורק לאחר אישור
העבודה ע"י האדריכל והמפקח יוכל הקבלן להתחיל בביצוע החיפוי .הדוגמאות תישארנה עד לגמר העבודה.

אופני מדידה ותכולת מחירים
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש ששכבת ההרבצה במלט צמנט המשמשת כמצע לחיפוי קירות באריחי
קרמיקה ייכלל במחיר חיפוי קירות באריחי קרמיקה ולא יצוינו בנפרד.
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שמחיר החיפוי והריצוף בקרמיקה יכלול את המלט/דבק ואת מילוי
המישקים ברובה אפוקסי.
הכנת דוגמאות לחיפוי וריצוף (לסוגיו השונים) לרבות ביצוע התיקונים הנדרשים עד לקבלת הדוגמא המאושרת,
תיחשב כנכללת במחירי היחידה המתאימים ולא תשולם בנפרד.
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פרק  – 11עבודות צביעה
 11.1צביעת קירות ותקרות פנים אקרילי מסוג "סופרקריל" או ש"ע ,ושכבה אחת "בונדרול" גוון צבע לבחירת
האדריכל  .בתקרות הגבס כולל שפכטל שתי ידיים.

11.2

צביעת חדרים רטובים כנ"ל.

11.3

צביעת משקופים ודלתות בתנור בצבע סינתטי גוון לבחירת האדריכל.

11.4

צביעת מסגרות בתנור ,צבע וגוון לבחירת האדריכל.

 11.5גמר חוץ שליכט סופר גמיש של חב' טמבור או ש"ע עם הטבעות פסים ,גוונים יקבעו ע"י האדריכל.

11.6

צבע לאלמנטים מפח יאושרו ע"י המפקח לפני הביצוע ,הנחיות לצבע לפח מגלוון :

11.7

הסרת שומנים עם טינר 4/100

11.8

צבע יסוד  1שכבה – צבע אפוקסי "אמרקוט " 71או ש"ע .עובי שכבה  40מיקרון.

 11.9צבע פוליאוריתני דו רכיבי "אוניקריל" צבע עליון בדרגת ברק מבריק או משי לבחירת האדריכל לפי לוח
גוונים  RALאו מילניום ( נירלט ) או ש"ע .עובי כל שכבה  30-40מיקרון סה"כ כ 70 -מיקרון צבע.

 11.10מדידה
כל העבודות תימדדנה מדידה נטו (בהתאם לתכניות) כשהן גמורות ,מושלמות וקבועות במקומן ללא כל
תוספת ומחיריהן כוללים את כל חומרי העזר ואת כל עבודות העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט
והמשתמעות ממנו במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.
עבודות הצביעה ימדדו במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים.
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פרק  – 12עבודות אלומיניום
 12.01מפרט טכני כללי לעבודות בנין
כל העבודות תבוצענה ותימדדנה בהתאם לפרק " – 12עבודות אלומיניום" של המפרט הטכני הכללי
לעבודות בנין ,בהוצאת הועדה המחוזית הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד העבודה
ומשרד השיכון – פרט לשינויים ו/או תיקונים ו/או השלמות המתוארות במפרט הטכני המיוחד.
 12.02המוצרים לפי התכניות והמפרטים הטכניים
מודגש בזה שסעיף זה הינו מעיקרי החוזה .הקבלן מצהיר בזה שידוע לו תוכן המפרט
א.
הבינמשרדי והמפרט המיוחד על כל סעיפיהם ,מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו
של הקבלן (כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות) – יעשו על ידו
ויורכבו בבניין ,כך שיענו לכל הדרישות שיועלו על ידי האדריכל ו/או המפקח לשביעות רצונם
המלאה ,כגון :סוגי הפרופילים ,גודל הפרופילים וחיבורם לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של
הבניין (סוג וחומר החיבור והמרחק ביניהם) ,שיטות וחומרי איטום ,סרטי אטימה ומברשות,
שיטות הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים ,ההגנה על החומרים וכדומה כך שהמוצר
הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין מכל הבחינות ,וזאת גם אם חלק מהדרישות לא יהיה נתון
בתכניות.
ב.

מטרת המזמין היא לקבל את המוצר המשובח ביותר הניתן לביצוע בארץ .על החלונות להיות
מסיביים ,מהודרים ,אטומים למים ורוח .המזמין יעמיד החלונות בפני סידרת בדיקות כפי
שיתואר להלן ,וכן ידרוש מהיצרן את תקינות המוצרים ל  5-שנים מיום מסירת אחריות
המוצרים למזמין ,כשהם מורכבים בבניין.

ג.

הקבלן מתחייב לתת למזמין אחריות בכתב לתקופה של  5שנים לפחות מיום מסירת העבודה
לכך שכל מוצרי האלומיניום יעמדו בדרישות התקנים השונים כולל אחריות לביצוע תיקונים
והשלמות.

ד.

מוצרי האלומיניום יהיו עשויים חתך אלומיניום שיש בו כדי להבטיח קיים לאורך ימים ,חוזק
ועמידה נגד קורוזיה.

ה.

כל הטיפוסים של דלתות וחלונות המופיעים בתכניות ורשימות האדריכל יהיו בנויות כמערכת
מקורית של היצרן כפי שהם מופיעים בקטלוג או ברשימת הסדרות האורגינליות של היצרן.

ו.

לא יאושר שימוש בפרופילים או אביזרים ,אטמים ,פרזול וכו' ,אשר אינם חלק של מערכת היצרן
המקורית.

ז.

פרופילי האלומיניום יהיו מסוג כזה אשר יאפשר איטום כפול במברשות .האביזרים יותקנו בדרך
שלא תאפשר פתיחת המסגרות מחוץ לבניין אלא אם נדרש אחרת.
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ח.

האלגון והצבע לעבודות האלומיניום יהיה כמפורט בתכניות האדריכל כפוף להוראות המפרט
הכללי.

ט.

כל מוצרי האלומיניום יהיו מפרופילי אלומיניום מתאימים לקטלוגים של יצרני אלומיניום,
צבועים בצבע סיליקון פוליאסטר נוזלי דוגמת צבע "קליל" או ש"ע בתהליך צביעה
אלקטרוסטטי (בתנור) בגוון לפי בחירת האדריכל .עובי שכבת הצבע לא יהיה קטן מ 40 -מיקרון.
בכל מקרה אין לצבוע באבקה.

י.

כל מוצרי האלומיניום יהיו מוגנים עד למסירה הסופית מפני כל פגיעה שהיא ע"י סרטים דביקים
ו/או חומר מגן מותז מתאימים ,בהתאם לאישור המפקח – הכל כמפורט במפרט הכללי.

יא.

מודגש בזאת כי הקבלן הוא האחראי הבלעדי לפעולתם התקינה של כל מוצרי האלומיניום,
המוצרים יהיו מוגנים מסיום ההרכבה .במידה וייגרם נזק לפריט כלשהו ,ירחיקו הקבלן מהבניין
ולא יקבל תשלום כלשהו.

 12.03תכניות הרכבה
על הקבלן להגיש לאישור המפקח ואדריכל תכניות מפורטות "שופ דרואינג" וחלקי פרזול
א.
שבדעתו להשתמש בהם .כן יפרט הקבלן את צורת החיבורים ,אופן הזיגוג והאיטום ודרכי
ההרכבה בקיר הבניין.
ב.

במידה והפרטים שיוגשו לא יניחו את דעתו של המפקח והאדריכל ,יהא על הקבלן לתקנם וכל
זאת ללא שינוי במחירי היחידה וללא שום תוספת מחיר למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו – הכל
לשביעות רצונם של האדריכל והמפקח כאחד.

 12.04דרוג המוצרים והאילגון
בכל המוצרים והעבודות במסגרת חוזה זה יבוצעו ברמה  2כפי שזה מופיע בפרק  12של המפרט הכללי.
המוצר יעמוד בדרישות רמה  Cשל ת"י  .1068כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של המוצרים למיניהם.
מודגש בזאת שתהיה הקפדה מלאה מצד הפיקוח על ביצוע סעיף זה והמוצר שלא יעמוד בדרישות אלה
יפסל לאלתר .הדרישה לחדירת רוח ,חדירת מים והעמסה מכנית תהיה בהתאם לרמה  2במפרט הכללי.

 12.05זכוכית ,זיגוג ואיטום
א.

הזיגוג יבוצע בהתאם לסעיף  1204שבמפרט הכללי .על הקבלן לבדוק ולוודא שעובי הזכוכית
מתאים לדרישות התקן הישראלי לזיגוג בניינים ,בהתאם למידות הסופיות של לוחות הזכוכית.
סוג הזכוכית ועובייה יהיו בהתאם למפרט ברשימת האלומיניום.

ב.

לאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמנה באופן בולט כדי להתריע
על קיומה .למרות האמור כאן ,אחראי הקבלן לשלמות הזכוכית עד לסיום כל עבודות הבניין
באתר.
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ג.

במסירת העבודות למזמין ,ינקה הקבלן את הזיגוג עד לברק וכל הזיגוג שיתגלה כפגום או לקוי,
יוחלף – הכל על חשבון הקבלן בלבד.

ד.

אין לבצע העבודות לפני שיציג הקבלן בפני המפקח והאדריכל דוגמאות מכל הזיגוג במסגרת
מכרז/חוזה זה ויקבל את אישורו הסופי של האדריכל הן לגבי עובי הזיגוג והן לגבי הגוון.

ה.

הזיגוג יהיה חבוק בהיקפו בתוך פאות המסגרות או בין פאות המסגרות וסרגלי הזיגוג בעומק של
 6מ"מ ,אבל לא פחות מ 1.5 -פעמים עובי הזיגוג .לא יורשו סרגלי זיגוג עם ברגים .כל ההלבשות
יהיו סמויות.

ו.

אטמים וחומרי איטום
איטום הזיגוג יעשה בהתאם לסעיף  12.0433שבמפרט הכללי עם אטמים מ E.P.D.M -או גומי
סיליקון.
איטום חלקים נעים יעשה עם אטמים מ.E.P.D.M -
שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר .על הקבלן להמציא
למפקח וליועץ לאישורם ,את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום בהם הוא משתמש.
בכל מפגש של אטם מרכזי ,בחלון סב-נטוי (דרי קיפ) תותקן פינה יצוקה של  E.P.D.Mלגישור בין
האטם האנכי לאופקי.
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 12.06חיבורים ובדוד מגע של אלומיניום עם מתכות אחרות
א.

כל החיבורים בעבודות האלומיניום (חיבורי פרופילים ,פחים וכד') – יבוצעו מכנית ללא
מסמרים ,ברגים וכדומה הגלויים לעין.

ב.

מותרים רק חיבורים סמויים פנימיים וגם עליהם על הקבלן לקבל אישורו המוקדם של
האדריכל .כל האלמנטים לפתיחה/סגירה יצוידו בסרטים אטומים  WEATHER STRIPSעשויים
משיער סינטטי או עשויים ניאופרן.

ג.

אסור בהחלט להשתמש במתכת ברזלית (ברזל או פלדה) במגע עם האלומיניום .אסור זה קיים
לגבי חיבורים פנימיים וכן לגבי ברגים ,מסמרים וכד' ,אפילו אם הם נסתרים מהעין .על הקבלן
לנקוט בכל האמצעים הבדוקים והמאושרים לנתק כל מגע בין אלומיניום לכל מתכת אחרת.
חיבורי ברגים יהיו ע"י ברגיי נירוסטה בלבד.

ד.

לגבי שימוש במתכות אחרות ,יש לקבל אישורו המוקדם של האדריכל ,בכל מקום שראשי
הברגים יראו לעין ,עליהם לעבור טיפול נוסף (מחוץ לציפוי קדמיום) של פסיבציה בכדי למנוע
השחרתם.

 12.07פרזול
על הקבלן לכלול במחירי היחידה של המוצרים למיניהם את מחיר הפרזול.
א.
ב.

על הקבלן לכלול במחירי היחידה של המוצרים הוצאותיו בגין הרכבת/התקנת הפרזול בכל מקום
שיידרש .לא תשולם כל תוספת שהיא מפאת בחירת סוג פרזול זה או אחר.

ג.

הפרזול יהיה מקורי של המפעל ,מותאם לסדרת האלומיניום לפי הרשימה והדוגמאות יוצגו
לאישור הסופי של האדריכל.

ד.

ימנע מגע בלתי אמצעי בין חלקי האלומיניום הנמצאים בתנועה הדדית זה ביחס לזה .כל חיבורי
האביזרים יהיו נתונים לפתיחה ו/או לפירוק מפנים הבניין ויאפשרו החלפת האביזר או ויסותו
בכל מקרה שיידרש.

ה.

ידיות ,סגרים ומנעולים יחוברו לפרופילי החלון אך ורק בעזרת ברגים.

ו.

לא יורשה שימוש במסמרות לצורך זה.

ז.

פרופילי השילוב באגפי הדלתות יהיו עם בליטות שילוב מאלומיניום אשר בתוך אחת מהן תורכב
מברשת שעירה.

 12.08מלבנים סמויים
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מלבנים סמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון עובי הפח יהיה בהתאם למצוין בסעיף  12.062שבמפרט
הכללי אך לא פחות מ 2 -מ"מ.
מלבן סמוי יותקן אל קיר הבניין בעזרת ברגים ,פינים מרותכים ,או עוגנים ,אך לא באמצעות מסמרי
ירייה .המרחק בין כל  2נקודות עיגון לא יעלה על  40ס"מ.
הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יוחדרו אל הבטון לעומק של  35מ"מ לפחות .אין לקדוח בבטון
חורים לעיגון מלבן העזר במרחק קטן מ 4 -ס"מ משולי הבטון .במידה שהמלבן הסמוי מרוחק מקיר
המבנה יש לדאוג לפיסת מילוי מתאימה בין המלבן לבין הקיר .פיסה זו תהיה עשויה חומר יציב אשר
אינו נרקב או מתערער עם הזמן .חור המעבר לבורג דרך פיסה זו יהיה הדוק על קנה הבורג כך שתימנע
תנועה הדדית ביניהם.
כאשר משתמשים בעוגנים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים פס פלדה שטוח בעובי  2.5מ"מ לפחות
וברוחב שלא יקטן מ 35 -מ"מ .העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צידיו לסירוגין.
כאשר משתמשים בפינים לעיגון מלבן סמוי ,הם יהיו עשויים ברזל בנין מפותל בקוטר  8מ"מ לפחות .יש
להחדיר את הפינים אל הבטון ,כך שלא יבלוט כלפי פנים הפתח .החור בבטון המשמש להחדרת הפין
יהיה במרחק  5ס"מ לפחות משולי הבטון.
על הקבלן לבטן היטב את המלבנים הסמויים ע"י מלט עשיר בצמנט ועם ערב פלסטי אשר יבטיח הדבקות
טובה של המלבן הסמוי אל הבניין.
הקבלן יהיה אחראי לאיטום המלא בין המשקופים העיוורים לקירות המבנה.
באותם המקומות בהם נפגע הגילוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן הסמוי בצבע
עשיר אבץ.
לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המלבן הסמוי.
 12.09דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות יציגות לחלק מהאלמנטים כפי שיבחר האדריכל באתר .דוגמאות יציגות כנ"ל
תכלולנה כל הפריטים והאביזרים שבדעת האדריכל לבחון ,לבדוק ולאשר ,לרבות גוון אילגון והגמר שלו,
זכוכית ,פרזול וכדומה.
הדוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל כפי שהתבטאו בתכניות ,במפרט ו/או לפי הנחיות ותכלול שינויים
ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי של האדריכל .אין להתחיל ביצור של המוצרים אלא רק לאחר
הרכבת הדוגמא בבניין וקבלת אישור הסופי של האדריכל לגבי אותה דוגמא .הדוגמא תושאר במקומה
בבניין עד תום העבודות לצורך השוואה.
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כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה ,יחולו עליו בלבד ולא תשולם כל תוספת כספית לנקוב
בכתב הצעתו לעבודות מכרז/חוזה זה.
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 12.10ניסויים ובדיקות
א.

על הקבלן לתכנן ,ליצר ולהרכיב את המוצרים בצורה ובשיטות שיענו על הדרישות התקינות
ויעמדו בניסויים (כולל בדיקות שדה) כפי המפורט בפרק  12של המפרט הטכני הכללי( .כולל
בדיקת המטרה ע"י מכון מוסמך).

ב.

בחירת המוצרים (המדגמים) לביצוע הניסויים והבדיקות תעשה על ידי המפקח.

ג.

הוצאות בגין הבדיקות ,כולל הוצאות הטיפול המדגמים וקבלת התוצאות כולו על חשבון
הקבלן.

ד.

מספר הדגימות יהיו לפי קביעת המפקח ,אישור סופי יינתן ע"י האדריכל.

 12.11מידות המוצרים וסטיות אפשרית
א.

מידות החלון ו/או דלת – מידות פתח אור (ברוחב מבניה לבניה ,בגובה פני חגורת בטון תחתונה
ועד תחתית חגורת בטון עליונה).
על היצרן לבדוק בבניין את מידות כל הפתחים לפני תחילת ייצור הפריטים ,ולהודיע לאדריכל על
כל סטייה ,ו/או אי התאמה במידות ,לצורך קבלת הוראות לגבי המידות הקבועות.

ב.

כל המידות של המוצרים כפי שהם ניתנים בתכניות ,בכתב הכמויות ובכל מקום אחר ,הינם
תאורטיים ועל הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות בפרטי המוצרים כפי שהם מוצגים
בתכניות הייצור וההרכבה ,ולבצע את העבודות לאחר מדידה מדויקת בבניין של כל אלמנט
ואלמנט.

 12.12אביזרים נלווים למוצרים
מחירי היחידה יכללו גם אביזרים ופריטים נלווים למוצרים שיתכן ואינם מצוינים במפורש בתכניות ו/או
בכתבי הכמויות כגון :ספי אלומיניום לחלונות ,סרגלי סוגרים מאלומיניום וכדומה – אולם הם מחויבי
המציאות.
 12.13תיקונים והחלפות
א.

המוצרים יסופקו במצב גמור ושלם ,כל מוצר או חומר ,שימצא פגום או לקוי – יוחלף או יתוקן
ע"י הקבלן ללא דיחוי ,בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ולא תשנה את צורת
המוצר המושלם .בהוצאות התיקונים ו/או ההחלפות יישא הקבלן ורק הוא.
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ב.

הקבלן יישא בהוצאות ביצוע בדיקות בבניין לאיתור נזקים או תקלות אחרות בבניין (ו/או
במוצריו) – אם יתגלה כי נגרמו בגין מוצריו ו/או עבודתו.
ג.
המפקח.

כל עבודות התיקונים ו/או ההחלפות יעשו לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו/או

 12.25מחיר היחידה
א.

מחיר היחידה אותם ינקוב הקבלן בכתב הצעתו יכללו גם את אספקת והרכבת המוצרים על כל
אביזריהם כשהם מושלמים במקומם הסופי בבניין ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – מודגש
בזאת שמחיר היחידה יכללו גם את הזכוכית והזיגוג ,ספי אלומיניום ,מברשות ופרופילי אטימה
(מסטיק דו קומפוננטי) .הפרזול לפי התכניות לרבות צירים הידראוליים ו/או כבמחיר יסוד,
אלגון כפי שצוין בתכניות ובכתב הכמויות ,משקופים עיוורים ,חלקי נגרות ועץ ,צבע וצביעה וכו'
– הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודות במקומן הסופי בבניין.

ב.

בנוסף לאמור לעיל יכללו מחירי היחידה את כל החומרים והאמצעים הדרושים להרכבת
המוצרים במקומותיהם הסופיים בבניין ושאינם באים לידי ביטוי מלא בתכניות ו/או במפרטים,
אולם הם מחויבי המציאות לצורך קבלת מוצר מושלם וסופי במקומו .הכוונה בעיקר לחיזוקים
של המוצרים לקונסטרוקציה של הבניין כגון עמודים ,זויתנים וכדומה .וכן פיגומים וכד'.
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פרק  – 14ריצוף באבן
14.1

כללי
האבן תהיה בהתאם לסעיף  14.01לעיל.
לוחות האבן יהיו מנוסרים ,בגמר לפי המצוין בכתב הכמויות  /בתכניות...
הסטייה המותרת במדידת לוחות האבן לאורך האלכסוניים לא תעלה על  1מ"מ.
המישקים בריצוף יהיו ברוחב  0מ"מ (ללא מישקים) או על הנחיות האדריכל  /מפקח .בריצוף
אחיד המישקים יהיו נמשכים בשני הכיוונים ,בריצוף לפי דוגמה המישקים יהיו לפי תכנית.
על פני משטחי האבן יבוצע סילר  UNIVERSEAL Bשל חברת טורו או שווה ערך ,כמות שכבות
הסילר ויישום הסילר ,לפי הנחיות היצרן.

14.2

ריצוף בלוחות אבן בהדבקה
הדבקת האבן ,תעשה בדבק מסוג ( GARNI RAPIDדבק דו מרכיבי בעל חוזק גבוה ויבוש מהיר
מתוצרת חברת ( MAPEIמשווק על ידי חברת נגב אלוני פתרונות בניה בע"מ או שווה ערך).
יישום הדבק יעשה בהתאם למפרטי היצרנים.

14.3

ריצוף בלוחות אבן על מצע חול
הריצוף יעשה בהתאם לסעיף  1407שבמפרט הכללי.
הריצוף יעשה על גבי חול מיוצב או ע"ג חצץ סומסום .מצע החול המיוצב ייעשה עם חול טבעי
(חול ים או זיפזיף נקי) בלבד ,ויכיל  250ק"ג צמנט למ"ק תערובת מוכנה .הערוב ייעשה לכל עובי
מצע החול ,באמצעים מכניים ,ויוכנס למבנה כשהוא מוכן.
לתערובת החול צמנט יש להוסיף כמות קטנה של מים תוך כדי ערבוב עד לקבלת תערובת לחה
בצורה אחידה.
מלט הריצוף יכיל צמנט וחול ביחס  1:3בתוספת פלנקריט במשקל  15%ממשקל הצמנט,
לתערובת יש להוסיף מים עד לקבלת תערובת עבידה.
חל איסור מוחלט על שימוש בסיד או בחול מחצבה.
חובה למלא את החלל שמתחת לאריחים במלט ,שלא יישארו חלק אריח ללא מילוי מלט
מתחתם ,וזאת כדי למנוע שבר האריחים בעתיד (כתוצאה משימוש).
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14.4

הגנת הריצוף
הקבלן יהיה אחראי הבלעדי להגנת הריצוף ,עד למועד מסירת המבנה.
עם סיום הריצוף בקטע מסוים ,יש לכסות את הרצפה ,באותו קטע ,בכיסוי ניילון ומדה בעובי 4
ס"מ  /לוחות מזונית להגנת הריצוף .גודל הקטעים להגנה ,וכן מועד פרוק ההגנה ייקבעו ע"י
המפקח .הקבלן יהיה אחראי לשכבות ההגנה ויחדש אותם בכל פעם ,במידה ושכבות הגנה אלו
יפגעו מסיבה כל שהיא ,גם עם הפגיעה תיעשה ע"י קבלנים אחרים.
נזקים שיגרמו לריצוף יתוקנו על ידי הקבלן ,לפי הוראות המפקח ,ועל חשבון הקבלן.

14.5

חיפוי מדרגות בלוחות אבן
חיפוי המדרגות ייעשה כאמור בסעיף  14077במפרט הכללי ,שלח המדרגה יהיה בעובי  30מ"מ,
רם המדרגה יהיה בעובי  30מ"מ .על פני שלח המדרגה יעשה סיתות למניעת החלקה.
הגנת מדרגות האבן ,ביריעות ניילון ומדה ,לרבות חידוש ההגנה ייעשו בכפיפות להוראות הגנת
ריצוף האבן שבסעיף  14.02לעיל.

14.6

ניקיון והברקת ריצוף אבן באתר
ניקיון והברקת האבן באתר יכלול ,גם הרחבת המישקים במידת הצורך ,ומילוי המישקים ברובה
אפוקסי ,בגוון לפי בחירת האדריכל .הנ"ל יבוצע מספר פעמים עד לקבלת ניקיון וברק מושלם של
משטחי האבן.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים
22.01

כללי

22.01.01

נושא הפרק
.1
.2
.3
.4
.5

מחיצות וציפוי קירות/עמודים וקורות מלוחות גבס.
תקרות תותבות מלוחות גבס.
אלמנטים מיוחדים מגבס כגון :סינרים ,מגשרי גובה ,אדנים וכו'.
אלמנטים משולבים בתוך מחיצות וציפוי גבס :חיזוקים מיוחדים וכו'.
תקרות מאריחי וממגשי פח.

מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי ,כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י  5103בכל חלקיו.
22.01.02

פרטים מיוחדים ותכנון על ידי הקבלן
על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון :חיבור לקירות ,חיזוקים מיוחדים
מסביב לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שונים (נברשות ,תעלות תאורה וכו') ,גמר
תיקרה בקווי מפגש עם משקופים וציפוי קורות ,צפיפות פרופילים של שלד נושא ומוטות תליה ,הגנת
פינות בציפויים וסינרי גבס וכו' ,גמר פינות.

לתשומת לב הקבלן :הקבלן חייב להזמין בדיקת מכון התקנים למתן אישור על אופן הרכבת התקרות
לקראת סיום הביצוע .הנ"ל כלול במחירי היחידה שלך פרק התקרות.
22.02
22.02.1

תיאור החומרים
לוחות גבס
הלוחות יהיה לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוי עיבויים  CONWELLאו לחילופין
.1
לוחות גבס עם שריון משני הצדדים או שווה ערך.
.2

החומרים מהם מורכבים מחיצות גבס יעמדו בדרישות ת"י  1490על כל חלקיו.

איכות
.3
הלוחות יהיו חדשים ,שלמים ,ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם .אם יובאו
לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו בסיבולות ,הם יסולקו מהשטח ולוחות אחרים יובאו
במקומם .סטייה מאחידות פני הלוח ,שריטות וגומות שצביעה או נייר טפטים לא יעלימו ,יהיו עילה
לפסילת לוחות .ההחלטה על דך נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח .לוחות שנפסלו יסומנו
בצורה בולטת ,יאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור לעיל .פגמים מקומיים ,שהמפקח יאשר תיקונם,
יתוקנו לפני ההרכבה ,לפי הוראותיהם של היצרן והמפקח ,ובעזרת מרק שיאשר היצרן .אם יאשר
המפקח שימוש בחלקי לוחות ,יורשה הקבלן להשתמש רק בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח
הפגום.
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22.02.2

פרופילים
הפרופילים יהיו פרופילי פח פלדה מגולוונת שלא יפחת מ 0.7-מ"מ עבור מחיצות מעל גובה 3.0
.1
מ' יהיה רוחב המסלול  100מ"מ ורוחב הניצב  98.8מ"מ.
עבור מחיצות עד גובה  3.0מ' יהיה רחב המסלול  70מ"מ ורוחב הניצב  68.8מ"מ .בזמן ההרכבה
נדרש חיכוך בחיבור בין המסלול והניצב .כל חלקי המתכת יתאימו לתקן אמריקאי .ASTM C - 645
עובי הגלוון יהיה  20מיקרו-מטרים לפחות ובדיקתו לפי ת"י  265ולדרישות עמידות אש לפי
.2
המתואר בדו"ח יועץ בטיחות.
צורת הפרופילים ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנן בכפיפה מבלי לעבור
.3
את המאמץ המותר או עיוות גדול מ .1/250 -הפרופילים לא יהיו מפותלים או מכופפים.
הפרופיל הניצב יהיה באורך מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניים או יותר חלקים.
.4
לוחות גבס עמיד אש בעובי " 1/2ו 5/8" -טיפוס  Xללא הבדל במחיר למטר רבוע הנקוב בכתב
.5
הכמויות.
לחיזוק מזוזות פתחי הדלתות ומחיצות זכוכית יש להשתמש בפרופילים מפח פלדה מגולוונים
.6
בעובי  1.5מ"מ לפחות במקום ניצבים רגילים .עבור חיזוק פתחי הדלתות יש להשתמש בפרופילי RHS
 7070ס"מ (בין רצפה לתקרה) בהתאם לפרט מאושר ע"י המפקח.

22.02.3

אלמנטים מפלדה לתליה וחיזוק התקרות
.1
.2

22.02.4

כל האלמנטים יהיו מגולוונים כמתואר בסעיף קטן  2שבסעיף .22.03.2
כל האלמנטים של התקרות יעמדו בדרישות ת"י  755ות"י .921

ברגים
הברגים לחיבור לוחות הגבס אל הקונסטרוקציה יהיו ברגי פח ,דהיינו ברגים החודרים לתוך
.1
הקונסטרוקציה ללא קדיחה מוקדמת .הברגים יהיו מותאמים להחדרה בעזרת מברג ,הם חייבים
להיות מוגנים נגד קורוזיה ,אולם שכבת ההגנה לא תמנע הידבקות מרק המישקים ולא תגרום
להופעת כתמים על פני שכבת הגימור ,ראה יחד עם .)4( 22.04.04
צפיפות הברגים בשכבה הראשונה כל  60ס"מ.
.2
צפיפות הברגים בשכבה השנייה באזור הניצב כל  30-40ס"מ.
.3
צפיפות הברגים בשכבה השנייה באזור חיבור הלוחות כל  25-30ס"מ.
.4

22.02.5

מזרונים לבידוד אקוסטי
רוחב המזרונים יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים.
.1
העבודה כוללת הידוק המזרונים ללוח הגבס בשיטה שתאושר ע"י המזמין.
.2

22.02.6

אלמנטים לפינות
בפינות בולטות (מחיצות ,ציפויים וחלקים אנכיים ואופקיים בתקרות) יש לקבוע מגיני פינה
.1
מחומר מתכתי בלתי חליד.
סרטי נייר משוריינים רק ע"פ אישור המפקח.
.2
סוג האלמנטים הנ"ל יהיו לפי הוראות יצרן הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס ובקונסטרוקציה.
.3
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22.03

מחיצות בבניה יבשה (גבס)
הערה :בהעדר הנחיות במפרט זה יש להשתמש במפרט טכני של .Orbond

 22.03.1כללי
מערכת המחיצות והציפויים במסגרת פרק זה להלן ,יש לראותה כחלק מכלל המערכת מחיצות/תקרות/
רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של המחיצות עפ"י פרק זה לכלל
המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי מודולציות ,התאמה ,מעברי רעש וכד' כפי שהם מפורטים
ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה.
פרק זה כולל את הספקת והתקנת המחיצות ,את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות (כגון
דלתות חלונות) המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה והחיבור בין מחיצות/הציפויים לבין
אלמנטים הקיימים במבנה.
22.03.2

החוזק (הכולל) של המחיצה ו/או הציפוי
המחיצות המורכבות והציפויים לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להלן ,כאשר
רואים את המחיצה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרשות המפורטות ובכולן גם יחד.
כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה כאשר המדפים או
.1
האצטבאות או חיפוי במראות כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה בשיעור של  50ק"ג למ"א (בקצה
המרוחק של המדף מהמחיצה) למניעת ספק וכאמור כל עומס המדפים מועבר ישירות למחיצה או
ללוחות הגבס של המחיצה וללא כל השענת עזר על הרצפה.
המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלה והעברה באמצעות פרופילי המסילה העליונים והתחתונים
.2
של כוחות אופקיים .הכוחות האלו שיפעלו במישור החיבור העליון או התחתון יהיה בשיעור של 80
ק"ג למ"א עומס שימוש אופקי בכ"א מהם.
השקיעה המותרת באלמנטים האופקיים עקב העמסה אופקית של המחיצות תהיה לא יותר מ-
.3
 1:360מגובה המחיצה .צורת בדיקת שקיעת האלמנטים של המחיצה עקב העמסה אופקית תהיה
כמתואר בתקן האמריקאי  ASTM - E72או בתקן הארופאי  DIN 18183 -Eכפי שיקבע המהנדס.

22.03.3

מבנה הקונסטרוקציה
הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת העונים
.1
על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת מ  0.7מ"מ .אין באמור לעיל לגרוע מחובת
הקבלן להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל המינימאלי הנזכר להלן באם הדבר מתחייב
ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטים ,המחיצה ,התקנים וכד'.
יש לשים לב לביצוע מבנה קונסטרוקטיבי למחיצות נמוכות הנושאות עליהן מחיצות זכוכית,
.2
חיזוקים נוספים במחיצות הנ"ל כלולות במחיר המחיצה.
הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי
.3
דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל.
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22.03.4

הקמת שלד
על הקבלן למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בהם תוקמנה המחיצות וזאת לאחר
.1
שקבע באישור המפקח ,את קווי הקמת המחיצות ,המלבנים ,הפתחים וכו'  -הכל בהתאם לקוי
המודולציה של המבנה.
הקבלן יגלה כל סטייה בפני הרצפות ותקרות או קירות בנין קשיחים ,אליהם מתחבר מערכת
.2
המחיצות ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה על-ידי המפקח ובתנאי שלא יפגע בכך באף אחת
מדרישות מפרט זה לגבי המחיצה או כל חלק ממנה.
הקבלן יחבר את הרצפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימים לדגם המחיצה המאושר
ולפרט הגימור למעלה (חיבור לתקרת ביניים (קשיחה) ,גימור חופשי ,ולמטה (רצפה קשיחה) .כל
החיבורים ייעשו ,כאמור ,בקידוח והברגות בברגים בתוך דיבלים מסוג תיקני מאושר ולא ביריות .בין
המסילה לרצפה ולתקרה ייעשה איטום באמצעות סרט איטום עשוי מחומר איטום מסיב מינראלי
כגון אסבסט רווי באימפרגנציה העמידה בפני רטיבות ואש המבטיח בידוד אקוסטי ובידוד נגד אש
המתאימים לדרישות הנדרשות המחיצה עצמה.
הפרופילים האנכיים יורכבו אל תוך המסילות במרחקים שלא יעלו על  40ס"מ בין ציר
.3
לציר(,במקומות שיש על המחיצות גבס ציפוי/חיפוי מראות ,תלית מדפים וכדומה .על הקבלן לתאם
עם המפקח את גודל המרחקים בין הפרופילים האנכיים וכמו כן גם בין הפרופילים האנכיים)
שיותאמו כללית למערכת המודולציה בבניין ,לרוחב לוחות צמר הסלע המיועד למילוי פני המחיצה
במידה ונדרש במחיצה זו או אחרת ,ליד פינות מלבנים ופתחים ובקצוות חופשיים  -הכל בהתאם
לדוגמא שתאושר ,לדרישות דלעיל ולהוראות המפקח .בנוסף לפרופילים אלה ,יותקנו פרופילים
אופקיים בכל מקום המיועד לחיבור מגיני קיר ולחיבור אלמנטים כבדים במיוחד ,כגון יחידות מיזוג
אויר ,מראות ואביזרים כבדים או בולטים אחרים .מכלול מערכת הפרופילים יהיה בנוי כך שתענה על
דרישות החוזק הכללי של המחיצה ,על הדרישות לעמידותה בפני אש ,על הגמישות למעבר צינורות
מערכות לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל.
כל הברגים המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור הפרופילים השונים יהיו מהסוגים
.4
המומלצים על-ידו יצרן המחיצה ,או לפי המלצת נספח א' לת"י  1490ובמקרה של סתירה לפי הדרישה
המחמירה.

22.03.5

חיפוי מחיצות וציפויים
חיפוי המחיצות והציפויים יהיו חד-קרומי או דו-קורמיות עם או בלי מילוי צמר סלעים חצי
.1
קשיח  -הכל לפי הדרישות מאותה המחיצה ,או בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לאמור במפרט זה
להלן.
יש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכל בהתאם להנחיות המפקח.
חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס וורטיקאליים שלמים לכל גובה המחיצה מהסוגים
.2
האלטרנטיביים המפורטים במפרט זה .הלחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד גמר המחיצה
ויעשנו בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים.
חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים המומלצים על-ידי יצרן
המחיצה או לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" ובכפוף לטיפוס המחיצה מבחינת דרישות החוזק
והעמידות הנדרשת ממנה בנושאים אחרים.
בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות ,החורים והמעברים לכל הצינורות
והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.
הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרה ,אלא ינותק בחלל קטן ,מותאם להוראות
היצרן או לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" כאשר חלל זה ימולא וייסתם בחומר מינרלי עם
קואורדינציה שיאפשר התפשטות והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של המחיצה
מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.

22.03.6

גימור המחיצות
בגימור המחיצות המטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בתפרים והחיבורים
ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות הקשיחים ,בין מחיצה למחיצה
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ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה .עקרונית יבוצע הגימור בשלושה שלבים ,כשהשלב הראשון יכלול את
איטום התפרים ואת איטום החורים במקומות שיקוע הברגים .לרבות תפרים בין הלוחות והאביזרים,
בין הלוחות לקירות או אלמנטי בניין קשיחים ,בין הלוחות לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין עצמם
במרק בסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה ותפקידה על ידי היצרן לפי פרטים סטנדרטיים
של "אורבונד" או שווה ערך להם ,הכל לפי קביעת המפקח.
בשלב השני ,לאחר איטום הבסיס הנ"ל ,יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם בטייפ מיוחד המומלץ
על ידי היצרן לפי פרטים סטנדרטיים של "אורבונד" וכו' הכל כאמור לעיל בשלב הראשון בפינות
חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין פינת טיח עם מקצוע ממתכת
מסוג מאושר על ידי המפקח בשלב השליש והאחרון ,יבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת על ידי יצרן
המחיצה  -הכל כנ"ל ,כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה ,שייעשה בכלים המיועדים לכך עפ"י הוראות
היצרן ,יתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים לקבלת צבע פלסטי במברשת או רולר.
22.03.7

פרופיל סיום למחיצות חופשיות
במקומות בהם תסתיים המחיצה ,באופן אנכי או אופקי ,באופן חופשי בעובייה היא ,יסופק
.1
ויותקן פרופיל פלדה מגולוון ,כאשר פרטי החיבור למחיצה ובין הפרופילים במפגש ,יהיו בהתאם
לדרישות המפקח.
במחיצות חופשיות המסתיימות לפני תחתית התקרה ,יספק הקבלן ויתקין שלד נוסף לחלק
.2
הפתוח של המחיצה מפרופילים אופקיים מגולוונים וסמויים בחוזק הנדרש ומעמודים אנכיים כל 120
ס"מ לפחות ,מפרופילים מגולוונים  RHSבחוזק מתאים ליעוד המחיצה.

22.04

פרטים מיוחדים
על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפרטים המיוחדים כגון :חיבור לעמודים וקורות ,חיזוקים
מיוחדים בקטעים שבהם מורכבים חלונות ודלתות ,חיזוקים עבור אלמנטים מיוחדים וכו' .ביצוע של
פרטים מיוחדים כלול במחירי המחיצה ו/או ציפוי הנקוב בכתב הכמויות.

22.05

תקרות תותבות מלוחות גבס

 22.05.1פרק זה כולל הספקה והתקנת תקרות כולל חלקים אופקיים ואנכיים (סרגלים) ,את גימורן והתאמתן
לפרטים של מסגרות נגרות ומערכות.
22.05.2

מבנה הקונסטרוקציה
בנוסף לאמור בסעיף  )1(22.03.3תכלול הקונסטרוקציה גם מערכת תליה וחיזוק לתקרות
*
קשיחות וקירות.
כל האלמנטים של מערכת תליה וחלקי חיזוק יהיו מגולוונים.
*
צפיפות הפרופילים של השלד ומוטות תליה יקבעו לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח.
*

22.05.3

חיפוי
חיפוי התקרות יהיה חד קרומי ויעשה בלוחות גבס שלמים (לאורך) עד כמה שזה מתאפשר לפי מידות
החדר ,כל היתר בסעיף ( .22.03.5 )2בתקרות בחללי אש יש להשתמש עם פלטת תקרה עמידת אש כמצוין
בכתב הכמויות.

22.05.4

גימור
כמתואר בסעיף .22.03.6

22.05.5

פרטים מיוחדים
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על הקבלן להגיש לאישור המפקח כל הפריטים המיוחדים כגון :חיבור לקירות ,חיזוקים מיוחדים מסביב
לפתחים ובמקומות שבהם מורכבים אלמנטים שינויים (נברשות ,תעלות תאורה וכו') ,גמר תיקרה בקווי
פגישה עם משקופים וציפוי קורות :גמר פינות.

22.06

תקרות תותבות

 22.06.01כללי
כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  22.04שבפרק  22אלמנטים מתועשים.
בתקרות ישולבו גופי תאורה ,מפזרי מ"א ,גלאים ,מערכות כריזה ,מתזים ומערכות אחרות אשר יורכבו
ע"י הקבלן בדרך כלל ,ובמידה וע"י אחרים  -בתאום ובאחריות קבלן התקרות.
 22.06.02דרישות כלליות
על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים ,הציוד ,השירותים הדרושים ,להתקנת התקרה בהתאם
לתכניות עבודה מאושרות .על הקבלן להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא
עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש).
 22.06.03פרטי ביצוע
הקבלן ימציא לאישור המפקח תכניות ביצוע מפורטות ,המראות את שיטת התליה ,החומרים
.1
בשימוש ,וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש ,ספרינקלרים וכו'.
עבודות הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר ,הספקת והתקנת פרופילי גמר
.2
מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע ,בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב
גופי תאורה ,מפזרי אויר ואביזרים אחרים.
כל האביזרים החודרים את התקרה/מגשים/תותבים ,יהיו במיקום סימטרי או עפ"י בחירת האדריכל.
פרופיל הגמר לקירות יהיה בעזרת פרופיל  L+Zיחידה אחת או על ידי פרופיל יעודי  /מקשר הכל על פי
המופיע בכתב הכמויות.
במידה ומופיע פרט אדריכל שונה ,הביצוע לפי הפרט.
כל הפתחים בתקרה ,המיועדים להתקנת אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש וכיוצא באלה ,יעובדו
בפרופילי גמר  Lמותאמים למימדים ולצורת האביזרים ,כאשר חיבורי פינה מבוצעים ב -45מעלות או
עפ"י המצויים בפרט.
לא יראו החיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין אלמנטים שונים.
 22.06.04שיטת הביצוע
על הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כ 10%-מכל החומרים המשמשים לכל סוג של תקרה ,לפני
תחילת עבודתו.
התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר  -במיוחד עבודות
"רטובות" נסתיימו.
תחילת עבודות התקרה תהיה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המערכות המורכבות בחלל התקרה
הותקנו ונבדקו.
הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד .הקבלן ילמד את
התכניות ,יבקר בשטח בזמן הביצוע ויוודא מיקום מדויק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה .בזמן
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הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את התקרה בשלב מוקדם יותר ,כדי לעזור למיקום המדויק של
אביזרים אלה.
פני התקרה המוגמרת יהיו חלקיים ואחידים .כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כל שהן.
המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם מותקנים ,קבלת התקרה ע"י
המפקח תלויה בעמידותה בבדיקת על לחץ.
על הקבלן ובאחריותו ,להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה ,כולל
בליטות ,שקעים ,קורות ,תעלות ,כבלים או מיזוג אויר ,צנרת וכיו"ב ,הקונזולים ,ה"גשרים" או אמצעים
אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי
המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בהן ,כלולים במחיר.
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 22.06.05אמצעי חיבור 0ברגים וכו'
כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של המפקח ,לרבות אמצעי עזר אחרים .האביזרים
יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם נראים לעין.
מאידך ,מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבלן אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור (כולל אמצעי
חיבור) אותו מתכוון הקבלן לבצע ,לרבות צורת השימוש בברגים ,מסמרות וכו'.
אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או תקרות ,בעיגון פרופילי
ואביזרים אחרים לקירות ,לתקרות וכו' – יהיה הבורג המחבר ,מוכנס לפחות  50מ"מ לתוך מיתד
("דיבל") שיוחדר לבניה קשה ,לפחות  60מ"מ .הבורג יוחדר לתורך המיתד ("דיבל") בהברגה.
לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה .כל העיגונים יהיו מוחדרים אל הבטון שבתקרה
באישור יועץ הקונסטרוקציה.
 22.06.06חיבורי תקרות ,חיבור תעלות מ.א .וחיבורי גופי תאורה לתקרות קשיחות בלבד חייבים להיות נפרדים
זה מזה ,אין לקשר בין מערכת תלית התקרות לתליות של גופי תאורה .כל האביזרים יחוברו לתקרת
הבטון  /קשה שמעל התקרה האקוסטית  /גבס ע"י שני בנדים על פי תקן.
 22.06.07פתחים וחורים בתקרות
עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש (לתאורה ,מיזוג
אויר ,תקשורת ,כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו מכאניות).
העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים כנ"ל,
לרבות העיבודים מסביב לפתחים ,חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' – הכל כנדרש לביצוע
מושלם של העבודות ומחירי החורים ,הפתחים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.
 22.06.08גופי תאורה
בתקרה ישולבו גם גופי תאורה כמפורט גם בסעיף .22.04.06
הרכבת גופי תאורה תהיה ע"י קבלן התקרות אולם החיבורים וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע
החשמל .קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתקנת המערכת החשמלית וכל
יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי התאורה עצמם.
מודגש בזאת כי אחריות קבלן התקרות להתאים את מידות התקרות למידות גופי התאורה.
 22.06.09פרופילי אלומיניום בהיקפים ובכל מקום אחר יהיו מפרופיל משוך ובשום פנים ואופן לא מפח מכופף.
22.07

אופני מדידה לאלמנטים מתועשים במבנה

 22.07.01מחירי אלמנטים מתועשים כוללים את הדרישות המתוארות במפרטים ,בתנאים כלליים לחוזה
ובתיאורים שבכתב הכמויות שמשלימים אחד את השני בתיאור העבודה ,ובין היתר גם:
המחירים כוללים ביצוע ועיבוד פתחים שונים ,כולל פתחים עבור תעלות וחלקי מערכת שונים
.1
כולל חיזוקים ככל שידרשו ע"י המפקח מסביב הפתח.
מחירי מחיצות ,ציפוי ,תקרות וכל פריט אחר מתואר בכתב הכמויות כוללים הכנה ואישור
.2
פרטי ביצוע לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח.
המחירים כוללים ביצוע מחיצות ,ציפויים ,תקרות ופריטים אחרים ,בקטעים קטנים ורצועות
.3
צרות כגון :פירים ,דפנות לארונות וכיסוי תעלות אנכיות לצנרת אנכית ,קטעים ורצועות תקרות
משולבים אחד בתוך השני.
.4

הכנת דוגמאות לחומרים ולפרטים שונים.
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.5

תכנון אלמנטים שונים ע"י הקבלן והגשה לאישור המפקח.

.6

תאום עבודה עם קבלנים אחרים שעובדים בשטח ובמיוחד עם קבלני המערכות.

.7

סגירת גבס בהיקפים (גליפים) בפתחים.

מחירי היחידות כוללים גם אטימת מעברים של צינורות ותעלות מיזוג אויר וכן מסביב
.8
לצינורות ותעלות חשמל ,מתח נמוך מכל סוג שהוא וכדומה בחומר מאושר ע"י המפקח( .פוליאוריטן
או שווה ערך).
לא נמדדים בנפרד קטעים משופעים של תקרות תותבות ,מחירן כלול במחיר התקרה הנקוב
.9
בכתב הכמויות.
 .10מחירי התקרות ,סינרים ,מחיצות ומגשרי גובה מגבס כוללים שימוש בחיזוקי פינות מזוויתנים
מתכתיים כמתואר בפרטים ומאושרים ע"י המפקח.
 .11מחירי היחידה כוללים תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שונים וכן החלפת פלטות לתקרות
אקוסטיות מכל הסוגים שיפגעו על ידי קבלנים אחרים.
 .12שטחי גופי תאורה לא מנוכים מהשטח הכללי של התקרות התותבות .מחיר התקרות כולל גם
הכנות הנדרשות לתליית גופי תאורה.
.13

המחיר כולל ביצוע תקרת מגשים במספר גוונים לפי בחירת האדריכל.

 .14חיבור בין קיר גבס לקיר בנוי כולל איטום ,הכל בהתאם לפרטים ,כלול במחיר המחיצות ולא
יימדד בנפרד.
 .15מחיר המחיצות והציפויים כולל את יריעות הקומפריבנד ,פסי איטום עליונים ותחתונים ואיטום
החיבורים בין הלוחות לדלתות ,קירות ,תקרות ורצפות .כמו כן גם חיזוקי צידי פתחים מיועדים
כמתואר במפרט ,למעט חיזוקי  RHSובידוד מחיצות (מזרונים מינרליים) שנמדדים ומשולמים
בנפרד אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
 .16מחיצות וציפוי הגבס כוללים במחירם עיבוד חורים וקיבוע קופסאות חשמל שונות ע"י תערובת
גבס ,איטום וסגירה מושלמת.
 .17לוח גבס המשמש כקנט לסגירת מחיצה חופשית (שלא בא במגע עם קיר או עמוד) לא יימדד
ויהיה כלול במחיר מחיצות הגבס.
 .18סינרי גבס ימדדו באורך לפי גובה לוחות הגבס הגלויים ,קונסטרוקציה ללא לוחות לא תימדד
ותהיה כלולה במחיר הסינר ,לרבות חיזוקים אלכסוניים הדרושים לקיבוע הסינרים.
 .19במחיר התקרות כלולים גם פרופילי סיום היקפיים; השינויים ,ה"גשרים" ,הקורות והתליות
הנוספות הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.
 .20לא תשולם כל תוספת עבור שילוב של תקרות מסוגים שונים ובמפלסים שונים ,עבור חיבור
בקווים ישרים או אלכסוניים או שיפועיים.
 .21כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל המפורט בפרטי המחיצות והתקרות ,גם אם לא
מופיעים בסעיפים נפרדים בכתבי הכמויות  ,ואת כל האמור במפרט מיוחד זה.
.22

תכנון מערכת תליה על ידי מהנדס מוסמך מטעם הקבלן.

 .23ביצוע לפי פרטים מתוארים בגיליון פרטים של האדריכל לרבות כל פרופילי עזר המופיעים
בפרטים הנ"ל ופרטי ביצוע אחרים מאושרים על ידי המפקח.
 .24קטעים קטנים של מחיצות גבס לרבות בנישות ,בחלקים זוויתיים ובחלקים בין פתחי דלתות לא
נמדדים ולא משולמים בנפרד .הם נמדדים ומשולמים לפי מחירי מחיצות הנקובים בכתב
הכמויות.

- 82 -

נספח ו' -נספח בטחון
אני החתום/ה מטה__________ נושא/ת ת.ז .שמספרה ___________ מצהיר/ה ומתחייב/ת באופן בלתי
חוזר ,כדלקמן:
 .1לשמור בסוד כל ידע ו/או מידע ו/או סודות מקצועיים ו/או טכנולוגיים ו/או מסחריים של המזמינה ,אשר
נמסרו לי ו/או ימסרו לי על ידי המזמינה ו/או מי מטעמו ו/או בעבודה ו/או אשר הגיעו ו/או יגיעו לידי ו/או
לידיעתי עקב ובמהלך עבודתי עבור המזמינה ,ולא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לגלותם ו/או
לפרסמם ,כולם או מקצתם בכל צורה ואופן שהם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בארץ ובין בחו"ל ,ללא
קבלת הרשאה מוקדמת בכתב לכך מאת המזמינה .כן הנני מתחייב להקפיד ולמנוע מכל צד שלישי גישה
לכל חומר חסוי כאמור.
התחייבות זו הנה מוחלטת ובלתי חוזרת ותחייב אותי ו/או את כל מי מטעמי ,הן בתוך תקופת מתן
שירותי למזמינה והן לאחר הפסקת העסקתי עבור המזמינה ,בכל זמן שהוא.
 .2לא למסור פרטים כלשהם על עבודת המזמינה ,תוכניותיה ,ציודה ועסקיה לכל גוף ו/או אדם ו/או לא
להשתמש בהם בכל דרך ואופן שהם ,אלא אם כן אקבל הרשאה מוקדמת לכך ובכתב מאת המזמינה.
 .3לא לפרסם ו/או למסור עבודה ו/או מחקר ו/או מאמר ו/או כל מסמך אחר לכל גוף ו/או אדם אחרים
בטרם יוגש לבדיקה מטעם הקבלן ויאושר בכתב על ידי המזמינה.
 .4למען הסר כל ספק מוסכם בזה ,כי הנתונים בתיקים ,התרשימים ,החוברות ,המסמכים וכל חומר שהוא
שקיבלתי ו/או אקבל מהמזמינה ו/או שהגיע ו/או שיגיע לשליטתי ו/או לחזקתי עקב ובמהלך עבודתי עבור
המזמינה הנם קניינה הבלעדי של המזמינה וכל הזכויות בהם שמורות לה וכן כי המסמכים וכל החומר
כמפורט לעיל יוחזרו למזמינה מיד עם סיום העסקתי עבור המזמינה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו
של המזמינה ,לפי המוקדם יותר.
 .5מבלי לגרוע מכל חובותיי האחרים על פי כל דין ו/או הסכם הנני מתחייב לשאת באחריות לפצות את
המזמינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן חסרון כיס שייגרמו לה כתוצאה מכך שעקב אי קיום
ההוראות ו/או התחייבויות דלעיל הגיע ו/או יגיע איזה מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או חלקי
מסמכים ו/או חומר חסוי ,לצד שלישי כלשהו.
 .6אני מצהיר ומתחייב לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא
העבודות שנמסרו לביצועי/ביצועה של הקבלן על ידי המזמינה ו/או הקבלן כולל בצוע שכפולים ,העתקים,
וכדומה ,שלא למטרות אלה .כי ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המזמינה על פי הצהרה מהווה עבירה
על חוק העונשין ,התשל"ז.1977-
אני מצהיר ומתחייב להודיע לקבלן על כל אירוע או חשש לאירוע בתחום אבטחת מידע בקשר לביצוע
העבודות ,תוך  24שעות מקרות האירוע.
ולראיה באתי על החתום ,לאחר שקראתי מסמך זה בעיון ,הבנתי את תוכנו על כל ההשלכות הנובעות ממנו
והנני מסכים/ה לאמור במכתב ומתחייב/ת לפעול על פיו.

________________________
תאריך

_______________________
חתימה

______________________________
עד לחתימה
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מדיניות הבטיחות של הפרויקט
מדיניותה של הפרויקט היא לקיים את כל הפעילויות באורח אחראי ,ללא סכנות ידועות ,לשמור על איכות
הסביבה ,לשמור על בטיחותם וגהותם של עובדי הפרויקט ,ספקיו ושכניו; ולציית לכל החוקים והתקנות
בנושאים של שמירה על איכות הסביבה ,הבטיחות והגהות.

אחריותו של הקבלן
הנהלת הפרויקט חרדה לבטיחותם של עובדי הקבלן ועובדיה היא .חוזה עם הנהלת הפרויקט מחייב את הקבלן
לקחת על עצמו את מלוא האחריות לעמידה בחוקים ובתקנות הדנים בבטיחות ,באיכות הסביבה ,בגהות ובמניעת
דליקות .במסגרת זו כלולות גם תקנות הבטיחות וגהות בבנייה .הקבלן אחראי להדריך עובדיו בנושאים של
בטיחות וגהות ולוודא שהממונה באתר מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות בנושא הבטיחות בעבודה.
אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים.

הדרכה
לפי דרישת הנהלת הפרויקט ,אחראי כל קבלן (וקבלני המשנה שלו) להמציא להנהלת הפרויקט הוכחות שעובדיו
אכן קיבלו הכשרה נאותה כנדרש בחוקי הבטיחות ,הגהות והשמירה על איכות הסביבה .הקבלן אחראי להביא
את תוכנו של מדריך זה לידיעת עובדיו וקבלני המשנה העובדים עבורו ולציית להוראותיו.

נוהלי חירום (מספרי טלפון חירום)
טלפון נייד של מנהל הפרויקט יהיה רשום במשרד מנהל העבודה  -אליו יש לפנות בראש ובראשונה בכל מקרה
ובעיה בטיחותית.
במקרה חירום של פציעה  -תאונה ,יש לחייב למד״א .101
במקרה חירום של אש  -יש לחייג ל מכבי האש .102
במקרה חירום בטחוני אחר יש לחייג למשטרה טלפון .100
חייג את מספר טלפון החירום ומסור את שמך ,מספר הטלפון בו הנך נמצא ,המקום בו הנך נמצא ואת אופיו של
מצב החירום.

א .דליקה
במידה וקיים סיכון בטיחותי פנה מיד את השטח .במידת האפשר התקשר לטלפון החירום של מכבי האש 102 -
כדי למסור פרטים .יש לדווח על דליקה מוקדם ככל האפשר .במידה והדבר ניתן (ובמידה וקיבלת הכשרה כיצד
לעשות זאת) נסה לכבות את האש .דווח על האירוע על ידי לחיצת כפתור האזעקה (קופסא אדומה) ביציאה לחדרי
מדרגות.

ב .מילוט
עזוב באמצעות דרך המילוט המיועדת עבור האזור בו הנך נמצא .אם אתה עובד בצוות ,היפגש עם שאר עובדי
החברה שלן בנקודת המפגש  -בכניסה לבניין מכיוון דרום כן שניתן יהיה לערוך ספירה של כל העובדים .יש לדווח
מיד למנהל העבודה של הקבלן הראשי ולמנהל הפרויקט ,על עובדים חסרים .יש להישאר מחוץ לבניין עד אשר
יינתן אות הרגעה .אין להשתמש במעליות בחירום .יש להישמע להוראות צוות החירום.
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מידע בטיחותי כללי
א .עישון
העישון אסור בכל אזורי העבודה .העישון מותר רק באזורים המיועדים לכך .מנהל הפרויקט יכוון אותך לאזורים
הללו.

ב .עזרה ראשונה
יש לדווח על כל פגיעה הקשורה בעבודה למרכז הבקרה או למנהל הפרויקט באתר .הקבלן אחראי לדווח על כל
אירוע תאונתי למנהל הפרויקט.

ג .סימון וזיהוי סכנות
הקבלן אחראי ליישום התקנים והתקנות הקשורים בסימון וזיהוי של חומרים מסוכנים שברשותו ,בגיליונות
נתוני בטיחות לחומר ,בסימון מיכלים ובנוהלי חירום .הקבלן אחראי ליישום כל דרישות ההדרכה וההכשרה
המתחייבים מהחוק והתקנות.

ד .גיליונות נתוני בטיחות של חומרים
הקבלן יספק רשימה של חומר ים מסוכנים אשר יסופקו על ידו או תתבצע עמם עבודה ,וכן את גיליונות נתוני
הבטיחות של החומרים הללו .על הקבלן לדווח למנהל הפרויקט אודות חומרים מסוכנים המוכנסים על ידו לאתר
ולעדכן את רשימת החומרים המסוכנים כדי להבטיח את שלמותה.

ה .סימון
הקבלן נדרש לאכוף בקפידה א ת הדרישות לסימון מכלים .כל מיכל חייב להיות מסומן בתווית הכוללת את זהות
החומר ואת האזהרות המתאימות אודות הסכנות הכרוכות בחשיפה לחומר.

ו .טיפול בחומרים כימיים
כל החומרים הכימיים יטופלו בהתאם להוראות המופיעות על התוויות תוך שימוש בציוד מגן אישי כמצוין
בגיליון נתוני הבטיחות של החומר.

ז .גז דחוס
מכלים של גז דחוס יוחזקו בכל עת במצב אנכי ויאוחסנו במקום מאוורר היטב .כאשר המכלים אינם נמצאים
בשימוש ,תהיינה כיפות המגן של הברזים מוברגות היטב במקומן על המיכל .במקרה בו מיכל אציטילן שוכב
בצורה אופקית ,יש להעמידו למשך שעה או יותר לפני השימוש בו.

הגנה אישית
א .עיניים פנים
במהלך פרויקטים של בנייה או הריסה ובכל עבודה אחרת בה קיימת אפשרות של פגיעה בעיניים (עקב שבבים,
נתזים ,שימוש בכלים חשמליים ,בעבודות השחזה וכו׳ ,).יש לחבוש לפחות משקפי בטיחות ומידת הצורך גם מגני
פנים.
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ב .ראש
בעבודות בהו קיימת אפשרות של פגיעה בראש יש לחבוש קסדת בטיחות .הערכת הסיכון באחריות מנהל
העבודה.

ג .הגנה על הרגליים
נעילת סנדלים או נעלי בד אסורה לחלוטין .יש לנעול נעלי בטיחות בכל אתר העבודה.

ד .ביגוד וציוד מגן
יש ללבוש ביגוד מגן מתאים בכל מקרה בו קיימת אפשרות חשיפה לחומרים כימיים כמצוין בגיליון נתוני
הבטיחות של החומר.

ה .הגנה על מערכת השמיעה
באזורים המסומנים ,או במהלך שימוש בציוד הגורם רעש העולה על הרמה הקבועה בחוק של  ,85dbAכמו פטיש
אוויר ,מדחסים וכו׳ ,על העובדים להשתמש באמצעי מאושר להגנה על מערכת השמיעה.

ו .ידיים
יש להשתמש בכפפות מתאימות בעבודות בהן דרושה הגנה לידיים .יש להשתמש בכפפות מיוחדות (גומי ,פי.וי.סי,
וכו׳ ).כאשר קיימת אפשרות חשיפה לחומרים כימיים בהתאם למצוין בגיליון נתוני הבטיחות של החומר.

ז .הגנה על מערכת הנשימה
נשמיות חד פעמיות או מסכות עם פילטר  -בהתאם לסיכון ,יהיו בשימוש בכל מקרה שבו יש סיכון לפגיעה מאבק
מזיק.

דרישות העבודה
א .גבולות הפרויקט
הקבלן יגביל את עבודתו ופעילויותיו לאותם שטחים המתוארים בהיקף הפרויקט ובמסמכים .אסורה בהחלט
כניסה של הקבלן ועובדיו לאזורים אחרים.

ב .סדר וניקיון
על הקבלן לשמור בכל עת על סדר וניקיון .אזורי העבודה יהיו נקיים ומסודרים ,כאשר כבלים וצינורות חוצים
מעברים כך שלא יחשפו את המשתמשים במעברים הללו לסכנת נפילה .חומרים ,כלים וציוד יהיו מאוחסנים
באורח יציב כדי למנוע נפילתם .אין להשעין סולמות עומדים על קירות.

ג .דרכי גישה
דרכי הגישה אל האתר וממנו יהיו חופשיות ממכשולים ומוארות כהלכה .אין לחסום את הגישה לדלתות יציאה
ויציאת חירום ,לציוד בטיחות ,לציוד חירום ,למפסקי ניתוק של ציוד חשמלי ,ללוחות מפסקים ,וכו'  .אין לאחסן
חומרים במעברים.

ד .סילוק פסולת
על הקבלן לסלק מהאתר פסולת הנוצרת במהלך ביצוע העבודה ואשר אינה פסולת מסוכנת .לקבלן אסור
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להשתמש במכלי האשפה היעודיים שהוצבו מראש לנושא.

ה .שירותים זמניים
חשמל
הנהלת הפרויקט תעמיד לרשות הקבלן ,כפוף להסכם עימו ,את הספקת החשמל הדרושה לו לביצוע עבודתו.
במקרה הצורך הקבלן יספק ויתקין ציוד משלו ,כמו שנאים ,לוחות חשמל ,כבלים ,וכו' .חיבורים זמניים למערכת
החשמל של הנהלת הפרויקט יאושרו מראש על ידי יועץ החשמל בפרויקט או מנהל הפרויקט .הקבלן יספק את כל
ציוד התאורה הזמני הד רוש באתר .עם סיום העבודה ,יסלק הקבלן את כל חומרי החשמל והאתר יוחזר למצבו
המקורי .חדרי פיקוד וחדרי חשמל הינם מחוץ לתחום לקבלנים ועובדיהם פרט לביצוע עבודות בהם או בתוכם.

ו .רעש והפרעה לפעילויות עסקיות
רעש והפרעות לפעילויות העסקיות של הנהלת הפרויקט יישמרו ברמה המזערית האפשרית .פעילויות מסוימות,
כמו קדיחה ,עבודה בפטיש אוויר ,הריסה ,וכו' .תבוצענה ,לפי הוראות מנהל הפרויקט ,מחוץ לשעות העבודה
הרגילות של הנהלת הפרויקט  .הקבלן יציית לנהלים אודות הגנה על מערכת השמיעה במקרים של יצירת רעש
חריג לצורך העבודה .במקרים של יצירת רעש חריג העלול להפריע לסביבה יש לנהוג בהתאם לתקנות מניעת רעש.

ז .היתרים ואישורים
סוגים רבים של עבודות מחייבים קבלה מראש של היתרים ואישורים .כדי למנוע עיכובים שלא לצורך בביצוע
העבודות ,על הקבלן להיוועץ במנהל הפרויקט אודות ההיתרים והאישורים הדרושים .מרבית ההיתרים חייבים
להיות מוצגים באתר העבודה ועל הקבלן ועובדיו לציית בקפידה לתנאים הקבועים בהם .בין ההיתרים  /אישורים
הנדרשים כלולים אלו המפורטים להלן:

 .1עבודות חמות
עבודות הכרוכות בהשחזה ,בריתוך ,בחיתוך אבוקה ,בהלחמת אבוקה וכל עבודה עם להבה פתוחה או עם ציוד
היוצר ניצוצות .הקבלן אחראי לוודא שבאתר העבודה יהיו מטפים לכיבוי אש בגודל ומהסוג המתאימים (לפחות
מטף אחד מסוג  ABCבתכולה של  3ק״ג).

 .2מקומות סגורים
כניסה לתוך מקומות סגורים כמו בור ,פיר מעלית ,דוד ,תעלה ,מיכלי מים ,וכו' .לפני ביצוע עבודה במקום סגור
דרושה הדרכה מוקדמת בהתאם לתקנות הבטיחות והגיהות בעבודה .לפני קבלת עבודה הכרוכה בכניסה
למקומות סגורים ,על הקבלן לוודא שקיבל הדרכה כאמור .לפני הכניסה למקום סגור יתקשר הקבלן עם מזמין
העבודה בהנהלת הפרויקט כדי לקבל היתר כניסה לאותו מקום סגור ולקבלת מידע אודות נוהלי הכניסה לאותו
מקום סגור.

 .3קידוחי בטון ברצפה
יחויב לבדוק ולבודד המקום אליו ייפול החלק הקדוח ,למניעת פגיעה באדם או רכוש.

 .4כניסה לצנרת
עבודות הכרוכות בהתחברות לצנרת קיימת ,כמו מערכת ביוב ,או שירותים.

 .5הפעלת מלגזה  /עגורנים /ציוד הרמה
לפי דרישה יהיה על הקבלן להמציא למנהל הפרויקט של אישורים על הדרכה ורישוי הפעלה של הציוד האמור.
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ח .גידור
הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לצורך הקמת גידור בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט .הגידור יהיה על פי
תקן ויעמוד בדרישות החוק ותקנות הבטיחות בעבודה.
 .1הגידור יותקן מסביב לשטחי העבודה ,לחפירות ,לחורים או פתחים ברצפה ,לבמות מורמות לביצוע עבודה עילית
ובכל מקום בו יש להזהיר אנשים בפני סכנת נפילה או נפילת חפצים מגובה .על הגידור להיות בגובה של כמטר.
 .2על הגידור להיות מוצב במרחק של  1.50מטר לפחות מקצה החפירה ,החור ,הרמפה או הגג.
 .3יש לסלק את הגדרות כאשר אין יותר צורך בהן.

ט .שילוט
הקבלן יספק את כל שלטי האזהרה וההכוונה .השלטים יהיו קריאים והם יוצבו לפני תחילת העבודה על גדרות,
עמודים או על בסיס אחר ויוסרו מיד עם סיום העבודה .כל השלטים יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט.

י .חסימה  /תיוג
הקבלן ישתמש באמצעי נעילה ותיוג מיועדים למנוע הפעלה בשוגג של ציוד (חשמלי ,מכני ,הידראולי) ,הפעלה
בשוגג של ברזים בצנרת המכילה חומרים מסוכנים (קיטור ,אוויר דחוס ,וכו׳ ,).או הפעלה בשוגג של מעגלים
חשמליים .נוהלי נעילה  /תיוג חייבים להיות מתואמים עם מנהל הפרויקט .הקבלן יוודא כי עובדיו קיבלו הדרכה
נאותה בנוהלי נעילה  /תיוג.

י"א .בטיחות חשמל
הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים ויהיו על-פי דרישות חוק
החשמל.
.1

כדי למנוע סכנת התחשמלות יהיו קופסאות חיבורים ,קופסאות מיתוג ,קופסאות נתיכים ,וכו' ,סגורים תמיד
כאשר אינם נמצאים תחת השגחה.
ליד חלקים חשמליים ״חיים״ ובאזורים מסוכנים יוצבו שלטי אזהרה.
כבלים חשמליים חמים או שחוקים יוחלפו מיד.
התקנות חשמל ז מניות לא תוחזקנה יותר מאשר יום אחד .במקרה חירום משך השימוש בהתקנות חשמל זמניות
יוארך בכפוף לאישור של מנהל  /מפקח הפרויקט .
ציוד חשמלי המשמש במקומות בהם חומרים דליקים או נפיצים ,יהיה מוגן התפוצצות.
אין להשתמש בכבל מאריך בן שני גידים.
אין להעביר תעלות רצפה ,כבלי טלפון או חשמל לרוחב מעברים.
עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי בעל הסמכה ורשיון מתאים ורלוונטי לעבודה אותה הוא מבצע.

.9
.10

במנורות ניידות יהיה מגן לנורה .במהלך החלפת הנורה יש לנתק את המנורה מרשת החשמל.
במעגלי מתח גבוה ( 600וולט ומעלה) יש להשתמש בכפפות מיוחדות ולוודא ,בעזרת מבחן מתח גבוה ,שהמעגל
אינו מחובר לרשת החשמל .על מעגלי מתח גבוה יעבדו אך ורק אנשים אשר הוכשרו לכך .בדיקת רשת מתח גבוה
תבוצע רק בנוכחות חשמלאי מוסמך נוסף.
במהלך עבודה על מעגל חשמלי או בדיקתו ,ינותק המעגל מרשת החשמל וינעל או יתויג.
כל ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק החשמל .כולל שמירת מרחקים בין מכבלי חשמל תקשורת
וצנרת מים.
הקבלן יספק ציוד מיוחד עבור סביבות שאינן בטיחותיות .במסגרת זו כלולים אווירה המכילה אדים דליקים,
נוזלים או גזים ,אווירה מאכלת ומקומות רטובים או לחים.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.11
.12
.13
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י״ב .ריתוך
הוראה זו חלה על עבודות הריתוך והחיתוך בפרויקטים וכן באחזקה:
.1

כל עבודה הכרוכה בלהבה פתוחה או ריתוך ,מחייבת קבלה מראש של היתר ביצוע עבודות מסוכנות  /חמות.
היתר כאמור יינתן על ידי מנהל העבודה של הקבלן הראשי או על ידי מנהל הפרויקט .אין להתחיל בעבודה אלא
לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בהיתר האמור.
מכלי חמצן וגזים דליקים יוחזקו ויטופלו בהתאם להוראות הכלולות בסעיף  5של מדריך זה.
הן במכלי חמצן והן במכלים של גז דליק יש להשתמש בווסתים או בשסתומים להפחתת לחץ כדי להקטין את
הלחץ ולשמור על לחץ שווה של הגז באבוקה .אבוקות חיתוך תהיינה מצוידות בכולאי ניצוצות הן בצד האבוקה
והן בצד המיכל .אין להשתמש בשמנים או בחומרי סיכה כל שהם יחד עם חמצן.
עם עזיבת המקום אין להשאיר לחץ בצינורות .יש לסגור את כל ברזי ההספקה של חמצן וגז במכלים.
כל הצינורות והחיבורים יעמדו במפרטים של צינורות ריתוך מגומי.

.6
.7
.8
.9

כבלים של ריתוך קשת יוחזקו במצב תקין.
לא ייעשה שימוש בציוד ריתוך וחיתוך בשטחים או על מכלים המכילים נוזלים או אדים דליקים.
מכונות ריתוך ניידות תהיינה מוארקות.
כבלים של מכונות לריתוך קשת יוחזקו יבשים ונקיים משמנים ושומנים .הכבלים יהיו מסודרים כך שלא יפריעו

.2
.3

.4
.5

.10

.11
.12
.13

.14
.15
.16

למעבר בטוח של עובדים.
בכל הפעילויות הכרוכות בריתוך קשת יש לחבוש קסדות ריתוך .משקפי המגן אשר יחבשו העוזרים במהלך
פעולות חיתוך יהיו בצבע מתאים עבור העבודה המבוצעת ובהתאם לכמות החשיפה .בכל פעולות הריתוך בגז
וחיתוך בחמצן יש לחבוש משקפי בטיחות עם עדשות בצבע מתאים .יש להשתמש בכפפות ריתוך מאושרות.
רתכים יהיו חייבים להשתמש במיסוך מגן כדי להגן על אנשים אחרים מקרניים של ריתוך קשת.
במהלך עבודות ריתוך וחיתוך יהיו במקום מטפים לכיבוי אש בגודל ומהסוג המתאימים (לפחות מטף  ABCאחד
של  3ק״ג).
במהלך פעולות הריתוך והחיתו ך יועמד במקום צופה אש מטעם הקבלן שאומן בהפעלת ציוד הכיבוי שברשותו,
צופה האש יישאר במקום לפחות שעה לאחר סיום הריתוך או החיתוך ויוודא כי אין התלקחות לאחר תום
העבודה.
במהלך עבודות ריתוך או חיתוך יש להבטיח במקום אוורור נאות כדי למנוע שאיפה של אדים רעילים.
יש להתקין קולטי ומגיני ניצוצות על כל מכשירים לריתוך או חיתוך בגז.
אנשים וציוד יוגנו בפני סיגים חמים במהלך עבודות הריתוך.

י"ג .פלטפורמות ומלגזות
הקבלן יספק את כל הפלטפורמות והמלגזות הדרושות לביצוע העבודה .הקבלן יבטיח שהציוד האמור אכן בטוח
לשימוש .ציוד כאמור יופעל אך ורק על ידי עובדים של הקבלן אשר קיבלו הכשרה מתאימה להפעלתו .כאשר
מלגזה ממונעת אינה נמצאת תחת השגחה יוצא ממנה מפתח ההפעלה.
בתנועה תורמנה מזלגות המלגזה הממונעת רק לגובה הדרוש כדי לעבור מכשולים הנמצאים על הרצפה.
.1
כאשר המלגזה חונה מכל סיבה שהיא ,יש להוריד את המזלגות לרצפה.
כאשר המטען על המלגזה מסתיר את שדה הראייה ,יש לנהוג את המלגזה בנסיעה לאחור.
.2
אין להסיע נוסעים על מלגזה.
.3
על מפעיל המלגזה לעצור בכל פנייה אשר אין בה שדה ראייה ולפני חציית מעברים ,להפעיל את הצופר
.4
ולהתקדם בזהירות.
אין להפעיל מלגזה בתוך בניין מאוכלס ,אלא אם כן התקבל אישור מראש מיועץ הבטיחות.
.5
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.6

מלגזות תהיינה מצוידות בצופר אשר יופעל בעת הצורך.

י"ד .עובדים המסופקים על ידי הקבלן לנושאי נקיון
הכללים הבאים יחולו על עובדים המסופקים על ידי הקבלן:
לעובדי הקבלן אסור להשתמש בציוד של הנהלת הפרויקט ללא אישור מראש של מנהל הפרויקט.
.1
יש להציב שלטי אזהרה וגדרות מסביב למקומות המטופלים בשעווה או נשטפים והמועדים להחלקה.
.2
עבור כל חומרי הניקוי הכימיים המשמשים לניקיון חייבים להיות גיליונות נתוני בטיחות.
.3
על כל המיכלים להיות מסומנים כהלכה.
.4

מניעת דליקות
בתקנה  183בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ״ח 1988-נקבע כך:
" .183מניעת דליקה

א) יינקטו אמצעים נאותים למניעת התלקחות של חומרים דליקים ואחרים.
ב) מצויים באתר חומרים דליקים חומרים אחרים העלולים להתלקח ,או מתבצעות בו עבודות המחייבות הדלקת אש או
קיום תהליך בעירה ,יינקטו אמצעים נאותים למניעת התפשטות הבעירה כתוצאה מהתלקחות מקרית או שפעת רוח,
ויימצאו במקום אמצעים נאותים ומספיקים לכיבויה".
הקבלן אחראי להכנת תכנית למניעת דליקות אשר תופעל בכל שלבי עבודות הבנייה ויספק את כל ציוד כיבוי האש
בהתאם לתקנות הבטיחות והגהות בעבודה ,בהתאם למדריך זה ובהתאם לדרישות המתאימות לסוג הפרויקט
המבוצע .התכנית תאושר על ידי יועץ הבטיחות של הנהלת הפרויקט.
התוכנית למניעת דליקות תכלול בין היתר:
את כל ציוד כיבוי האש המסופק על ידי הקבלן אשר יוצב במקום בולט ,עם נגישות מיידית; בדיקת הציוד מעת
לעת והחזקתו במ צב טוב; החלפה מיידית של ציוד פגום .הקבלן יקדיש תשומת לב מיוחדת להדרכת עובדיו
בשימוש במטפים ובמגבלותיהם.

א .מטפים לכיבוי אש
הקבלן אחראי להספקה ,תחזוקה ובדיקה של המטפים באתר העבודה.

ב .צופי אש
על הקבלן לספק בכל עת את צופי האש הנדרשים לפי תקנות הבטיחות והגהות בעבודה ובהתאם לדרישותיו
הנוספות של מנהל הפרויקט.

ג .אזעקות
כל עבודה אשר עלולה לפגוע בהתראות או אזעקות חירום חייבת לקבל מראש את אישורו של מנהל הפרויקט או
נציג הנהלת הפרויקט באתר.

ד .ברזי שרפה
אין להשתמש או לחסום או לנתק ברזי שרפה וגלגלוני כיבוי ,אלא ברשות מראש ממנהל הפרויקט או נציג הנהלת
הפרויקט באתר.
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ה .מתזים
כל פגיעה במערכת המתזים תקבל אישור מראש של מנהל הפרויקט ככלל ,אין להסיר מערכת מתזים אלא בשלב
המאוחר ביותר האפשרי במהלך פרויקט ההריסה .אין להשתמש בקווי ההתזה בתור נקודות תלייה ,וכו'.

ו .מחיצות אש
בכל מקרה של פתיחת תקרות/קירות/אלמנטי אטימה למעבר אש יש לסגור לאחר ביצוע העבודה בחומר איטום
תקני למניעת מעבר עשן ואש .על הקבלן לוודא לפני תחילת עבודה קבלת מידע בדבר נקודות בהן עלול הוא
במסגרת עבודתו לחצות אזורי אש מופרדים .

כלים וציוד
א .כלים ידניים וחשמליים
כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם .אין להשתמש באתרי הנהלת הפרויקט בכלים פגומים .על
.1
הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ושהשימוש בהם נעשה באורח
בטיחותי.
ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול.
.2
בכל הכלים החשמליים יש להשתמש במגנים מתאימים.
.3
אין להשתמש ,ללא קבלת אישור מראש מהאחראי על הבטיחות באתר ,בציוד וכלים המופעלים בגז או
.4
פולטים גזים  ,בתוך בניינים או במקומות סגורים בהם אנשים בשטחים סמוכים יכולים להיות מושפעים לרעה
עקב האדים הנוצרים.
יאושרו לשימוש רק כלים ידניים המופע לים בחשמל במהירות נמוכה .כלים מסוג זה יופעלו רק על ידי
.5
עובדים אשר קבלו הכשרה יסודית על ידי הקבלן או מטעמו.

ב .סולמות  /פיגומים
על כל הסולמות לעמוד בדרישות התקן של סולמות תעשייתיים.
.1
יש לבדוק היטב את הסולמות לפני השימוש בהם .במקרים בהם נמצאים פגמים בסולם ,יש לסמן אותו
.2
ולהוציאו מיד מהשירות.
הקבלן אחראי להבטיח שעובדיו ממלאים אחר תקנות הבטיחות והגהות בעבודה אודות שימוש בסולמות
.3
ופיגומים.
אין להשתמש בסולמות מתכת בעבודות חשמל בהן קיימת אפשרות מגע בין הסולם או העובד לבין מוליך
.4
חשמל.

ג .טיפול ואחסון חומרים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הציוד והחומרים של הקבלן יהיו באזור העבודה בלבד.
חומרים יאוחסנו בצורה מסודרת ומוגנת בפני פגיעות ,רטיבות וכדומה .
מעברים ודרכי גישה ללוחות חשמל יישארו פנויים בכל עת.
לפני שינוע חומר יש לדעת את משקלו.
ציוד אישי לטיפול בחומרים כימיים ,חייב להיבדק לפני בשימוש הראשון בו בכל משמרת.
אחסון של חומרים וציוד יהיה בצורה בטוחה בפני תזוזה בלתי צפויה ,כמו נפילה ,החלקה ,גלגול ,התזה או
תנועות בלתי מבוקרות אחרות .בנוסף לכך ,יש לאחסן חומרים בצורה אשר לא תהווה סכנה לאנשים באזור.
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 .7מתקני הרמה של חומרים יופעלו על ידי אנשים מוסמכים בלבד.
 .8אין להשתמש במתקני הרמה או מעליות משא ,להסעת אנשים.
 .9כל החומרים הכימיים חייבים להיות מאוחסנים כך שיימנע שחרור מקרי של החומר לסביבה .כל החומרים
הכימיים המאוחסנים בקרבת מערכת ביוב ,חייבים להיות במכלים משניים כדי למנוע שחרור חומר שפוך.

ד .ציוד חשמלי נייד
הקבלן יספק את כל הציוד החשמלי הנייד הדרוש לביצוע העבודה .הקבלן יבטיח שציוד כאמור הינו בטוח
לשימוש .ציוד כאמור יופעל אך ורק על ידי עובדים של הקבלן אשר קיבלו הכשרה בהפעלתו והוסמכו כדבעי .כל
אימת שציוד כאמור אינו נמצא תחת השגחה ,יש להוציא ממנו את מפתח ההפעלה.
קבלן זכור!!

חוברת זו הוכנה כדי לסייע ולהקנות לך מידע נוסף לגבי הבטיחות הנדרשת באתר הבניה .אין האמור בחוברת זו
בא לבטל או להחליף את הנאמר בחוק בתקנות ו/או בהסכמים .האחריות לבטיחות כל האנשים ,לרבות עמידה
בדרישותיהם של כל החוקים והתקנות בנושאים של שמירה על איכות הסביבה ,בטיחות ,גהות ,חשמל ,אש
ובנייה ,בעבודות המבוצעות על ידי הקבלן ,על ידי קבלני המשנה שלו ,על ידי סוכניו או מוזמניו אשר נכנסים
לתחום הפרויקט לכל מטרה שהיא ,חלה בלעדית על הקבלן.
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נספח ח' -אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

)DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור (

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף  ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות

שם:
המוא"ז מטה יהודה ו/או
חברות עירוניות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או
נבחריהם ו/או מנהליהם
ו/או עובדיהם ו/או ועד
מקומי

שם

ח .פ.

ח"פ:

מען:

מען:

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מעמד מבקש האישור

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר מזמין העבודה

שיפוץ מבנה קיים
במושב בית זית
וביצוע התאמות
עבור בית קהילה

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

כל הסיכונים עבודות
קבלניות

מטבע

כיסויים
כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

0318 0316 0314 0313
330 0328 0323

הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה):

גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות
אדריכלים ,מהנדסים וכו'
כינון לאחר נזק
נזק עקיף

מלוא הנזק

נזק ישיר
מבני עזר ,תבניות ,פיגומים,
ציוד קל וכו'
תחזוקה מורחבת

 24חודש

צד ג'

8,000,000

0309 0308 0307 0302
0318 0 317 0315 0312
0322 0321 0320 0319
328

אחריות מעבידים

20,000,000

0319 0309 0308 0302
328 0320

MR-116חלקים שנמסרו

מקצועית
אחריות
ואחריות מוצר -
משולבת
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
009
ביטול/שינוי הפוליסה
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ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח השירותים
תיאור השירות נשוא ההתקשרות
אבטחה
אחסון /מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
אספקת גז ודלק
אשפה ושירותי מחזור
בדיקות מעבדה ודגימות
ביגוד /טקסטיל /אופנה
ביקורת חשבונאית ,ראיית חשבון ומיסוי
בית מטבחיים /משחטות
בניה  -עבודות קבלניות גדולות
בעלי חיים
בקרה ,ביקורת תקנים ושמאות
בקרת מוסדות חינוך
בריאות הנפש
בריכה /פארק שעשועים ומים /אטרקציות
בתי אבות ומעונות
גביה וכספים
גינון ,גיזום וצמחיה
דברי ערך /אספנות /אומנות
דפוס ,עיצוב גרפי ואומנויות
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
הדרכות /קורסים /סדנאות
הובלות והפצה
הופעות /קולנוע /שירותי בידור
הכנת מכרזים נהלים והנחיות
הסעת נוסעים
הפקת אירועים/אולמות אירועים
הריסות/פינויים
השקעות ויזמות
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
חברות מנהלות
חדר כושר /אימוני ספורט
חדרי כושר וספורט
חומרים מסוכנים וכימיקלים  -פסולת ,פינוי והובלה
חינוך/קורסים/סדנאות
חקירות
חקלאות  -צומח/חי
טיסות
יועצים/מתכננים
כוח אדם
מהנדס ,אדריכל ,הנדסאי
מזון /שירותי הסעדה /בתי אוכל
מחקרים וסקרים
מחשוב
מידע
מיפוי
מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ממוני ויועצי בטיחות
מעליות  -תחזוקה /שירות /וחלפים
מערכות בקרה ושליטה
מערכות גילוי וכיבוי אש
מערכות השקיה והולכת מים
מערכות פוטו-וולטאיות
מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי
העסקה")
נדל"ן  /השקעות ויזמות
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות
לילדים

קוד
השירות
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052

תיאור השירות נשוא ההתקשרות
רוקחות
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
רפואה משלימה
שיפוצים
שירות לאומי
שירותי אירוח ,כנסים ,השתלמויות ,פנאי ומלונאות
שירותי ביקורת
שירותי גניזה וארכיב
שירותי דת
שירותי מעבדה/תיקונים /התקנה
שירותי משרד
שירותי ניהול
שירותי ניטור
שירותי פיקוח ובקרה
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (בניה)
שירותי פיקוח ,תכנון ובקרה (כללי)
שירותי קוסמטיקה
שירותי תחזוקה ותפעול
שירותי תחזוקת מערכות
שירותים אווירי/ימי
שירותים בחו"ל
שירותים לציבור (לרבות :גופים ציבוריים ,מלכ"ר
וחל"צ)
שירותים משפטיים
שירותים פרא רפואיים
שירותים רפואיים
שכירויות והשכרות
תאגידי מים  /מכון טיהור שפכים
תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת
תכשיטים /אבני חן
תפעול ציוד
תקשורת וחברות הסלולר
-

053
054

-

055
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קוד
השירות
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ניהול מבנים
ניקיון
נשק וחומרי נפץ
ספרינקלרים
עבודות מתכת
עבודות עץ
עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
פלסטיק
פעילות בחוץ לארץ
ציוד תאורה והגברה
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
צמ"ה
צנרת והנחת קווי מים וביוב
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
קמעונאות (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי
העסקה")

-

056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

- 97 -

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
כיסויים נוספים בתוקף
אובדן מסמכים
אחריות צולבת
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות
מקצועית
הרחב שיפוי
הרחבת צד ג'  -כלי ירייה
הרחבת צד ג'  -נזק בעת שהות זמנית בחו"ל
הרחבת צד ג'  -קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת בעלי הקרקע ,המפקח ,מנהל
הפרויקט ,המהנדס ,האדריכל והבנק המלווה
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
כיסוי בגין נזקי טבע
כיסוי גניבה פריצה ושוד
כיסוי לתביעות המל"ל
כיסוי רעידת אדמה
מבוטח נוסף – בעלי הקרקע ,המפקח ,מנהל הפרויקט,
המהנדס ,האדריכל והבנק המלווה
מבוטח נוסף  -מבקש האישור
מבוטח נוסף  -היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – בעלי
הקרקע ,המפקח ,מנהל הפרויקט ,המהנדס ,האדריכל
והבנק המלווה
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
מוטב לתגמולי ביטוח  -אחר  -הבנק המלווה
מוטב לתגמולי ביטוח  -מבקש האישור
מרמה ואי יושר עובדים
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
ראשוניות

קוד
הסעיף
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

-

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

320
321
322
323
324
325
326
327
328

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש
האישור)

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
שעבוד לטובת גורם אחר  -הבנק המלווה
שעבוד לטובת מבקש האישור
תקופת גילוי ( 6חודשים)
-

כיסויים נוספים בתוקף

קוד הסעיף

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
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-

390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד
הסעיף
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
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כיסויים נוספים בתוקף
-

קוד הסעיף
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

נספח ט' – הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה
אני ________המציע במכרז "( 12 / 2021המציע") מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.1

כי אין לי קשר עסקי ו/או משפחתי מקרבה ראשונה או קשר קבוע אחר כלשהו עם מי מחברי המועצה ו/או
עובדיה הבכירים של המועצה האזורית מטה יהודה לרבות ראש המועצה.

.2

אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז זה לבין כל התחייבות ו/או כל
פעילות ,אחרת שלי בין בשכר ובין שלא בשכר.

.3

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרין או בעקיפין ואני מתחייב
בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לי הדבר.

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

.5

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת המציע אם יש קרבה כאמור
לעיל ,או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעם המציע.
שם המציע_____________________ :
חתימת המציע_____________________:

* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה בכפוף לנוהלי משרד הפנים.
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נספח י' -הצהרת העדר תביעות
לכבוד
המועצה האזורית מטה יהודה
מרכז אזורי הרטוב
א.ג.נ0.
הנדון :כתב חשבון סופי והעדר תביעות
הריני לאשר ולהצהיר בזאת ,כי החשבון שהוגש על ידי בתאריך __ __/__/ואושר סופית ע"י כל הגורמים
המעורבים (המנהל והמפקח) והינו בסכום סופי וכולל של ________ ש"ח כולל מע"מ (להלן" :הסכום הסופי"),
מוסכם עלי כחשבון סופי לכל דבר וענין.
הנני מצהיר בזאת ,כי אין לי ולא תהיינה לי כל שום תביעות כספיות ותביעות מכל סוג ומין שהוא לגבי הסכום
הסופי ,לגבי סעיפי כתב הכמויות ,ולגבי העבודה נשואת הסכם זה (עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות
לצורך הסבתו לבית קהילה במושב בית זית) ,אשר ביצועה נסתיים.
אני מודע לחובתי לעמוד בכל התחייבויותיי שבהסכם למשך שנות האחריות המפורטות ההסכם.
בכבוד רב,
שם הקבלן _______________________:
חתימת הקבלן על גבי חותמת _______________________:
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נספח יא' –

נוסח ערבות הבדק

לכבוד
המועצה האזורית מטה יהודה
מרכז אזורי הרטוב
הנדון :ערבות מס' ________________________ /
.1

בקשר עם חוזה מס' ________________ לענין ביצוע עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות
לצורך הסבתו לבית קהילה במושב בית זית ולפי בקשת __________________ (להלן" :המבקש")
הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  100,000שקלים חדשים (במילים :מאה אלף אלף
שקלים חדשים) (להלן" :סכום הקרן") בצירוף הפרשי הצמדה כפי שיפורטו להלן (להלן" :הפרשי
הצמדה") (סכום הקרן והפרשי ההצמדה יקראו להלן – "סכום הערבות") וזאת תוך  10ימים מעת הגיע
אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

.2

בדרישתכם הנ"ל יהא עליכם להודיענו כי תנאי החוזה לא קוימו ע"י המבקש וכן לצרף את מכתב ערבותנו
זה.

.3

המדד הבסיסי לצורך ערבות זו יהיה מדד תשומות הבנייה למגורים שפורסם ביום __ __/__/בגין חודש
_____ שנת ________ ,שהוא _________ נקודות ,לפי בסיס ____ (להלן ":מדד הבסיסי").

.4

חישוב הפרשי ההצמדה יעשה כך שאם ביום התשלום בפועל של סכום הערבות על ידינו לכם ,יהיה המדד
האחרון הידוע באותו היום (להלן" :המדד החדש") גבוה בהשוואה למדד הבסיסי ,אזי הפרשי ההצמדה
יהיו בסכום השווה למכפלת סכום הקרן בהפרש שבין המדד החדש לבין מדד הבסיסי ,מחולק במדד
הבסיסי.

.5

אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיסי ,נשלם לכם את סכום הקרן.

.6

המונח "מדד תשומות הבנייה למגורים" ,משמעותו המדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו כפי שנקבע על ידי הלשכה הנ"ל או כל גורם מוסמך אחר.

.7

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת
_____________________ לא יאוחר מיום ______________ .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה
ומבוטלת.

.8

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

.9

ערבות זו מהווה מסמך משני לחוזה מס' ______ ,לביצוע עבודות לשיפוץ מבנה קיים וביצוע התאמות
לצורך הסבתו לבית קהילה במושב בית זית.

*בנק ____________
סניף ___________
כתובת__________
*טופס זה חייב בשתי חתימות 0חותמות אישיות וחותמת הסניף.
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נספח יב'-תעודת השלמה
העבודות:

שיפוץ מבנה קיים במושב בית זית וביצוע התאמות עבור בית קהילה

הקבלן :

_____________________

תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן________________________________ :
תאריך התחלת תקופת הבדק.__________ :
אנחנו מאשרים בזה כי העבודות בוצעו והושלמו לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה ,להוציא החלקים המפורטים
בנספחים לתעודה זאת.

הקבלן מתחייב לבצע ולהשלים במהלך תקופת הבדק האמורה את כל החלקים המפורטים נספחים לתעודה זו.
אנו מאשרים כי קיבלנו לידינו  -טופס ; 4אישור יועץ בטיחות למבנה ולפיתוח; אישור כיבוי אש להסדרי כיבוי אש
במבנה ובעבודות הפיתוח; אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה;
וכן אישור קיום ביטוחים  -חבות מוצר;
צוות בדיקת העבודות:
.1

המתכנן__________ :

חתימה _________תאריך __________

.2

המהנדס_________ :

חתימה __________ תאריך __________

.3

המפקח____________ :

חתימה _________ תאריך __________
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נספח יג' -תעודת סיום
[על פי סעיף  58לתנאי החוזה]

אל הקבלן_____________________ :

על פי סעיף  58לתנאי החוזה ,אנו מאשרים בזה ,כי ביצוע עבודות שיפוץ מבנה קיים במושב בית זית וביצוע
התאמות עבור בית קהילה הושלמו בהתאם לחוזה ___ ,21/וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן
בהתאם לחוזה ,לשביעות רצוננו המלאה.
תאריך ............

המועצה האזורית מטה יהודה ,ע"י:
_____________________
ראש המועצה
_____________________
גזבר המועצה
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נספח יד' -מחירון המועצה
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