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מכרז מס' 07/21
מסמך א'
הזמנה להציע הצעות

מסמך א -הזמנה להציע הצעות לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה
.1

כללי
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן" :החברה" או "המזמינה") מזמינה בזה הצעות
מחיר לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה (להלן" :העבודות"" ,המבנה" ו"-הפרויקט" ,לפי העניין),
כמפורט במסמכי המכרז להלן.

.2

עיקרי ההתקשרות
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם
אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי
המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:
.2.1

הזוכה במכרז יידרש לתכנן ולבצע את הפרויקט במלואו כאמור לעיל והכל כמפורט במפרט הטכני המצורף
כנספח ז' .למען הסר ספק ,מובהר כי במסגרת הפרויקט ידרש המציע הזוכה לתכנן את המבנה בהתאם לדרישות
המפרט והפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון המצורפת כנספח י' להסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג'
למסמכי המכרז ובהתאם להעביר לידי החברה מפרט מלא של המבנה המוצע על ידו וכתבי כמויות – אשר
בהתאם להם יבצע המציע הזוכה את עבודות בינוי וביצוע המבנה במלואן.

.2.2

המציע שיזכה במכרז יידרש לספק לחברה שנת בדק ואחריות ,ולפי מפרט הבנייה המקובל של  7שנים אחריות
לנזילות ורטיבויות והכל בהתאם למפרט משרד הביטחון לבניה (ספר ירוק) הכל כמפורט במכרז זה ,לשביעות
רצון החברה.

.2.3

העבודות יתבצעו במועדים ובזמנים שיידרשו על ידי החברה ,לרבות כמפורט בסעיף  4להלן.

.2.4

הזוכה יידרש לספק את כל כוח האדם ,החומרים ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות.

.2.5

לחברה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות ,להוסיף או להפחית ,בכל עת ,כפי שתמצא לנכון וללא כל
הגבלה שהיא ,בהתאם לצרכיה ,והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה
בחוזה ההתקשרות .לא תהיה תביעה כלשהיא מצד הקבלן בגין שינויים הנ"ל.

.2.6

בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,יהיה הזוכה זכאי לתמורה ,בהתאם להצעתו ,כאמור
במסמכי המכרז.

.2.7

התמורה תיחשב ככוללת את כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות ,לרבות ומבלי למצות
כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל הא ישורים הנדרשים עפ"י כל דין .התמורה לא תשתנה מכל סיבה שהיא.
למחירים שבהצעת המשתתפים יתווסף מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד
המצאת חשבונית מס כדין.

.2.8

מובהר כי המציעים נדרשים להציע מבנה שעומד בפרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון המצורפת כנספח י'
להסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.
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.3

תנאים להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן:
.3.1

הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט –  ,1969בענף ראשי  100בסיווג
ג'  1לפחות.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו כקבלן בענף
ובסיווג כמפורט לעיל.

.3.2

בעל ניסיון מוכח בתכנון וגם בהקמה של  4מבנים רב תכליתיים ו/או מבני ציבור לפחות ב 5-השנים
האחרונות בגודל שלא יפחת מ 250 -מ"ר לכל מבנה.
איכות העבודות והיקפן יהוו יתרון בקביעת הזוכה ,לשיקולו הבלעדי של המזמין/מציע.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא את מסמך א(.)1

.3.3

הגיש תוכניות להקמת המבנה המאושרות כדין על ידי מהנדס /אדריכל ,לרבות מפרט טכני וכתב כמויות
מפורטים ,אשר עומדים בפרוגרמה של משהב"ש ,במפרט הטכני של החברה ,בתוכנית המדידה וביתר תנאי
המכרז וההסכם מכוחו.
למען הסר ספק ,לחברה נתון שיקול הדעת המלא ביחס לעמידת המציע בתנאי סף זה.

.3.4

המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו לא הורשע ב 10-השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז בעבירות
פליליות אשר בית המשפט קבע כי בעבירות הללו יש קלון.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח מסמך א(.)5

.3.5

המציע הגיש ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 50,000להבטחת הצעתו כמפורט בסעיף  8להלן.
יש לצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א( )2המצ"ב ,בדיוק.

.3.6

רכש את מסמכי המכרז בסך של  ,₪ 2,000כמפורט בסעיף  7להלן.
יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית המזמינה ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים
שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
.4

תקופת הביצוע
.4.1

תחילת תקופת הביצוע על ידי הזוכה הינה במועד הנקוב בצו התחלת העבודה כמפורט בנספח ו' למכרז זה
(להלן" :תחילת תקופת הביצוע").

.4.2

המציע שיזכה יידרש להשלים ביצוע של תכנון מפורט של המבנה והגשתו לידי החברה בתוך  30ימים קלנדריים
מיום החתימה על ההסכם וידאג לקבל אישור הועדה המקומית לתכנון ולקבל את כל האישורים הנלווים
לתחילת העבודות.

.4.3

המציע שיזכה יידרש להשלים ביצוע העבודות והקמת המבנה יעשו בתוך  180ימים קלנדריים מיום אישור
התוכניות על ידי החברה והועדה לתכנון ולבניה וימסור אותן לחברה ללא ליקויים ו/או טענות כלשהן.

.4.4

בתום ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,הן תיבדקנה על ידי נציג החברה .במסגרת הבדיקה יבדוק נציג החברה
האם קיימים ליקויים בעבודות וכן האם הושלמו העבודות בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו ,והקבלן ישלימן.
לקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או דרישות בקשר לכך.

.4.5

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל העבודות במשך  12חודשים (להלן" :תקופת הבדק") ,ויבצע כל תיקון
שיידרש על חשבונו במשך תקופת הבדק.
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.5

מסמכי ההצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן :
.5.1

סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו על ידי החברה בכתב (ככל שנשלחו) ,כשהם
חתומים ע"י המציע.

.5.2

כל המסמכים המפורטים בסעיף  3דלעיל.

.5.3

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות
ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות חוב שיש בהן כדי
להשפיע על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהיה חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח
המצ"ב כמסמך א(.)4

.5.4

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח
בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,
אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).

.5.5

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,1976-דהיינו:
 .5.5.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן  -חוק
מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על
עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .5.5.2תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח מסמך א(.)3

.5.6

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.

.5.7

ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
 .5.7.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 .5.7.2תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר פרטי
הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 .5.7.3אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשה
חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשה החתימה הנ"ל הוסמכו
לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל
הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).

.5.8

הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות
וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד).

.5.9

ערבות בנקאית אוטונומית מקור לטובת החברה ,בת פירעון עם דרישה ראשונה בנוסך מסמך א( )2בסך של
( ₪ 50,000ובמילים :חמישים אלף שקלים חדשים) .הערבות תהיה בתוקף עד ליום  17.01.2022בדיוק.
מובהר כי:
וועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות
עפ"י הדרישה .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לפסילת הצעת המשתתף.
וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או חלקה ,במקרים הבאים:
.5.9.1
.5.9.2
.5.9.3
.5.9.4

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,בכל דרך שהיא.
כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז ,הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל .למען
הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
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משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,בדואר רשום לכתובת
שיציין המציע בשולי הצעתו.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית החברה מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר
איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.
החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים
הנדרשים לצורך הערכת ההצעות ,לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות,
בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון ,ובכלל זאת על ידי הצגה בפועל של עבודות קודמות ,פגישות להסברים
וכיו"ב.
.6

אופן ומועד הגשת ההצעה
 6.1את מעטפת המכרז יש להפקיד באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,אזור התעשיה הרטוב במעטפה
סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  07/21לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה" בלבד עד ליום
 17.10.2021בשעה .12:00
 6.2ההצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו)
ולא תידון כלל.
 6.3על המציע למלא את הצעת המחיר הסופית והמלאה ,עליה יתווסף מע"מ כדין ,במסגרת נספח א' למסמך ג'
(הסכם ההתקשרות) ,ולהחתים את מורשי החתימה על גביו.
 6.4מודגש כי הצעת המחיר של המציע תהא הצעה פאושלית עבור כלל השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ,כלומר
תכנון וביצוע מלאים של המבנה – ולא תשולם למציע הזוכה כל תוספת ו/או תשלום אחר ו/או נוסף מעבר למחיר
הפאושלי הכולל בו נקב המציע בהצעתו.
 6.5מודגש בזה ,כי המחירים אינם כוללים מע"מ .מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי ,יתווסף
וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 6.6סעיפי עבודות חסרים שאינם קיימים בכתב הכמויות ,יושלמו ממחירון דקל בנייה ותשתיות עדכני מינוס ,15%
לא היו מחירים לעבודות כאמור במחירון דקל יושלמו המחירים ממחירון משכ"ל.
 6.7כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים
ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים
הנוסח שהוכן ע"י החברה ,ללא כל שינוי ,תוספת או הסתייגות.
 6.8המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי ,תוספת או הסתייגות
שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.
 6.9ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים
ממנו בהצעתו) תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש
מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה (גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של
מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.
 6.10המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל ,חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,ישים את
המסמכים במעטפה סגורה ,כאמור לעיל ,וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי החברה.
ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת .החברה תהא רשאית להורות על
השלמת חתימות ככל ואלו יושמטו.
 6.11כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .החברה תהא רשאית לדרוש
את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 6.12לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה החברה ,מטעם זה בלבד ,רשאית לפסול את ההצעה או,
לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן ,ישלים או יבהיר את הצעתו או ,לחלופין ,להתעלם מכל
הסתייגות ,שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.
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רכישת חוברת המכרז והוצאות
 7.1את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,בימים א'  -ה' בין השעות  ,08:30-13:00בתמורה לסך של 2,000
 ,₪אשר ישולמו לחברה במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם .ניתן לבצע העברה בנקאית עפ"י הפרטים
הבאים :בנק פועלים , 12סניף  ,436חשבון  .653354סכום זה לא יוחזר בכל מקרה .מובהר כי רכישת מסמכי המכרז
על ידי המציע הינה תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו .כמו כן ,לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר.
 7.2ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא זכות צילום) ללא תשלום במשרדי החברה ,זאת בתאום מראש עם גב' אורלי
חביבי ,מזכירה החברה בטלפון שמספרו .02-9958891
 7.3כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל זאת כל ההוצאות
הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.

.8

ביטוחים
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע ו/או על פי כל דין או הסכם מחייב כלשהו ,ככל והצעתו תזכה במכרז,
מתחייב המציע להחזיק ביטוחים בתוקף על פי דרישות המכרז ,בהיקף שלא יפחת מהמפורט בדרישות כפי
שמופיעות באישור הביטוח המצורף כנספח ג' להסכם .אין לבצע כל שינוי ו/או הסתייגות ממסמכי הביטוחים ,ללא
אישור יועץ ביטוח של החברה.

.9

כנס מציעים ,הבהרות ושינויים
 .9.1ביום  05.10.2021בשעה  10:30יערך מפגש וסיור מציעים למתן הבהרות למכרז .המפגש יתקיים במשרדי החברה
ומשם יצא סיור למקום העבודות .השתתפות בכנס המציעים איננה חובה.
 .9.2לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות באמצעות צד שלישי אלא על ידי עובד של המציע או שלוח בעל תפקיד בו.
 .9.3עד יום ראשון ,ה 10.10.2021-בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה
בדוא"ל  orli@m-yehuda.org.ilבלבד שאלות הבהרה בכתב במסמך  WORDבלבד ,במבנה הבא .ככל שהחברה
תחליט על ביצוע שינויים יעובר מסמך שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן יצורף הנוסח לחוברת המכרז.
מס"ד

מספר עמוד בחוברת המכרז

הסעיף בחוברת המכרז

פירוט השאלה

 .9.4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה
את החברה.
 .9.5החברה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,
יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי
המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
 .9.6החברה רשאית בכל עת ,ומכל סיבה שתראה לה ,לשנות את המועדים שנקבעו בהליך המכרז ,ובכלל זאת ומבלי
לגרוע ,המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 .10שמירת זכויות
 .10.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי
המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .10.2החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה ,את תנאי הצעתו במכרז.
 .10.3המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה ,אשר אינו סעד
כספי ,ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה ,במישרין או בעקיפין ,מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו,
מלבד סעד כספי.
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 .11בחינת ההצעות ובחירת הזוכה
 .11.1החברה תבחן ותעריך את הצעות המציעים בשני שלבים כמפורט להלן:
 .11.1.1שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .מציעים אשר הצעתם תימצא
שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ,יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 .11.1.2שלב ב' – משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז ,תבחן הצעתו בהתאם למרכיבי המחיר
והאיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:
סעיף הדירוג

אופן בחינת הניקוד

מס' נק
מקס'

הצעת מחיר

המציע בעל ההצעה הנמוכה ביותר יזכה למלוא הניקוד ,שאר
המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לפער בין הצעתם להצעה
הנמוכה ביותר.

60

ניסיון קודם

בגין מבנה רב תכליתי נוסף מעבר לקבוע בתנאי הסף ( 4מבנים),
אשר המציע תכנן וגם ביצע ,יזכה המציע ב 5-נקודות עד לסך
מירבי של  15נקודות.

15

התרשמות מבניית בגין כל מבנה דומה למבנה המוצג על ידו במסגרת הצעתו (לפי
שיקול דעת החברה) ,אשר הקים המציע בעבר ואשר יוצג על ידו
מבנים דומים
במסגרת הצעתו ,תנקד החברה את המבנים הקיימים ,זאת
בשים לב לאיכותם ולפי שביעות רצון מזמיני העבודות
הקודמים ,כאשר לכל מבנה שהמציע השלים יקבל המציע עד 5
נק' .מובהר כי החברה רשאית לתת ניקוד חלקי לפי סעיף זה,
בהתאם לפרמטרים כאמור לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

25

 .11.2ככלל ,תבחר החברה בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.
 .11.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,
ניסיונו ,כישוריו ,יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע ,ואת ניסיונה של החברה ושל גופים אחרים עם המציע
בעבר.
 .11.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תהא רשאית החברה לפנות למזמיני עבודות קודמות (בין אלה שצוינו ע"י
המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו מסמך א( )1לעיל ובין אחרים) לבירור פרטים בדבר המציע
ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו .לצורך כך ,גם תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל
מידע ,אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה ,ככל שיידרש .במקרה בו
המציע יסרב לשתף פעולה כאמור ,רשאית החברה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .11.5החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או
לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 .11.6מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל
את המכרז ,על פי כל דין.
 .11.7החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת
ההצעות .כמו כן ,רשאית החברה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות.
 .11.8בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא
פוצלה הזכייה מכוחו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי
אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.
 .11.9אין בפרסום ו/או בהכרזה על זוכה מכרז זה ,כדי לחייב את החברה לתת לזוכה במכרז עבודה כלשהי בהיקף
כלשהו ,והיא רשאית בכל עת בתקופת המכרז להזמין את העבודות או חלקן ,כפי שייראה לה לנכון ובהתאם
לצרכיה מעת לעת ,בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה באותה העת.
8
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 .11.10מובהר כי וועדת המכרזים של החברה ,תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע כי המכרז ייערך עם הליכים
תחרותיים ברוח ההליכים ובדרכים המפורטים בתקנות חובת המכרזים  1993 -תשנ"ג ,ובכלל זאת לקבוע כי
ייערך הליך תחרותי נוסף.
 .11.11יורשו להשתתף בהליך תחרותי נוסף שלושה מציעים שעמדו בתנאי הסף ,ושהצעתם אינה עולה על האומדן
בשיעור של ( 20%מובהר כי מציע שהצעתו פחותה מהאומדן ישתתף גם כן בהליך התחרותי הנוסף) ,אולם,
במידה ולא קיימים לפחות שלושה מציעים אשר הצעתם הנה עד שיעור של  20%מהאומדן ,כי אז ייגשו להליך
התחרותי הנוסף שלושת המציעים שהצעותיהם הן הכי נמוכות.
 .11.12התקיימו התנאים כאמור לעיל ,תודיע ועדת המכרזים למציעים שנקבעו על פי תנאים אלה ,כי הם רשאים
להגיש ,במועד שתורה הוועדה ,הצעה סופית ,ביחס למחיר הצעתם בתנאים המיטיבים לעומת הצעתם
המקורית; לא הגיש מציע הצעה נוספת ,תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית גם אם לא הודיע דבר.
 .11.13ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,בנוהל בו הוגשו ההצעות במכרז עד למועד שיקבע בכתב על ידי הוועדה ו/או מי
מטעמה .למען הסר ספק ,למציעים אין אפשרות להסיג לאחור ו/או לבטל ו/או לשנות את מה שכבר הציעו למעט
הגשת הצעה המיטיבה עם המזמין ,כאמור.
 .12הודעה על זכייה וההתקשרות:
 .12.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך החברה לזוכה.
 .12.2עד המועד שיהיה נקוב בהודעת החברה על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת
ביטוחים.
 .12.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  12.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא
המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהא רשאית החברה
לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולחלט את הערבות שהוגשה על ידי המשתתף במצורף להצעתו וזאת
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של
התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית החברה במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .12.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והחברה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא החברה זכאית לסך של ( ₪ 500חמש מאות
 )₪כפיצויים מוסמכים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף  12.2דלעיל ועד למועד
קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.
 .12.5החברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז סמוך
לאחר חתימה על ההסכם נשוא המכרז.
 .12.6מבלי לגרוע בזכויות על פי כל דין ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות ,וכן הלאה ,וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,בכל מקום
שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה.
 .12.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא רשאית החברה לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:
.12.7.1
.12.7.2
.12.7.3
.12.7.4
.12.7.5

כשיש בידי החברה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהמשתתף לא גילה
לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.
הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז ,כולם או חלקם ,אשר לדעת החברה יש בו/בהם כדי
להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה ,במסגרת המכרז ,והעיקול/ים
האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30יום ממועד הטלתו/ם.
מונה לנכסי הזוכה במכרז ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע,
והמינוי ,כאמור ,לא בוטל בתוך  60יום ממועד המינוי.
במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  -התברר לחברה כי הועברה  25%מהשליטה בזוכה במכרז
ללא הסכמה ,מראש ובכתב ,של החברה.
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 .13אישור תקציבי
 .13.1מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בחברה ,ובמידה וההצעה
גבוהה מתקציב החברה למכרז ,רשאית החברה לבטל את המכרז.
 .13.2כן תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף התקציבי
המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.
 .13.3למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי החברה בשל
שימוש החברה בזכויותיה אלו.
 .14ביטול המכרז
 .14.1החברה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז חדש מכל סיבה
שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה
משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
 .14.2בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית – אך לא חייבת  -לבטל את
המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 .14.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או
מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 .14.2.2התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת
ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו נתונים  /דרישות
מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או בלתי שלמים.
 .14.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור
הסדר כובל.
 .14.3החליטה החברה על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכש מסמכי המכרז כל תביעה
ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.
 .15הוראות כלליות
 .15.1מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של החברה ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד .אין לעשות
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 .15.2ההסכם המצורף למסמך פנייה זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה .יש לראות את מכרז זה
ואת ההסכם המצורף לו ,על נספחיו ,כמסמך אחד המשלים זה את זה.
 .15.3בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
 .15.4בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח
המחייב את המציעים ,וכנוסח הכתוב במכרז זה.
 .15.5סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא
לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

רונן קליין,
מנכ"ל
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מכרז מס' 07/21
מסמך א()1
מסמכי הערכת המשתתף

מסמך א(- )1מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף

 .1פרטים על המשתתף
 .1.1שם המשתתף:
 .1.2מס' הזיהוי:
 .1.3מען המשתתף (כולל מיקוד):
 .1.4שם איש הקשר אצל המשתתף:
 .1.5תפקיד איש הקשר:
 .1.6טלפונים:
 .1.7פקסימיליה:
 .1.8דואר אלקטרוני:
 .1.9פרטים נוספים ליצירת קשר:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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 .2ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  3.2ולצורך ניקוד האיכות
בעל ניסיון מוכח בתכנון וגם בהקמה של  4מבנים רב תכליתיים ו/או מבני ציבור לפחות ב 5-השנים האחרונות בגודל
שלא יפחת מ 250 -מ"ר לכל מבנה
מס' שם הגוף לו בוצעו סוג העבודות
העבודות

ביצוע שם איש קשר +
היקף העבודות מועד
השירותים (חודש טלפון
במ"ר
ושנה)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

שם המשתתף_____________________ :
חתימת וחותמת המשתתף____________ :
תאריך_______________________ :

אישור עו"ד
אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________ ,אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין
בשמו של ____________ [המשתתף] וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
____________
תאריך

___________
עו"ד
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מכרז מס' 07/21
מסמך א()2

מסמך א( )2נוסח ערבות בנקאית
לכבוד

החברה לפיתוח מרכזים כפרים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית

על-פי בקשת ________________________ מספר זיהוי _____________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  50,000ש"ח (חמישים אלף שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר וזאת בקשר עם
השתתפותם במכרז מס'  07/21שפורסם על-ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות ,ככל שיחתם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס
את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה בהליך משפטי ,או באופן
אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת
המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  17.01.2022ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
_____________________

13
חתימה וחותמת המציע__________________:

מכרז מס' 07/21
מסמך א()3
תצהיר עסקאות

מסמך א( - )3תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות על
המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  3לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב
בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא
התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,
הוא גם פעל ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
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מכרז מס' 07/21
מסמך א()4
העדר תביעות משפטיות

מסמך א( - )4תצהיר על היעדר תביעות משפטיות
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן" :החברה") בעקבות פרסום מכרז פומבי מס'
( 07/2021להלן " -המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

הנני מצהיר בזאת כי לא עמדו ולא עומדות כנגד המציע ואו מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או
תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע כל המשך תפקוד המציע וקיום הוראות מכרז זה ,במידה וייבחר.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
חתימת עורך הדין
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מכרז מס' 07/21
מסמך א()5
תצהיר העדר הרשעות

מסמך א( - )5תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים

אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן" :החברה") בעקבות פרסום מכרז פומבי מס'
( 07/2021להלן " -המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

.2

.3

הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשה החתימה ו/או מי מבעלי המניות שלו במישרין או
בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה בעבירות אלימות או בעבירות מרמה
או בעבירות מין ב 10-השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
_____ _______ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
חתימת עורך הדין
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מסמך ב'

מסמך ב  -הצעה והצהרת המשתתף

לכבוד
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ
(להלן" :החברה")
ג.א.נ,.

מכרז מס'  - 07/2021לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז פומבי מס'
 07/2021לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה עפ"י המפורט בנספחים למכרז זה (להלן" :המכרז"),
מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את כל הגורמים
הקשורים בביצוע העבודה ו/או העלולים להשפיע עליה.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי ערכנו את כל
הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים,
אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הן
מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ולראייה
אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל ,וועדת
המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו אם נסרב למסור מידע או מסמך .עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות
לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאתנו להציג כל מידע /מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו,
ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב.
 .5אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .6אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .7יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע
ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 .8הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר אתנו בהסכם ,נבצע את העבודות נשוא המכרז בשלמותן,
בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן ,לשביעות רצון
החברה.
 .9כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש
במסמך זה.
 .10אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
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 .11הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90ובמילים :תשעים) יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה ,וכי אם לא נאריך
הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה
על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .12היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי
המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.
 .13אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה של הסתלקות מהמכרז ו/או מביצוע ההסכם ,תהא החברה זכאית לסך של
( ₪ 5,000ובמילים :חמשת אלפים ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים
הנזכרים במסמכי המכרז ,לפי העניין ,או עד למועד המצאת כל האישורים ,ככל ואלו לא יומצאו לה לאחר שנתבקשו.
זאת ,מבלי לגרוע מזכותה של החברה לחלט את הערבות שניתנה לה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה החברה תהא רשאית להיפרע מאתנו את כל הנזקים וההוצאות שיגרמו לה עקב כך
ו/או להתקשר עם קבלן אחר.
כן ידוע לנו שבהתקשרות עם קבלן חילופי לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת
ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז .הננו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה
ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה עם מציע אחר במקומנו.
 .14בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לבצע השירותים נשואי המכרז דלעיל,
במחירים שנקבעו על ידנו בטופס הצעת המחיר ,נספח א' למסמך ג'.
 .15הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ,ובכלל זה כל
ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות,
ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,אביזרים ,חומרים ,כלי עבודה ,כלי רכב,
ביטוחים ,רישוי והיתרים ,ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת
במסמכי המכרז.
 .16ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו דלעיל ,לרבות לא בגין
הפרשי הצמדה למדד ,לרבות לא בגין כל שינוי במיסים ,תקורות ,תשומות וכדומה.
 .17כן מובהר לנו כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י
חוזה זה ,יחולו עלינו וישולמו על ידינו .לצורך כך ,תנכה החברה מהסכומים שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי
כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 .18אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו
זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 .19אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד החברה ,ו/או מי מטעמה ,אשר -אינו סעד כספי,
ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה ,במישרין או בעקיפין ,מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי,
מלבד סעד כספי.
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 .20אנו מצהירים כי בהגשת ההצעה ,אנו מקבלים עלינו את כלל מסמכי המכרז.
 .21ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף ____________________ :מס' זיהוי_____________ :
כתובת (כולל מיקוד) _________________ :טל ______________ :פקס_______________ :
דוא"ל______________________ :
איש קשר _______________ :טל' נייד _____________________ :

תאריך ________

חתימה______________________:

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י תאגיד
אני הח"מ _____________

עו"ד של ____________________

___

ח.פ( ___________________ .להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני
בשם המשתתף ,כי נתקבלו אצל
___________________
על הצהרה זו ה"ה
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף
על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י יחיד

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז_______________ .
(להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מסמך ג' הסכם לביצוע עבודות קבלניות
שנערך ונחתם בהר טוב ביום _____ לחודש _____ שנת 2021
בין:

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ
ממרכז הר טוב ד.נ .שמשון  99700טל02-9958891 :
(להלן" :החברה ו/או המזמין")
מצד אחד -

ל ב י ן _______________________________ :
_______________________________
_______________________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני -
הואיל

והמזמין הינו תאגיד עירוני ,המופקד על פיתוח המועצה האזורית מטה יהודה (להלן" :המועצה").

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במכרז שערך המזמין לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה (להלן:
"העבודות"" ,המבנה" ו"-הפרויקט" ,לפי העניין);

והואיל

והמזמין בחר בהצעתו של הקבלן כהצעה הזוכה במכרז;

והואיל

והקבלן מצהיר שהינו בעל היכולת ,האמצעים ,הידע המקצועי ,הכלים ובעלי המקצוע הנדרשים להבטחת
עבודה מקצועית ומילוי כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה;

והואיל

והקבלן יבצע את כלל עבודות התכנון וביצוע הקמת המבנה במלואן על כל הכרוך והמשתמע מכך כמפורט
בהסכם זה להלן;

לפיכך ,הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים

 1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2כותרות ההסכם הנן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם ו/או תנאיו.
 1.3במקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה מהוראות הנספח ,תהא
הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראות הנספח תקרא ותפורש ביחד עם ובהתאם להוראת ההסכם ,אלא אם כן
יוסכם אחרת במפורש.
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 1.4רשימת הנספחים:
נספח א'

-

הצעת המציע.

נספח ב'

-

נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה  /ערבות בדק.

נספח ג'

-

נוסח אישור על עריכת ביטוחים.

נספח ד'

-

נספח בטיחות והצהרת בטיחות.

נספח ה'

-

הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – .1953

נספח ו'

-

רשימת תכניות.

נספח ו'

-

נוסח "צו התחלת עבודה".

נספח ז'

-

מפרט טכני

נספח ח'

-

כתב כמויות – יצורף על ידי הקבלן בטרם חתימת ההסכם

נספח ט'

-

תכניות

נספח י'

-

פרוגרמה

.2

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

 2.1הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווג הנדרש לביצוע העבודות נשואות הסכם זה ,והנו בקיא ומנוסה
בכל הדרישות ,הספציפיות והפרטים הטכניים של העבודות נשוא הסכם זה .כן מצהיר הקבלן ,שראה את המפרטים,
התשריטים והפרוגרמה ,הבינן ובדק אותן ושהוא מקבל על עצמו לתכנן ולבצע את העבודות בין אלה שידועים לו עכשיו
ובין אלה שיתבררו מאוחר יותר ,בצורה מקצועית ואמינה ,ולא תהיה לו כל טענה בגין מצג שווא מצד המזמין ,או בדבר
טעות מצדו ביחס לתכונות הפיזיות של המבנה נשוא העבודה ,או למצבו התכנוני או המשפטי או לגבי היתרי עבודה
נדרשים .כן מצהיר הקבלן כי הוא בדק את השטח ושהוא מוכן לבצע את העבודות נשוא הסכם זה בשטח המזמין וכי לא
יהיו לו כל תביעות באשר למצב השטח ובאשר לעבודה נשוא הסכם זה.
 2.2הקבלן מצהיר כי התכנון שהוכן ו/או יוכן ו/או יתוקן על ידו לצורך הפרויקט נשוא הסכם זה עומד בפרוגרמה ,במפרט,
בתשריט ובכל תקן רלוונטי לעבודות אלו .כמו כן ,מצהיר הקבלן כי הובהר לו ומקובל עליו שהעבודות ,לרבות תכנונן,
יבוצעו בהתאם לתמורה הפאושלית שהוצעה על ידו במסגרת הצעתו במכרז והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת.
 2.3הקבלן מוותר מראש על כל תביעה בגין עבודה שיבצע ולא נדרשה לכך ע"י המזמין ,ו/או שלא אושרה מראש ע"י המזמין
בכתב.
 2.4הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם,
ציוד ,חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה.
 2.5יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הכישורים המקצועיים וכוח העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע
התחייבויותיו ,והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי החוזה.
 2.6הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בחוזה זה ,וכי אין כל מניעה ,על-פי דין או הסכם או
אחרת ,לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של
צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
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 2.7אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות
של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 2.8הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו ,וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים לו.
.3

התחייבויות הקבלן – כללי

 3.1הקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את כל העבודות ע"פ הסכם זה על בסיס מחיר מוסכם וסופי למכלול העבודות .הקבלן
מוותר מראש על כל תביעה בגין עבודה שביצע ושלא נדרשה ע"י המזמין ושלא אושרה במפורש ובכתב ע"י המזמין.
 3.2הקבלן מתחייב להודיע למזמין על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או בכל
עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על המזמין בהתקשרות זו.
 3.3הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה ובאיכות מעולים ,ומחומרים מעולים ובאיכות מעולה.
 3.4בכל מקום על חומר בו קיים תקן ישראלי מתחייב הקבלן להשתמש בחומרים עם ובהתאם לתקן ישראלי.
 3.5הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות בשבתות ובחגי ישראל.
 3.6הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן שימנע ככל האפשר מטרד או הפרעה לשכנים ו/או לקבלנים אחרים הפועלים
בשטח מטעם המזמין .ברור לקבלן כי המזמין יהא רשאי לבצע בעצמו או באמצעות אחרים מטעמו עבודות
במקרקעין/במבנה או בחלק מהם והקבלן לא יהיה רשאי לבוא בטענה בעניין זה.
.4

מהות העבודות

 4.1ביצוע העבודות יהא בהתאם לדרישות המזמין מפעם לפעם ,ועל פי המפורט בנספח ז'  +ח' להסכם זה -מפרט טכני וכתב
כמויות.
 4.2העבודות שיסופקו ע"י הקבלן כוללות את כלל המלאכות ,החומרים הציוד והאמצעים וכל מה שנדרש להשלמת העבודות
ברמה מעולה.
 4.3העבודות יבוצעו ע"פ התוכניות הקיימות ובהעדר תכניות מפורטות על הקבלן לקבל את התוכניות מהמתכננים מטעם
המזמין.
 4.4העבודה תהיינה באחריות הקבלן עד למועד מסירה למזמין.
 4.5הקבלן מסכים כי במידה ויצומצם או יבוטל ההסכם ,התשלום לקבלן יהא עבור העבודה שביצע בלבד וללא כל תביעות
נוספות.
 4.6במידה ותצומצם /תבוטל/תורחב העבודה חישוב הכמויות יעשה ע"פ החלק היחסי של העבודה להנחת דעת המזמין.
 4.7הקבלן מתחייב לבצע ניקיון ולפנות כל פסולת מכל סוג במהלך ובתום עבודתו ,למקומות סליקה מאושרים לקליטת
פסולת בניין או פסולת אחרת על פי כל דין.
 4.8הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ולהביא כל חומר ,מתקן ,מכשור וכלי עבודה שיידרשו לשם ביצוע העבודה .הקבלן
מתחייב לסלק כל ציוד או חלק ממנו שלדעת המפקח אינו מתאים לביצוע העבודה ו/או אינו דרוש לביצוע העבודה או
גורם נזק או מטרד .מובהר כי המזמין לא יהא אחראי לציוד או לנזק שייגרם עקב הציוד וכי האחריות לו ולכל נזק
שייגרם תחול על הקבלן .המזמין לא יהא אחראי בשום אופן לאבדן ו/או לנזק שיגרמו לציוד או למאן דהוא בקשר עמו
או עם הפעלתו.
 4.9הקבלן מצהיר כי ידועים ומוכרים לו כל ההוראות והנהלים המתייחסים לביטחון ולבטיחות בעת ביצוע העבודות ,והוא
מתחייב למלא אחריהם ולנהוג על פיהם .הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות
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הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודות ובסביבתו ובכל מקום שיידרש על ידי המזמין ,או שיהיה דרוש על פי
דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
.5

התמורה

 5.1תמורת ביצוע שלם ומלא של העבודות ע"י הקבלן ישלם המזמין לקבלן תמורה כמפורט בהצעת המחיר של הקבלן המצ"ב
כנספח א' להסכם זה (להלן" :התמורה") לפי אבני הדרך כדלהלן:

תנאי התשלום :
שלב

אחוז מהצעת
המציע

קבלת היתר בניה מהועדה המקומית
גמר שלד
סיום עבודות גמר
מסירת המבנה לאחר קבלת טופס  4לידי מ.א .מטה יהודה

10%
30%
30%
20%
10%

סיום שנת בדק

 5.2לתשלום זה יצורף מע"מ כחוק.
 5.3התשלום אינו צמוד למדד כלשהו.
 5.4מוסכם על הקבלן כי בתום השלמת כלל העבודות ישולם לו סך של  90%מהתמורה ,כמפורט בסעיף  5.1לעיל ,ובתום שנת
הבדק ישולם לקבלן  10%נוספים לאחר ביצוע כלל עבודות האחזקה והתיקונים הנדרשים.
 5.5התשלום יבוצע על בסיס שוטף 45+יום ממועד קבלת חשבון מהקבלן אשר יוגש בתום העבודות ,שיבוצעו לשביעות רצון
המזמין וייבדקו על ידי מפקח מטעמו.
 5.6הקבלן ימציא לידי המזמין חשבונית מס ואישור מתאים על פטור מניכוי מס במקור במידה ולא יעשה כן ,יהיה המזמין
רשאי אך לא חייב לנכות מס כדין ,עיכוב כתוצאה מדבר זה לא ייחשב כעיכוב שנבע מצדו של המזמין.
 5.7הקבלן מצהיר כי התמורה ,הנה תמורה סופית וראויה למכלול העבודות בין הידועות ובין שידרשו בעתיד .התמורה כוללת
את כלל המלאכות ,החומרים הציוד והאמצעים וכל מה שנדרש להשלמת העבודות ברמה מעולה.
 5.8הקבלן לא יהיה רשאי להעלות תביעה כספית נוספת כל שהיא בגין אי הכרת הנסיבות הקשורות בביצוע העבודות ו/או
עקב כל טענה אחרת מכל סיבה שהיא ,בין ידועה ובין שתתגלה בעתיד.
.6

תכולת מחירים

בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודה הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע
בהתאם לחוזה ,ובין היתר את כל האמור להלן:
6.1

כל העבודה (לרבות תכנון)  ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודה לוואי וחומרי עזר,
הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה.

6.2

תיאום עם כל הגורמים ,במידה ויידרש לכך הקבלן ,כולל קבלנים אחרים ,חברת חשמל ,וכו'.

6.3

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,לרבות גידור אתר העבודה.

6.4

אספקה ושימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם ,החזקתם באתר
וסילוקם בסיום העבודה.

6.5

מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.
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6.6

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה ,המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה ,החזרתם ,ובכלל
זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.

6.7

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו ,אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם.

6.8

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי מסמכי החוזה והמפרט הטכני.

6.9

ניקוי אתר העבודה ,וסילוק פסולת ועודפים ממנו ע"ח הקבלן ולאתר שפך מורשה.

 6.10הוצאות להצבת שלטים וכן הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.
 6.11דמי הביטוח למיניהם ,מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו ,מסים ,אגרות והיטלים מכל
מין וסוג שהוא.
 6.12העסקת עובדים.
 6.13כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.
 6.14כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופתו.
 6.15רווחי קבלן.
 6.16כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו ,על כל פרטיהם ,הקשורות עמם ,או
הנובעים מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין
שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד.
 6.17למען הסר ספק מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ,מכל סוג ומין שהוא.
 6.18עוד מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות
עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .החברה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי
כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.
.7

לוחות זמנים

 7.1תחילת תקופת הביצוע על ידי הזוכה הינה במועד הנקוב בצו התחלת העבודה כמפורט בנספח ו' למכרז זה (להלן" :תחילת
תקופת הביצוע").
 7.2המציע שיזכה יידרש להשלים ביצוע של תכנון מפורט של המבנה והגשתו לידי החברה בתוך  30ימים קלנדריים מיום
החתימה על ההסכם.
 7.3המציע שיזכה יידרש להשלים ביצוע העבודות והקמת המבנה יעשו בתוך  180ימים קלנדריים מיום אישור התוכניות על
ידי החברה והועדה המקומית וקבלת היתרי בניה על פי חוק וימסור אותן לחברה ללא ליקויים ו/או טענות כלשהן.
 7.4נגרמו עיכובים בביצוע העבודות ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן אין ולא הייתה שליטה עליהן,
וכן לא יכול היה לצפתן מראש ,יגיש הקבלן למפקח בקשה מפורטת ומנומקת ,וזה ,אם ימצא את הבקשה מוצדקת
ובתנאים שימצא ,רשאי להמליץ בפני החברה על הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן; והחברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,רשאית לשנות ו/או להאריך את המועדים לביצוע התחייבויות הקבלן ,והכל בתנאים כפי שתקבע החברה.
 7.5שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד ,וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת אותה קבע המנהל,
לא יהיה להם כל תוקף שהוא.
 7.6מובהר כי "אינתיפאדה" ו/או סגר ו/או מחסור בחומרים ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת רישיונות להעסקתם של
פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים ו/או תלות באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל ,לא יהוו נסיבות
המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה.
 7.7לא השלים הקבלן את העבודה במועד ,ישלם הקבלן לחברה פיצוי מוסכם בסך של ( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) בגין
כל יום של איחור בהשלמת העבודה ,על פי קביעת המפקח .מוסכם כי החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום אשר יגיע
לקבלן ממנה ,את סכום הפיצוי המוסכם לפי חישוביה.
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 7.8הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את הנזקים שיגרמו לחברה עקב
האיחור בביצוע שלבי העבודה ,כפי שניתן לצפתם במועד עריכתו של הסכם זה.
 7.9למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,לחברה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות נשוא הסכם זה ,במתן הודעה
מוקדמת בת  7ימים ,מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות .הופסקה כאמור ,תהיה החברה
רשאית לבצע את העבודה בעצמה ו/או באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,
מבלי שתהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 7.10שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של החברה לכל סעד או תרופה נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין
אי ביצוע העבודה כאמור.
 7.11עוד ,יצוין כי החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך או לדחות את תקופת הביצוע ולא תהא לקבלן כל תביעה
ו  /או טענה מכל סוג שהוא כלפיה במקרה זה.

.8

מסמכים וסתירות במסמכים

 8.1גילה הקבלן סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה
להוראה אחרת ממנו ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או
שמסר המפקח הודעה לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב למנהל
והמנהל ייתן לו הוראות בכתב בדבר .במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.
 8.2המנהל או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות ,לפי הצורך,
לביצוע העבודות.

.9

אישורים

 9.1הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרישיונות וההיתרים
הדרושים על פי דין לביצוע העבודות ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת
העבודות ,לרבות אישור קיום ביטוחים ,כמפורט להלן.
9.2

דרישות הרשויות המוסמכות האמורות תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו .למען הסר ספק ,הקבלן לא יהא זכאי לכל
תוספת תשלום בגין פעולות אלה.

 9.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מצהיר ,בחתימתו על הסכם זה ,כי הוא זכאי לבצע את העבודות ו/או כי יש
בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלוונטיים לביצוע העבודות.
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 .10עבודות התכנון
 10.1הקבלן יבצע את כלל תכנון הפרויקט ועבודות הקמת המבנה באופן התואם את המפרט ,הפרוגרמה ,התשריטים וכלל
התקנים המחויבים ביחס למבנה נשוא העבודות .בהתאם יבצע המתכנן את כלל הפעולות והשירותים הנדרשים
ממתכנן על פי כל דין לרבות:
תכנון מוקדם

 10.2ביקורים באתר ,חקירות ובדיקות מוקדמות ,התייעצות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים בחברה ,לרבות יועצים
נוספים ו/או קודמים ,מומחים ,רשויות מוסדות תכנון ו/או גורמים אחרים ככל שיידרש;
 10.3בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון הפרויקט ובקבלת
אישור הרשויות;
 10.4הכנת תכניות מוקדמות המתארות את הצורה העקרונית של הפרויקט והכוללות ,בין היתר :תכניות או תכניות
עקרוניות ,חזית ראשית ,חתך ראשי ו/או פרספקטיבה;
 10.5בדיקת תכניות חלופיות עד לבחירת התכנית ע"י החברה והכנת אומדן תקציבי;
 10.6הכנת תכניות סופיות המתארות את הצורה הסופית של הפרויקט לאחר תיאום וסיכום עם המועצה;
 10.7קבלת אישור החברה לסיום שלב התכנון המוקדם .סעיף זה הינו יסודי להסכם זה ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של
ההסכם.
תכנון מפורט

 10.8הכנת תכניות ס ופיות ומפורשות ,לרבות כל המסמכים ,התיאורים ,או אחרים הדורשים בדרך כלל לצורך קבלת
אישורים והיתרים ככל שיידרשו על פי כל חיקוק ו/או מטעם מוסדות ורשויות מוסמכים ,ואשר יהוו תנאי מוקדם
לביצוע הפרויקט ו/או להשלמתו הסופית ו/או להפעלתו;
 10.9הכנת התכניות והמסמכים ,הנדרשים ע"י הרשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים ,והגשתם לרשויות לאחר חתימת
החברה;
 10.10השלמת תכניות עבודה הכוללות ,השלמת תכניות מפורטות ומפרטים וכתבי כמויות ,עדכון אומדן תקציבי לביצוע ,תוך
ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן;
 10.11קבלת אישור החברה לסיום שלב התכנון המפורט .סעיף זה הינו יסודי להסכם זה ,והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של
ההסכם.

 .11בדיקות מוקדמות
11.1

רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה בדק את אזור ביצוע העבודות בפועל,
את כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה לביצוע העבודות ,ותנאי העבודה
באתר ביצוע העבודות וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו
בחוזה זה.

11.2

לפני התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובכפוף למועד שנקבע על ידי החברה ,יעשה הקבלן את
כל ההכנות הדרושות לביצוע העבודות ,כדי הנחת דעתו של המפקח .כל פעולות ההכנה לביצוע העבודות תהיינה על
חשבון הקבלן.
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 .12דיווח וניהול יומן עבודה
12.1

הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן" :היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע ,לרבות כל פרט חריג במהלך העבודה
או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ידווח
הקבלן לחברה ו/או למפקח ו/או למנהל על כל תקלה אשר תתגלה בביצוע החוזה עם גילויה.

12.2

מסירת היומנים לחברה ,כשהם חתומים על ידי המפקח ,תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי
הקבלן.

 .13פיקוח על ידי החברה
13.1

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח לפי חוזה זה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה
בכל שלביו על ידי הקבלן .הפיקוח או העדר פיקוח מצדם לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי
תנאי החוזה ו/או לא יטיל חובה לשיפוי מאן דהוא בגין מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן.

 .14תפקיד וסמכויות המפקח
14.1

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח ,וימלא לצורך זה אחרי
כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

14.2

המפקח רשאי לבדוק את העבודות ,כולן או חלקן ,ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים
בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו ,על ידי הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה
את החוזה ,את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

14.3

המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע העבודות ,לרבות
הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה ,הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו
לרבות ,ומבלי למצות ,לפסול ,בכל זמן שהוא ,ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם
פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

14.4

המפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לחברה בגין כל עבודה שבוצעה.

14.5

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה ,בין אם עשו בה שימוש ובין אם
לאו ,אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן .הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
כלפי החברה למילוי תנאי החוזה ו/או לא יטיל חובה לשיפוי מאן דהוא בגין מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן.

14.6

הקבלן יאפשר למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתרי ביצוע העבודה ולכל מקום אחר שבו
מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים ,חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע
החוזה.

14.7

הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע ,עובדים ,כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על העבודה על פי
חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.

14.8

המפקח רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת ,על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה ,או שלב ביצוע
כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור .מכל סיבה שהיא ,והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר
העדיפויות שקבע המפקח.

14.9

מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי לתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה או כדי לשמש
בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.

 14.10כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה ,תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.
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 .15כפיפות למנהל
 15.1בביצוע התחייבויותיו יהיה הקבלן כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו וימלא את
התחייבויותיו לשביעות רצונו.
 15.2מבלי לפגוע באמור לעיל ,ידווח הקבלן למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור בביצוע ההסכם ויציג בפניו על
פי דרישתו כל מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון וכיו"ב אשר נדרש עפ"י דין לביצוע העבודות.
 15.3הקבלן מתחייב לשמור על קשר מידי ורצוף עם המנהל ,ולצורך כך יצטייד ויחזיק ,על חשבונו ,אמצעי קשר קבועים
וניידים כגון טלפון קווי ,מכשיר טלפון נייד ,ביפר ומכשירי קשר.
 .16השגחה מטעם הקבלן  -צוות הניהול
 16.1בכל זמן ביצוע העבודות יהיה באתר מנהל עבודה מטעם הקבלן ,אשר ישמש כמפקח מטעמו.
 16.2מנהל עבודה מטעם הקבלן אשר יפקח על ביצוע העבודות בשטח יועסק על חשבון הקבלן ויהא בעל תעודת מנהל עבודה
בעבודות בניין ,וניסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודה מסוג העבודות נשוא ההסכם ונספחיו.
 16.3מנהל העבודה ינהל את כל העבודה באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה .במידה ומנהל העבודה לא יהיה נוכח
באתר רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן לאלתר או ,לפי שיקול דעתו ,לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי ,קבוע
ומוסכם מראש ,בסך של  ₪ 500בגין כל שעה ,אשר בה לא נוכח המנהל באתר ,ללא צורך בהוכחת נזק.
 16.4כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי החברה בכתב למנהל העבודה או מי
מטעמו ,ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו את הקבלן ,למעט הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות
כספית.
 16.5לא מינה הקבלן מנהל עבודה מוסמך ו/או לא העביר את טופס האישור לידי המפקח לא יהא הקבלן רשאי להתחיל את
עבודתו לוח הזמנים הינו קבוע ומנין הזמן לא ייעצר בגין עילה זו.

 .17העסקת עובדים
 17.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה עליו ואמצעי התחבורה
לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 17.2כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודה בהתאם להסכם זה יהיו בעלי ניסיון בביצוע העבודה ובעלי כל הרישיונות
הנדרשים עפ"י כל דין ,ככל נדרשים.
 17.3הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ,מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד
הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון ,הסמכה או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק
רק מי שרשום או בעל רישום ,הסמכה או היתר ,כאמור.
 17.4לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ,1959 -ובשום
מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא אם יש בידיהם אישור עבודה
כחוק בישראל.
 17.5הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים .הקבלן ישלם בעד כל
עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר
עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון
העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף.
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 17.6הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח ,ושנועדה לשמור על רווחת ,נוחיות
ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים
ולשביעות רצון המפקח .ככל שיידרש ,על הקבלן להעמיד באתר העבודה שירותים ניידים לשימוש הפועלים וכן
סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים.
 17.7הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה ,ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של חוזה זה.
 17.8הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת נוער ,התשס"א –  ,2000ואת התקנות מכוחו ,והוא מתחייב
לנהוג בהתאם לחוק זה .כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה
מצדו לכל דבר ועניין.
 17.9עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991ובחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  ,1987לצורך התקשרות עם החברה בחוזה זה ,וכי
כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 17.10הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים למעט מומחי חוץ בין
במישרין ובין בעקיפין בין אם על ידי הזוכה ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר
הקבלן .הפרת סעיף זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 .18הרחקת עובדים
 18.1הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו באתר
העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם,
אם לדעת המנהל או המפקח אותו אדם אינו עומד בתנאים הנדרשים בהסכם זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה,
או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -
לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או בביצוע העבודות.
 18.2בנוסף ,מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר ימנע כל עיכוב/
דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 .19נזקים לעובדים ושלוחים
 19.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויי המגיעים
על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע
העבודה או ביצוע עבודות הבדק ,לרבות נזק שנגרם לעובד החברה ,לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים,
לקבלני משנה ועובדיהם ,ולספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.

 19.2החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא התביעה כנגד הקבלן בגין נזק או
תאונה כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה סופי ומוחלט ולשביעות רצונה.
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 .20העדר יחסי עובד מעביד
 20.1הקבלן מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם החברה הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו שיועסקו בביצוע
העבודות לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם החברה.
 20.2הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם החברה לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה שהקבלן הינה
גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות,
מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי-ביצוע התחייבויות הקבלן על
פי הסכם זה.
 20.3עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו לחברה ,בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה ,כל עלויות נוספות ,לרבות
עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד" ,מכל מין וסוג שהוא .הצדדים מסכימים בזה כי התמורה הקבועה
בהסכם זה הינה העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה לחברה בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום
ההתקשרות.
 20.4היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,בין על פי פנייה שתוגש על ידי הקבלן ובין על פי
פניית כל גורם אחר ,כי בין מי מעובדי הקבלן לבין החברה נוצרו יחסי עובד ומעסיק ,ישפה הקבלן את החברה בגין
כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה.
 20.5הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו מכשירי קשר ו/או טלפונים ניידים לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד בין החברה
לבין הקבלן.

 .21אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 21.1הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים החומרים ,והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של
העבודה בקצב הדרוש ,עפ"י המצוין בנספח תכולת העבודה.
 21.2כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה ,מהסוגים והמינים כפי שנקבעו
במסמכי המכרז ,ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 21.3החומרים יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי הנדרש לגביהם ,ובהיעדרם – תקנים אירופאים מתאימים.
 21.4הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש .הקבלן לא
ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח ,זולת אם ויתר המפקח מפורשות,
בכלל או לעניין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.
 21.5המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע העבודה ,לרבות
הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה ,הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו.
הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.
 21.6הקבלן יגיש לאישור המפקח ,על פי בקשתו ,דוגמאות של כל החומרים טרם השתמש בהם .הוצאות בדיקות
העבודות והחומרים ,לרבות בדיקה על ידי מכון התקנים ו/או מכונים אחרים במידת הצורך מוסמכים עפ"י דין,
תחולנה על הקבלן .כל החומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו.
 21.7נוכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק על ידי הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את הדרישות
כקבוע בהסכם זה ,ירחיק הקבלן את החומר מאתר העבודות .סירב הקבלן לעשות כן ,רשאית החברה להרחיק את
החומרים הפסולים בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות הנובעות מכך.
 21.8אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם ,בין שעשה
שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא שאינם
עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 21.9מובהר כי לחברה הזכות לספק חלקים מן החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע העבודות ממקורות אחרים באופן
עצמי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .אם יסופק ציוד כאמור ,תשולם התמורה בגין העבודה בלבד ,כפי שייקבע ע"י
המנהל.
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 .22אספקת חשמל
 22.1הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ,על ידי הפעלת דיזל-גנרטורים או התחברות לקווי
חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ,ויעשה את כל הסידורים הדרושים לשם כך כגון :קבלת אישורים מחברת
חשמל וכדומה ,וכל זאת באישור המפקח.
 22.2כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל ,תהיינה כלולות בהצעת המחיר שיגיש הקבלן בנוהל הצעת
מחיר והקבלן לא יהיה זכאי לקבל בגינן כל תמורה נוספת.
 .23אספקת מים
 23.1הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו ,לרבות התקנת
מד צריכת מים בנקודת החיבור .
 23.2הקבלן יתחבר למקור מים במקום שייקבע ע"י הרשות המזמינה ,באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים לביצוע
החיבור ,והוצאות החיבור וצריכת המים יחולו על הקבלן.
 .24טיב החומרים
 24.1הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים ,מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור בהצעתו ובמפרט הטכני
ובכמויות הדרושות.
 24.2הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים המותרים בהתאם לכל חוק שנבדקו ונמצאו כשרים
למטרתם על ידי המפקח ,וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר
המפקח .אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור.
 24.3סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה  -אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של
העבודה.
 .25שינויים
 25.1המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן ,בכל עת ,על שינוי ביחס הנוגע לאופייה ,לאיכותה ,סוגה ,גודלה או לכמותה של
העבודה ו/או כל חלק ממנה (להלן" :פקודת שינויים") ,והקבלן יקיים אחר כל הוראה של המנהל כאמור.
 25.2במידה ולא נקבע בהצעת הקבלן מחיר לעבודות הנוספות /שינויים ,יקבע ערכו של השינוי עפ"י המחירים הנקובים
במחירון דקל האחרון שפורסם בניכוי 15%ובהעדר סעיף מתאים עפ"י החלטת החברה או מי מטעמה כמפורט לעיל.
הקבלן מצהיר בזה כי החלטת המנהל בנדון בסעיף זה תהיה סופית ומוחלטת ולא תהיה לו כל טענה ו\או תביעה
מכל סוג שהוא כלפי המזמינה ו\או מי מטעמו בעניין זה.
 25.3בכל מקרה ,בעת חישוב ערכו של השינוי ינוכו ההוצאות אשר בהן היה אמור הקבלן לשאת לולא השינוי.
 25.4המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  30יום מיום מתן פקודת השינויים .למניעת ספק מובהר כי אין הקבלן רשאי
לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.
 25.5מובהר כי פקודת שינויים ,כשלעצמה ,אין בה כדי להאריך איזה מהמועדים לקיום התחייבויותיו של הקבלן לפי
הסכם זה .היה הקבלן בדעה כי יש להאריך את המועדים נוכח פקודת שינויים ,יהיה עליו להגיש בקשה מנומקת
למפקח וזה ,אם ימצא את הבקשה כמוצדקת ,יאריך את פרק הזמן לביצוע העבודות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ובהתחשב באופי השינוי המבוקש.
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 .26מלאכה פסולה
 26.1המפקח רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה ,בכל
מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם ,ועל סילוקו ,הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק
כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד
לחוזה לפי שיקול דעתו המקצועי של המפקח.
 26.2לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח תוך  7ימים ,תהא החברה רשאית לבצען על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל
ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.
 .27הגנה על חלקי העבודה
 27.1הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה ועל אתר
העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם להם.
 27.2כל נזק אשר נגרם לחומרים ,למוצרים ,לאתר העבודה או לחלקי העבודה ,בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים
ובין שלא ,יתוקן ע"י הקבלן מיד ,על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.
 .28ניקוי אתר העבודה והשבת המצב לקדמותו
 28.1הקבלן ישמור על האתר נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל ביצוע העבודה.
 28.2מובהר ומודגש בזאת כי העבודות נשוא החוזה כוללות גם את השבת המצב לקדמותו וניקיון מקום העבודה,
במסגרת הזמן הקבוע להשלמת העבודה.
 28.3הקבלן ינהג במרב המאמצים למניעת הטרדה לסובב כולל עבודה בשעות סבירות.
 .29ערבות לקיום החוזה /ערבות ביצוע וערבות בדק
 29.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן הזוכה לחברה במועד חתימת חוזה זה ,ערבות בנקאית
בלתי מותנית בגובה  ₪ 15,000לא כולל מע"מ ,אשר תהא צמודה למדד התשומות בסלילה .הערבות תעמוד בתוקפה
עד לתום  12חודשים ממועד השלמת העבודות ,כך שתשמש כערבות בדק (להלן בסעיף זה – "הערבות" או "ערבות
הביצוע /ערבות הבדק").
 29.2הערבות תוארך ,מעת לעת ,לפי דרישת החברה ועד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה.
 29.3הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.
 29.4לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות חוזה זה בהתאם להוראות חוזה
זה ,יהווה הדבר ,כשלעצמו ,עילה לחילוט הערבות.
 29.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות והתשלומים הקשורים
במישרין ובעקיפין לקבלן שהחברה עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה ,כל ההוצאות
התיקונים ,השלמות ,שיפוצים במהלך העבודה שחברה תעמוד בהן ,וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה או למי
מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.
 29.6בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים,
ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
 29.7חולטה ערבות ,ימציא הקבלן ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת תהיה בידי החברה ערבות במלוא
הסכום הנקוב בסעיף זה.
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 .30הסבת החוזה וקבלני משנה
 30.1הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת החברה ,מראש ובכתב .אולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי
זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או
חלק ממנה לאחר.
 30.2מובהר בזה כי אין למסור את העבודה ,כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב להפעלת
קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק ,הן לתחום העבודה והן לזהותו של קבלן המשנה.
 30.3החברה תהא רשאית לסרב ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להעסקת קבלן משנה אשר יוצע על ידי הקבלן ,ואולם
מובהר כי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת ,הניסיון והרישיונות המתאימים לביצוע העבודות
כשם שנדרש ממנו עצמו.
 30.4נתנה החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהי על החברה
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל
מעשה או מחדל של מבצעי העבודה ,שולחיהם ועובדיהם ,ודינם של אלו יהיה כאילו נעשו ו/או נגרמו ע"י הקבלן.
 30.5הקבלן יציג בפני המנהל והמפקח פרטי כל קבלן משנה אשר יהיה בכוונתו להעסיק בביצוע העבודות .המנהל ו/או
המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא ,על פי שיקול דעתם המוחלט .אין באמור
בס"ק זה כדי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה.
 .31אמצעי בטיחות וזהירות באתר העבודה
 31.1הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק ,על חשבונו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם
באתר העבודות ובסביבתו ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח ,או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה
מצד רשות מוסמכת כלשהי.
 31.2למען הסר ספק ,ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הצעת הקבלן ,ולא
תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.
 31.3מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ,הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן
בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר ,בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד – ( 1954להלן "חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן" :פק' הבטיחות") והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי
במשרד העבודה ,בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו ,בהתאם לנספח בטיחות – כללי  ,המהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז ,ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה ,כפי שיינתנו בטרם יתחיל הקבלן
בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.
 31.4מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי מהעבודות נשוא חוזה זה
בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות ,ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות ,במידה וישנה
כזו ,המהווה הוראה אשר נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות
במסגרת המכרז ,חתם בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה
לממונה ולמנהל .במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת ביצוע
העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות ,מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ,רק לאחר שהשלים את הוראות
הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו המלאה של הממונה.
 31.5מבלי לגרוע מהאמור ,מצהיר הקבלן כי קרא את נספח הבטיחות המצורף להסכם זה ,כנספח ד'  ,והוא מתחייב לכל
האמור בה ,וכן כי חתם על ההצהרה בשוליה.
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 .32פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים
 32.1הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא יפריע שלא לצורך בזכות
השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי
כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
 32.2היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון ההפרעה ,לרבות תשלום
פיצויים.
 .33תיקון נזקים
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור.
 .34נזק לגוף או לרכוש
 34.1בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך כדי ביצוע
העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון לגופו או לרכושו של אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל
האמצעים למניעתם.
 34.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל לעניין אחריות הקבלן ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין
לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה לרבות
נזק שנגרם לעובד החברה ,לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים
עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.
 34.3החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה בבית משפט ו/או בבוררות
כנגד הקבלן ו/או החברה בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון
החברה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של
הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה.
 34.4הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן כולל הוצאות כלליות
שיגרמו לחברה .נדרש החברה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו
במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו ,ישפה אותו הקבלן על כל סכום ששילם ,לרבות בגין ההוצאות
המשפטיות שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה ,בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  .20%החברה תהא רשאית
לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר
תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.
 34.5הקבלן ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו
המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות
שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה שלו.
 34.6החברה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו והקבלן יהא חייב לטפל ,על חשבונו ,בכל הקשור בדרישה
ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד
תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חברות הביטוח של הצדדים.
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 .35תיקון נזקים למובילים
 35.1הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה לרבות לצד ג' ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות
רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול כאמור.
 35.2הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לרכוש החברה ,לכביש ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המים ,לביוב,
לתיעול ,לחשמל ,לקווי הטלפון ,לצינורות להעברת דלק או למובילים אחרים תוך כדי ביצוע העבודות (להלן:
"המובילים") ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו תנאי עשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,
יתוקן על חשבון הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונם של החברה והמפקח ושל כל אדם ו/או רשות
המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור.
 35.3אם לשם ביצוע העבודות על פי תנאי ההסכם ונספחיו יהא צורך להעביר חפץ ,מתקן ,או כל גורם אחר שהוא ,במקום
שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים ,אם לא יעשה שימוש באמצעי הגנה מיוחדים ,יעדכן הקבלן בכתב את
המפקח ,טרם ההעברה ,על פרטי החפץ אותו יש להעביר ועל תכנית להבטחת אמצעי ההגנה המתאימים.
 .36ביטוחים על ידי הקבלן
 36.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על חשבון הקבלן ,למשך כל
תקופת ההסכם את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג' והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין
בישראל ובעלת מוניטין.
 36.2ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על הקבלן להמציא לידי החברה ,לפני תחילת ביצוע העבודות נשואות הסכם
זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי
מבטחיו .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין
חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה
מאוחרת יותר כמפורט בסעיף  35.1לעיל.
 36.3בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,
כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח
חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 36.4מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה
כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה או
מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 36.5לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל ,ועל
הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור
להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 36.6מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה או
על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,
וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם
לאו.
 36.7הקבלן פוטר את החברה ,מועצה אזורית מטה יהודה ואת הבאים מטעמם מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי החברה או המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים,
ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 36.8בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי
החברה ,מועצה אזורית מטה יהודה וכלפי הבאים מטעמם; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
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 36.9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק
מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת
הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.
 36.10למען הסר קבלן מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם לרבות
שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את החברה בגין כל
אובדן או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה,
אם ייגרם ,בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 .37מניעת הפרעות לתנועה
 37.1הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות ,לרבות הקמת כל מבנה ארעי ,וביצוע כל עבודה ארעית ,לא תהיינה
הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות,
ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל
האמצעים ,לרבות בחירתן של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה
הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.
 37.2כמו כן ימנע הקבלן חניית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה בדרכים המובילות לאתר ואלה יוחנו במקומות שיועדו
לכך.
 37.3הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה ,וכן בשטחים הציבוריים ,יהיו פתוחות לשימוש החברה ו/או
קבלנים אחרים ,לפי הצורך בהתאם להוראות המפקח ,וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד ולא ישפוך עליהם
פסולת כלשהי.
 37.4במידת הצורך ו/או על פי דרישת המשטרה תבוצע הכוונה או חסימה זמנית של רחובות בהם מתבצעת העבודה
(עלויות הסדרי התנועה יחולו על הקבלן).
 .38שמירה על הסביבה
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית אחרת באתר העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי העבודה והמפקח
התיר לו לעשות כן בכתב ומראש .הוצאות העתקת העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר ,במידה והחברה
תחליט על העתקתם ,יחולו על הקבלן.
 .39ניקוי אתרי העבודות
 39.1הקבלן ישמור על האתר בו תבוצענה העבודות נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל ביצוע העבודות
לאתר פסולת מורשה.
 39.2הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה.
 39.3מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו ,כל מכשול או סיכון שנותר באותו
חלק של האתר ובגבולותיו.
 .40מסמכי עבודה והבעלות עליהם
 40.1מוצהר ומוסכם בזה כי כל מסמכי העבודה מכל סוג שהוא הינם רכושה של החברה .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,מוסכם בזאת במפורש כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא במסמכי העבודה ,לרבות זכויות היוצרים ,זכויות
רוחניות ,זכויות מוסריות וכל זכות אחרת במסמכי העבודה ,ובכל חלק מהם ,וכן בכל מסמך אחר בקשר עם
העבודות ,תהיינה מוקנות לחברה בלבד.
 40.2מבלי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם זה בקשר עם זכות עכבון ,מודגש כי לקבלן ו/או כל מי מטעמו לא תהיה כל
זכות עכבון בקשר עם מסמכי העבודה ו/או בכל חלק מהם .הקבלן מתחייב כי כל מתכנן  /יועץ  /קבלן  /יצרן  /ספק
או אדם אחר אתו יתקשר בקשר עם הפרויקט יתחייב בכתב כי לא יטען לזכות עכבון ביחס למסמכי העבודה ו/או
כל חלק מהם ו/או כלפי המקרקעין או כלפי כל פרט אחר בקשר עם הפרויקט.
36
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 .41העדר ניגוד עניינים
ה קבלן מתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין העבודות נשואות הסכם זה לבין
עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה .בכל מקרה של ניגוד עניינים כאמור ,מתחייב המציע
להודיע מראש לחברה על כך .הקבלן יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה
ברוח זאת .במקרים בהם תגיע החברה למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים ,תפעל היא כמתחייב מן העניין בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
 .42סודיות
הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר
ו/או תוך כדי ביצוע העבודות ,והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בחברה ו/או בעובדיה ו/או בפועלים מטעמה .כן
מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו.
 .43קיזוז ואיסור הסבה
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל סכום או חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע
למי מהם מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין (לרבות החזר הוצאות ,פיצויים ,דמי
נזק ותשלומים אחרים) .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות כל סכום כאמור בכל דרך אחרת,
לרבות בדרך של חילוט ערבויות .הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות את הזכויות הנובעות מהסכם זה ,למאן
דהוא ,ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת החברה.
 .44שלילת זכות עיכבון
מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או
במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה .כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן
זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים
ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין,
אם מוקנית לו זכות כזו.
 .45ביצוע על ידי החברה
 45.1כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה ,לרבות הוראות
אשר קיבל מאת המפקח ,או המנהל ,או החברה ואשר נמנע מלציית להן ,תהיה החברה רשאית לבצען ,בעצמו או
באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון.
 45.2החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לו בביצוע כל אותן התחייבויות
או הוראות ,בתוספת  20%שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת מבלי לגרוע מהזכויות העומדות לחברה עקב הפרה זו
של ההסכם ע"י הקבלן.
 45.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים האמורים מן
הקבלן בכל דרך אחרת.
 .46תקופת החוזה וסיומו
 46.1תקופת ההתקשרות הינה ממועד החתימה על החוזה ועד לתום תקופת הבדק (להלן" :תקופת ההתקשרות")
 46.2הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים וברמה הנדרשת על פי
ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הוא
לקוי ,חסר ובלתי מקצועי ,תהא החברה רשאית להורות על ביטול ההסכם או חלקו תוך  48שעות ממועד ההודעה.
 46.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם ,כי החברה תהיה רשאית להפסיק את ההסכם בכל עת ,מכל סיבה שהיא ומבלי
צורך לנמק את החלטתה ,זאת בכפוף למתן הודעה בת  10ימים מראש לקבלן.
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 46.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין
הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהא החברה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצדם ללא התראה
מראש:

גובה הפיצוי

תיאור ההפרה
איחור בביצוע העבודה.

 ₪ 1,000ליום.

גרימת נזק לצד ג '

פיצוי בגובה הנזק  +תקורות בגובה 5%
לחברה

 46.5החברה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל
דרך חוקית אחרת ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 46.6ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .47שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 47.1הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש
בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה
זה.
 47.2הסכמה מצד החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 47.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של החברה
ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן ,ולא ייחשבו כוויתור מצד החברה על
זכות מזכויותיה.
 .48מסירת העבודות ,תיקון פגמים וליקויים והשלמת העבודות
 48.1עם השלמת העבודות כולן וכן השלמת כל שלב בהן ,ידווח הקבלן למפקח על סיומן .העבודות תיבדקנה על ידי
החברה באמצעות המפקח ו/או נציג אחר מטעמה .לצורך כך יערך בשטח העבודות סיור בנוכחות נציג החברה,
המנהל ,המפקח ונציג הקבלן ,ויירשם פרוטוקול מסירה.
 48.2תוך כדי הסיור ו/או הבדיקה תערך ע"י המפקח תרשומת (להלן" :התרשומת") בה יפורטו התיקונים או ההשלמות
המוטלים על הקבלן על מנת להתאים את העבודה להוראות מסמכי המכרז והסכם זה .תיקונים והשלמות שיש
לבצע בהתאם לתרשומת דלעיל ,יבוצעו ע"י הקבלן תוך המועד שיקבע לכך על ידי המפקח עד לקבלת אישור המפקח
בכתב לביצוע התיקון לשביעות רצונו.
 48.3כללה התרשומת שינויים ,תיקונים או התאמות נדרשים ,יזמין הקבלן את המפקח בגמר ביצועם .המפקח יבדוק
את ביצוע התיקונים ,השינויים או ההתאמות הנ"ל ולאחר השלמתם לשביעות רצונו יערוך המפקח תרשומת סופית
אשר בה יאשר כי העבודות והתיקונים בוצעו לשביעות רצונו (להלן" :התרשומת הסופית").
 48.4לא הושלמו העבודות ו/או התיקונים כנדרש ,אולם אין באלה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,כדי למנוע
קבלת העבודות ,תיערך התרשומת הסופית ויצוינו בה הסתייגויות המפקח כאמור ויקבע מה משך הזמן בו על הקבלן
להשלים העבודות כאמור.
 48.5לא ביצע הקבלן שינוי או לא תיקן הקבלן תיקון או לא ביצע השלמה במועד שהיה עליו לבצע עפ"י התרשומת ,אזי
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לחברה בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן כאמור ,תהא החברה רשאית
לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ולחייב את הקבלן (לרבות על דרך של קיזוז) בתשלום פיצוי קבוע ומוסכם מראש
בסך ( ₪ 2,000ובמילים :אלפיים שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור בביצוע התיקון או ההשלמה .הקבלן
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מסכים כי הפיצוי המוסכם ו/או דרישת תשלום בגין תיקון או השלמה כאמור יכול שיגבו על דרך של קיזוז ו/או
באמצעות חילוט איזה מהערבויות המופקדות באותה עת בידי החברה.
 48.6מודגש כי אין בהוראות סעיף זה דלעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי
כל דין בגין הפרתו של הקבלן את ההסכם ,לרבות לפיצוי בגין כל נזק ,מכל מין וסוג ,שיגרם לו עקב ההפרה כאמור.
 48.7למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים עפ"י סעיף זה נכללת בתקופת הביצוע של העבודות לפי
הסכם זה ,ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של בשל הצורך בתיקונים וביצועם ,ודחיית השלמת
של העבודות תגרור אחריה את תשלום הפיצוי כמפורט בהסכם זה להלן.
 48.8השלמת העבודה כאמור לעיל כוללת ,בין היתר ,ביצוע כל העבודות והשלמתן בהתאם לדרישות החברה המפורטות
במסמכי המכרז והרשויות המוסמכות (לרבות חב' החשמל ,חב' בזק וכיו"ב) ,לרבות כל עבודות התאום ו/או הטיפול
עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל ,קבלת אישור הגופים ו/או הרשויות על השלמת העבודות כדין.
 48.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תנאי לקבלת "אישור השלמת העבודות" הינו המצאת כל התכניות ,דו"חות,
מתקנים ,כפי שידרוש המפקח ,בקשר לעבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז שעניינן
השלמת העבודות.
 48.10סבר המפקח כי הקבלן מילא אחר כל התחייבויותיו כאמור בסעיף זה דלעיל ,ואחר כל יתר הוראות מסמכי
ההתקשרות והסכם זה ,ימציא המפקח לידי הקבלן "אישור גמר העבודות".
 48.11למען הסר ספק ,מובהר כי אין במתן אישור השלמת העבודות מטעם המפקח כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
לפי כל תנאי מתנאי ההסכם ו/או כדי להוות ראיה כי הקבלן אכן מילא אחר כל התחייבויותיו כאמור.
 48.12אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה ,או כל אדם אחר מטעמה ,להתחיל לעשות שימוש באזור
העבודה גם אם טרם בוצעה עבודת התיקונים ולא ניתן אישור השלמת העבודות .עשתה כן החברה אין הדבר גורע
מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.
 48.13קבע המפקח כי הושלמה העבודה ,או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים ,חייב
הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה ,כאמור ,הכול לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי
לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי
החברה.
 .49אחריות ותקופת הבדק
 49.1הקבלן יהיה אחראי כלפי החברה כי העבודות שביצע כוללות את כל הציוד המסופק על ידו ,האביזרים והחלפים
יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני.
 49.2הקבלן יהיה אחראי לכל מגרעת ,ליקוי ,פגם או קלקול שיתגלו בביצועי המערכת ,הציוד ,אביזרים ,חלפים שאינם
מתאימים לדרישות הטכניות.
 49.3תקופת הבדק לכל עבודה שיבצע הקבלן ,תהיה בת  12חודשים ממועד השלמתה בהתאם לחוזה זה .על הקבלן יהיה
לתקן על חשבונו את העבודות במידה והתגלו בתקופת הבדק נזקים ,פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו
תוך תקופת הבדק .כמו כן ,בהתאם למפרט הבנייה המקובל יספק הקבלן  7שנות אחריות לנזילות ורטיבויות והכל
בהתאם למפרט משרד הביטחון לבניה (ספר ירוק).
 49.4במהלך תקופת האחריות הקבלן מתחייב לתקן ו/או להחליף בחדש על חשבונו כל ציוד ו/או חלקים אשר יימצאו
לקויים ,פגומים או בלתי תקינים תוך שימוש במערכת ,בציוד או בחלפים .במידה ותוקן חלק פגום או לקוי שלוש
פעמים ע"י הקבלן ,יחויב הקבלן להחליפו בחדש ולא יורשה לתקנו עוד.
 49.5תיקן הקבלן ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגם -יחול מיום תקופת האחריות על החלק המוחלף או
המותקן ,מיום ביצוע ההחלפה או התיקון  12חודשים לאחר סיום אותו תיקון.
 49.6הודעות החברה בדבר תקלות ,כאמור ,יימסרו לקבלן  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע (למעט יום כיפור) ,באמצעות
מספר פקס/כתובת דוא"ל שיעביר הקבלן לחברה.
 49.7הקבלן מתחייב להגיע לאתר בתוך  12שעות לכל היותר ממועד קבלת קריאה מהחברה ,בכל מקרה ,מתחייב הקבלן
לתקן את התקלה באופן מושלם בתוך  48שעות ממועד הקריאה.
 49.8שיהוי בתחילת הטיפול והתיקון מצד הקבלן למעלה מיומיים מעבר למועדים הקבועים מראש ,ייחשבו כהפרה
יסודית של ההסכם ויחולו עליו כל ההורות הנוגעות להפרה יסודית של המכרז.
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 49.9הקבלן מתחייב להחזיק מלאי חלקים וחלפים הנדרשים לשם אספקתם לצורך תיקון ליקויים במשך כל תקופת
ההתקשרות.
 49.10באחריות הקבלן לנהל יומן בו יירשמו כל פעולות האחזקה המבוצעות על ידי הקבלן במערכות ובציוד הנלווה,
כמפורט בספרות ההפעלה ולרבות רישום מפורט של כל התקלות ופרטי הטיפול בהן ,לרבות החלקים והחלפים
שנדרשו לשם תיקון התקלה .העתק היומן יימסר למשרד אחת לרבעון או על פי דרישה.
 49.11תיקון ו/או החלפה לצורך פרק זה פירושו :איתור התקלה ,קבלת אישור המפקח לשינוי בציוד/מערכת ,הובלה,
התקנה ,ח יבור ,החלפת רכיבים ,שינוי טכני ,כיוון בדיקה ,וכל פעולה אחרת שייעודה להביא את המערכת לפעולה
תקינה ולהעמידה בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני.
 49.12להבטחת תקופת הבדק יעביר הקבלן לחברה ערבות בדק בהתאם להוראות פרק הערבות לעיל.
 .50שינוי החוזה
אין לשנות איזו מההוראות של חוזה זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.
 .51הודעות
הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית ,או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות שבמבוא להסכם,
שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך  72שעות משעת מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה ,עם אישור
קבלה ואשרור טלפוני על קבלתה ,שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה.
 .52סמכות שיפוט מקומית
הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה ,פרשנותו וכל ענין הנובע ממנו תתברר אך ורק
בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________
החברה

______________________
הקבלן
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נספח א' הצעת המציע

הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וההסכם,
במסגרת מתן שירותי תכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה בתמורה
לתשלום פאושלי סופי ומוחלט בסך של:
___________________ ₪
(ובמילים_________________________________ :ש"ח).
בתוספת מע"מ כדין.

חתימת וחותמת הקבלן________________ :
תאריך ________________________ :
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נספח ב' נוסח ערבות בנקאית לקיום חוזה  /ערבות בדק
לכבוד
החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ (להלן" :החברה")

הנדון :ערבות בנקאית לקיום חוזה
על פי בקשת ____________________ ח.פ / .ת.ז( _____________ .להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 150,000במילים :מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד
הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם לתכנון
וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל
עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי ,או
באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה
תשלום מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד תשומות בסלילה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד החדש עלה
לעומת המדד בגין חודש _________שפורסם בתאריך _________ (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום
השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ מיום חתימת החוזה ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא
תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________
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נספח ג' נוסח אישור על עריכת ביטוחים
תאריך הנפקת האישור ()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

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

שם:

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות

שם:

מעמד מבקש האישור

לתכנון וביצוע הקמת
מבנה רב תכליתי בעין
ראפה

החברה לפיתוח מרכזים
כפריים ותעשייתיים מטה
יהודה בע"מ

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר

ח .פ .
מען :ממרכז הר טוב ד.נ.
שמשון

☒אחר מזמין העבודה

מען:

כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספ
ר
הפול
יסה

נוסח ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
סכום

כל הסיכונים עבודות
קבלניות

מטבע

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

,314 ,313 ,318 ,328
331, 316

הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט
בהתאם לפרקי הפוליסה):

כולל כל ההרחבות מטה
גניבה ופריצה

 10%מסכום
הביטוח

רכוש עליו עובדים

 10%מסכום
הביטוח

רכוש סמוך

 10%מסכום
הביטוח

רכוש בהעברה
הסרת תמיכות

 10%מסכום
הביטוח

פינוי הריסות

 10%מסכום
הביטוח

אדריכלים ,מהנדסים ,תכנון וכו'

 10%מסכום
הביטוח
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כיסויים
כינון לאחר נזק
נזק עקיף מלא
נזק ישיר מלא

 10%מסכום
הביטוח

מבני עזר ,תבניות ,פיגומים ,ציוד
קל וכו'
תחזוקה מורחבת
חלקים שנמסרו MR-116

צד ג'

20,000,000

,309 ,308 ,307 ,302
,319 ,318 ,315 ,312
328 ,322 ,321 320

אחריות מעבידים

20,000,000

328 ,319 ,309

אחריות מקצועית
ואחריות מוצר  -משולבת

2,000,000

6( 332 ,328 ,302
חודשים)

פירוט השירותים
המפורטת בנספח ג')*:

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה

038 , 009

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:
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נספח ד' -נספח בטיחות
 .1סקר הערכת סיכונים – סקר הערכת סיכונים והפעולות הנדרשות למניעת תאונות בפרויקט יבוצע ע"י
ממונה הבטיחות מטעם הקבלן והמסמך יועבר על ידו לממונה הבטיחות של התאגיד לאישור טרם
תחילת העבודה בפרויקט .
סקר הערכת הסיכונים איננו בא במקום החוק והתקנות התקיפות לגבי האחריות ואמצעי המניעה ,מול
הסיכונים שבפרויקט אלא מיועד להסביר ולמקד -בנוסף אליהם.
לכן השתמש תמיד בשכל הישר!
 .2הדרכת עובדים  -תבוצע לפני תחילת עבודות ,טרם כניסת העובדים לאתר העבודה ,ע"י ממונה הבטיחות
 /מנהל העבודה של הקבלן עפ"י סקר הערכת הסיכונים של הפרויקט  ,ובהתאם לצורך במהלך העבודה,
ע"י מנהל עבודה/מפקח הפרויקט /או מי שהוסמך לכך על ידו .על הקבלן להחתים את עובדיו על קבלת
ההדרכה ולהעביר עותק מהתכנים וחתימת העובדים לנציג של התאגיד .
 .3העבודה בפרויקט תבוצע בפיקוחו המתמיד של מנהל עבודה מטעם הקבלן -המנהל בפועל של הפרויקט
 במהלך העבודה. .4באחריות מנהל העבודה/הפרויקט ליצור קשר עם נותני עזרה ראשונה בתחנת מגן דוד אדום ,כדי לקבל
עזרה ראשונה במצב חירום .יש לוודא המצאות רכב פינוי שיעמוד הכן (סטנד ביי) לצורך פינוי החרום.
 .5עבודות ריתוך/עבודה באש גלויה -כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה מנציגו
המוסמך של המזמין או מנה ל הפרויקט .בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי מסוג אבקה צמוד וצופה
אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה כליל בסיום העבודה .ציוד מגן אישי לעבודה כנ"ל יהיה בשימוש
העובדים (מסכת ריתוך ,נעלי בטיחות ,כפפות ,מסכת נשימה ,וכדומה).
 .6ביצוע עבודה חמה -יש לוודא כי העובדים באתר מודעים לביצוע עבודה חמה .בכל מהלך ביצוע עבודה
יש לוודא כי יינתן מענה לאפשרות של פריצת שריפה וכיבויה .בסיום עבודה חמה יש להשאיר עובד
לתצפית למשך שעה אחת לפחות.
 .7ציוד כיבוי אש -יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש ,תקין ,באתר שייתן מענה לכל שרפה שתגרם לציוד
או לסביבתו במהלך העבודה ,או לאחריה .בכל מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים ויודעים
להשתמש בציוד כיבוי האש.
 .8יש להכין אמצעי קשר ניידים (פלאפונים ומכשירי קשר) ובהם מספרי החרום של מד"א .מכבי אש,
ומשטרת ישראל -למקרה חרום.
 .9יש ליידע את ממונה הבטיחות בכל פעולה יוצאת דופן אשר לא נלקחה בחשבון בעת הנחיות הבטיחות,
ולקבל הנחיות בטיחות לגביה.
 .10נוהגי עבודה מסוכנים -יש להימנע מ:
א .עישון והשארת אש גלויה בקרבת מקומות מסוכני שריפה.
ב .הישענות על מכונות עובדות.
ג .קיצורי דרך שלא במעברים מסומנים ומאושרים.
ד .השארת פתחים ,בורות לא מכוסים.
0

ה .השארת חוטי חשמל גלויים.
ו .התנהגות בטיחותית לא נאותה.

 .11ציוד מגן אישי
 )1הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי  ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה(ציוד מגן אישי)  ,תשנ"ז ( 1997-להלן ":תקנות ציוד מגן אישי") ,להתקין
שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 )2הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,חזק ועמיד,
בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים נאותים הוא בא למנוע  ,ועל פי כל
תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 )3הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
 )4הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני
סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום
העבודות ובקשר לביצוע /אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 )5במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה  ,תוכל החברה באמצעות המנהל /או המפקח
בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי ,לאחר מתן התראה לביצוע
התחייבות אשר לא מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.

 .12ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
 )1על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה
שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" .צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י
בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד .במידה ופריט
ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג
לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך.
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל
גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 )2מבלי לפגוע באמור לעיל  ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב המצויים
בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי יצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת
לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם
להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן
יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי
התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
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 .13הפעלת מכונות ,ציוד ,כלים ומערכות חשמליות ניידות.
 )1על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים ,הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על
פי כל דין .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המוכנות ,הציוד ,האביזרים,
הכלים ,המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה
יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
 )2בלי לפגוע באמור לעיל ,כלי היד החשמליים יכללו בידוד והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף
(פחת) ומגן לעומס יתר.
 )3על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר
הדבר נדרש בדין ,המתאים לסוג העבודות המתבצעות( הנדסאי מוסמך ,בודק ,וכיו"ב) .הקבלן ו/או
עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.
 )4הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ,לרבות ע"י קבלני
משנה ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו ,תקנות הבטיחות בעבודה
(חשמל) ,תש"ן 1990-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים ,תשי"ג.1953-
הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם ,לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי
ביצוע התחייבויותיו דנן.
 )5הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי
הוראות הדין ,בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות.
 )6מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין
להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך .התעודות יוצגו לנציג החברה ע"פ דרישתו.

 .14עבודה בגובה:
עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו הדרכה והוסמכו לעבוד בגובה
 )1הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות
ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים" .הקבלן יוודא
כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו
באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 )2ביצוע עבודה בגובה -עבודה מעל לגובה של שני מטר תבוצע עפ"י "תקנת עבודה בגובה" ,הכוללים
בין השאר שימוש העובדים ברתמות בטיחות למניעת נפילה( לעבודה בגובה) ,קסדות  ,כבל עיגון
בולם נפילה תקני שאליו יחובר כל אחד מהעובדים בגובה.
 )3מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם
להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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 .15עבודות אחרות.
 )1על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה( מדחסים ,משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות היצרן
והוראות הבטיחות על פי כל דין.
 )2הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות
"תקנות הבטיחות(עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.
 )3מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין ,עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום
מוקף" ,שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות
בעבודה " בנוגע ל"מקום מוקף".
 )4מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין  ,עבודות הנפה של ציוד עם מנופים מכל סוג שהוא תבוצע
על פי תקנות הבטיחות לגבי מנופים כפי שמופיע "בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ". 1970

 .16בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה.
 )1קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה ,נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות ,ולציית
ולהנחיות ממונה על הבטיחות וכל בר סמכא מטעם החברה.
 " )2היתרי בטיחות" -מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם ,לנהוג ולמלא בקפדנות אחר
דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקנים
מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.
 )3אישור תדרוך ממזמין העבודה -קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי החברה ,יחויב
בקבל תדרוך בטיחותי ראשוני ממנהל העבודה/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה .במסגרת
תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי ,ביטוח ובדיקות( בודק מוסמך) לכלי רכב/ציוד שיופעל
על ידו לצרכי העבודה בשטחי עבודות החברה ומתקניה.
 ) 5מחובתו של הקבלן להבטיח את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ,ולפקח על צוות עובדיו
לגבי יישום הוראות הבטיחות בשטח .
 )6תאונות -חובת דו"ח -הקבלן או בא כוחו ,יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות ,בדבר כל תאונת
עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור( "כמעט תאונה") שאירעו בשטחי עבודות החברה ובמתקניה ,בהם
מעורבים הקבלן ו/או עובדיו תוך  24שעות .אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו /או בא כוחו
מחובת הדו"ח לכל הנוגעים מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.
 )7עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש -מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה ראשונה
וציוד כיבוי אש במתקני העזר שברשותו.
 .17הנחיות אלו אינן באות במקום כל חוק או תקנה או הוראה שניתנו בתחומי הבטיחות על ידי רשות/גוף
כלשהוא/גוף המכרז -אלא בא להוסיף עליהם.

חתימה וחותמת המציע__________________:
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הצהרת הקבלן
 .1הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר
תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות של התאגיד  ,קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים
לעבודה וסביבתה ,קרא והבין את נספח בטיחות -כללי (מסמך ח')  ,העביר את הניירת הנדרשת על פי
דרישות נספח הבטיחות וחתם על הצהרה בפני נציגו המוסמך של המזמין ,בה הוא מאשר כי קיבל
הדרכת בטיחות כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות -כללי ומתחייב לפעול בביצוע
התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות ,נספח הבטיחות והוראות הדין.
 .2הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות ,על פי
כל דין ,הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות בחברה ונספח הבטיחות כללי.

פרטי הקבלן - :שם ומשפחה _________________:תאריך____________________
עצמאי/חברה _________________:טלפון____________________
ת.ז/ח.פ______________________________________________.
כתובת______________________________________________:
חתימה וחותמת הקבלן____________________________________

אישור  /הוראות הממונה על הבטיחות
אני ,מר __________________ ,הממונה על הבטיחות בחברה ,מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך
בטיחות בנושאים הבאים:

חתימה _____________
תאריך _____________

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ה'
הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער ,התשי"ג – .1953
 .33העבדה מסכנת [תיקון :תשל"ב( ,)2תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם ,בהתאם
להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף  ,14דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין,
התשל"ז( 1977-להלן  -חוק העונשין).

33א .העבדה אסורה אחרת [תיקון :תשנ"ח]
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א ,שעניינן בדיקות רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים  20, 21, 22ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  ,25שעניינן שעות עבודה
ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א ,או  ,4לרבות הוראות בעניין קביעת מספר מרבי
של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
דינו  -מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.

 .1פירושים [תיקון :תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) בחוק זה -
"ילד" פירושו  -מי שעדיין לא מלאו לו  16שנה ;
"צעיר" פירושו  -מי שמלאו לו  16שנה ,אך עדיין לא מלאו לו  18שנה ;
"נער" פירושו  -ילד או צעיר ;
"הורים" ,לגבי נער ,לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו ,בפיקוחו ,או בהשגחתו ;
"מפקח עבודה" פירושו  -מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד;";2 1954-
"מפקח עבודה אזורי" פירושו  -מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;
"פנקס עבודה" פירושו  -פנקס שהוצא על פי סעיף ; 28
"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו  -מכירה או הצעת מכירה ,וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים
במקום ציבורי או מבית לבית.
(ב) לעניין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד-
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( )1אצל הוריו  -בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם ,להוציא עבודה ארעית שלא בתעשייה ועבודה חקלאית
במשק של ההורים ;
( )2אצל אדם אחר ,בכל עבודה ,בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו; לעניין זה" ,עבודה"  -לרבות רוכלות;
( )3בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח ,ובכלל זה במקום שהוכרז
על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.
(ג) לעניין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום ,כאמור
בסעיף  ,4כהעבדה ,אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד ,ואף אם ההעסקה הייתה חד-פעמית ,וזאת בין
אם ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לעניין זה" ,העסקת ילד" -לרבות שיתופו.

 .2גיל עבודה לילד [תיקון :תשכ"ט ,תשל"א ,תשל"ב ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו  15שנה.
(ב) ילד שמלאו לו  15שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה ,תש"ט  ,1949 -לא יועבד אלא אם נתקיים אחד
מאלה:
( )1הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות ,תשי"ג ;1953 -
( )2בוטל.
( )3ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף (5ב) ( )II) (1לחוק לימוד חובה ,תש"ט ;1949 -
( )4מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה
לגילו.
(ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו  14שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  5לחוק לימוד חובה ,תש"ט-
 ;3 1949היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
(ד) בוטל.

2א .עבודה בחופשת לימודים [תיקון :תשל"ב ,תשנ"ה]
(א) ילד שמלאו לו  14שנה וטרם מלאו לו  15שנה ,מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית ,על אף האמור
בסעיף  ,2בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו ,הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות
ובתנאים שיקבע ,לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור ,או מקצתן ,יכול שיחולו גם על
העבדת ילד לפי סעיף (2ג).
(ב) הוראת חוק החניכות .תשי"ג ,1953-לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).

 .4הופעות וצילומים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ח]
(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף (2א) ,אין להעביד ילד שטרם מלאו לו  15שנים ,בהופעה ציבורית ,אמנותית או לצורכי
פרסום ,או בצילומים לצורכי פרסום.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף  ,2רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר ,לתקופה מוגבלת ,להעבדתו של ילד
פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד ,בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בסעיף זה" ,הופעה"  -לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות ,לימוד או אימון לצורך ההופעה.

 .5איסור עבודה במקומות מסוימים [תיקון :תשכ"ט ,תשנ"ה ,תשנ"ח]

חתימה וחותמת המציע__________________:
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ילד ,אף אם מלאו לו  15שנה ,לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה ,בין בדרך כלל ובין במיוחד ,אם לדעתו
עבודתו של ילד ,באותו מקום ,עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית ,הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק ,מיקומו
או בשל כל סיבה אחרת.

 .6עבודות אסורות
שר העבודה רשאי לאסור או להגביל ,בתקנות ,העבדת ילד או צעיר בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה
שהעבודה בהם עלולה לדעתו ,לפגוע בבריאותם ,שלומם או בהתפתחותם הגופנית ,אף אם העבדתם אינה אסורה על
פי הסעיפים הקודמים.

 .7גיל מיוחד לעבודות מסוימות
שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות ,כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית ,אם לדעתו עלולה
העבודה לפגוע בבריאותו ,בשלומו או בהתפתחותו הגופנית ,החינוכית ,הרוחנית או המוסרית של הנער ,אף אם העבדתו
אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 .11אישור רפואי להעבדה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית ,ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.
(ב) ( )1בפרק זה" ,עבודה המחייבת בדיקות התאמה"  -עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית
רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה ,וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעניין התאמתו הבריאותית
לאותה עבודה.
( )2לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו
לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.
( )3אישור לפי פסקה ( )2יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון
הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער ,ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם
בפנקס העבודה של הנער.

 .12בדיקה רפואית חוזרת [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח]
(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה ,במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה
והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן  -בדיקה רפואית חוזרת).
(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה ,ירשום המוסד הרפואי
המוסמך ,בפנקס העבודה של הנער ,כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער ,ויביא אותם לידיעת
ההורים ,המעביד ,לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה ,התשי"ט ,6 1959-וכן לידיעת מפקח
העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות ,התשי"ג".7 1953-

 .13הודעה על תוצאות בדיקה רפואית [תיקון :תשנ"ח]
(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים (11ב)ו ,12-כי -
( )1בוטל ;
( )2הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;
( )3העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו -
ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.
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(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער ,ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה
בה הוא מועבד ,יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד.

 .14איסור העבדה לאחר קבלת הודעה
קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף  ,13יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה ,או תוך
זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי ,בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת
סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

 .20יום עבודה ושבוע עבודה [תיקון :תשנ"ח]
(א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
(א )1על אף הוראות סעיף קטן (א) ,במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ 8-שעות עבודה ליום ,לפי סעיף (5א) לחוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,8 1951-יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה ,ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה
על  40שעות עבודה.
(ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו ,בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג ,לא
יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
(ג) "שעות עבודה" פירושו  -הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה ,לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער
להחלפת כוח ואויר ,חוץ מהפסקות על פי סעיף .22

 .21שעות המנוחה השבועית
(א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
(ב) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול -
( )1לגבי נער יהודי  -את יום השבת ;
( )2לגבי נער שאיננו יהודי  -את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע ,הכל לפי המקובל עליו
כיום המנוחה השבועית שלו.

 .22הפסקות
(א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה ,תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה 3/4 ,שעה לפחות ,ובכלל זה
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות .ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ,ההפסקה היא של חצי
שעה לפחות.
(ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
(ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד ,אלא אם הייתה נוכחותו
במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו ,והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום
העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 .24איסור עבודת לילה [תיקון :תשנ"ה] .
(א) נער לא יועבד ולא ירכל בלילה.
(ב) בסעיף זה" ,לילה" ,לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט ,11 1949-חל עליהם  -פרק זמן של  12שעות שבין
 20:00ובין  09:00ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה ,התש"ט ,1949-אינו חל עליו ,פרק זמן של  10שעות שבין  22:00ובין
.06:00
(ג) על אף האמור בסעיף ( 1ב) רואים נער כמועבד ,לעניין סעיף זה ,גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.
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 .25היתר עבודת לילה [תיקון :תשכ"ג ,תשל"ג ,תשנ"ח ,תשס"ז ,תשס"ח]
(א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  23.00במקום שבו עובדים במשמרות.
(ב) ( )1ניתנה החלטה על שעת חירום ,רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה
 ,23:00במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור ,ובלבד שהובטחו לדעת השר
תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.
( )2תוקפו של היתר לפי פסקה ( )1יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר,
או במועד אחר שנקבע בהיתר.
( )3בסעיף קטן זה" ,החלטה על שעת חירום"  -כל אחת מאלה:
(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;1951-
(ב) הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  8לחוק שירות המילואים ,התשס"ח;2008-
(ג) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
(ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,את העבדתו
בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
(ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות ,רשאי הוא להתיר ,התרת שעה ,העבדתו של נער שמלאו לו 10
שנים עד שעה  ,24.00אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו ,חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.
(ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה  24.00בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות
ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  05.00בעבודה חקלאית עונתית
שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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נספח ו'

צו התחלת עבודה
תאריך __________ :
לכבוד:
__________________

שלום רב,

הנדון " :צו התחלת עבודה"  -מכרז מס' 07/2021

בהתאם להסכם שנחתם בינינו בתאריך _______________________
עליכם להתחיל לתכנון וביצוע הקמת מבנה רב תכליתי בעין ראפה
לא יאוחר מתאריך _____________
העבודות יסתיימו לא יאוחר מ _________________________.
בכבוד רב,
רונן קליין –
מנכ"ל

הננו מאשרים קבלת צו לתחילת העבודה

_______________
תאריך

______________
שם

חתימה וחותמת המציע__________________:

_______________
חתימה
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נספח ז' מפרט טכני

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ח'
כתב כמויות להצעות מחיר

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח ט'
תכניות

חתימה וחותמת המציע__________________:
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נספח י'
פרוגרמה של משרד הבינוי והשיכון
פרוגרמה למבנה רב תכליתי –  250מ"ר

גודל (מ"ר)

חדר

אולם רב תכליתי היכול לשמש כאולם כינוסים  /סטודיו לתרבות הגוף  100 /מ"ר נטו
מחול

שני חדרי פעילות  /חוגים  32מ"ר כל אחד או לחילופין חלל אחד לסדנא
לאומנות  /אחר

 64מ"ר נטו

מחסן לציוד

 9מ"ר נטו

מטבחון

 6מ"ר נטו

סה"כ נטו

 179מ"ר

בנוסף יש לתכנן :
א.

מרחוב מוגן (לפי הנחיית פיקוד העורף) דו תכליתי לחדר מנהל  /הדרכה.

ב.

שירותים (לפי הוראת הל"ת ,כולל שירותי נכים)

ג.

מבואה ,מעברים וקירות.

סה"כ ברוטו  250מ"ר
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