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 נספח א'

 גזר המועצה האזורית 
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 33 /2019פומבי מס' מסגרת מכרז 

 יביישוב( LED) –תכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ ל
  -המועצה  

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 –ישיבת הבהרות
בבניין  –חובה 

 המועצה

 10:00 ב' 26/08/19

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00עד השעה  ה' 29/08/19

 מועד אחרון

 הגשת הצעות

 10:00עד השעה  'ב 09/09/19

 10:00 'ב 09/09/19 פתיחת מעטפות

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים(

 משרדי המועצה סגורים 11-15/08תשומת לב המציעים כי בין התאריכים 

 כללי .1

"(, מכריזה בזאת על רצונה המזמיןו/או " המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .1.1
לצורך אפיון, תכנון וביצוע שדרוג תאורת רחובות באמצעות מנותני שירות לקבל הצעות 

הכל כמפורט  -( ביישובי המועצה "העבודות" -( )להלןLEDגופים מבוססים לד )
 .ובמפרט הטכני במסמכי המכרז

המועצה בשעות העבודה  מזכירות לשכת מנכ"לניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין  אשר לא יוחזרו. ש"ח 300לתשלום של הרגילות, בתמורה 

שלא )או מי מטעמו( רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע 
 ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  ועצהשל המבאתר האינטרנט או 

יש להתעדכן בתשובות הבהרה  שיירכש ע"י המציע.המחייב של המכרז הינו הנוסח 
 באתר המועצה. 

  -ישיבת הבהרות חובה  .1.4

 ישיבת הבהרות תתקיים במיום ובמועד כמפורט בטבלה לעיל. .1.4.1

 במכרז.חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות  –השתתפות בישיבה  .1.4.2
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לא יהיה כשיר להגיש הצעה  –מציע שנציג מטעמו לא השתתף בישיבה  .1.4.3
 במכרז והצעתו תפסל. 

 התקשרותמהות ה .2

אפיון, תכנון וביצוע שדרוג תאורת רחובות  – העבודות נשוא המכרז כוללות, בין השאר .2.1
 ,במפרט הטכני הכל כמפורט -ביישובי המועצה ( LEDבאמצעות גופים מבוססים לד )

בין אם צורפו בפועל למסמכי המכרז ובין  -חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז   ההמהוו
 להלן) ישיבת הבהרות חובה/וכן כפי שיוסבר למציעים במסגרת סיור הקבלנים ,אם לאו

 (."העבודות" –

אשר ההצעות  ,זוכים 3 עדהמשתתפים שהגישו הצעות המועצה תקבע מבין 
 "(.םהזוכישלהם דורגו במקומות הגבוהים ביותר )להלן: " המשוקללות

 .תעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז -בחינת ההצעות ושקלול ההצעות 

 איננהמועצה ה ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת, לביצוע על פי מטלות. כי מובהר .2.2
וכן איננה מתחייבת כי כל אשר יידרש ו/או יוזמן מהזוכה  עבודותמתחייבת להיקף ה

והיא רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מועצה השיידרשו ע"י  עבודותה
צע איזה מבין השירותים בעצמה או מבין השירותים מחברות ו/או גופים אחרים ו/או לב

 בכל דרך אחרת ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 
המשתנים במשך תקופת  ועצההיקף העבודות בפועל ומיקומן ייקבע בהתאם לצורכי המ

מבחינה תקציבית ו/או כפוף  ועצהההתקשרות, סדר העדיפויות והאפשרויות של המ
 ידי גורמי חוץ ביחס לעבודות המחייבות זאת.-לאישורים ו/או מתן תקציבים על

ייחתם הסכם מסגרת נפרד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז,  וכיםעם כל אחד מהז .2.3
ם, לצורך ביצוע עבודות מן הסוג וכיהמועצה לזכאשר במהלך תקופת ההסכם תפנה 

המצוין במכרז, כפי שיידרש למועצה מעת לעת, כאשר הקבלן המבצע של אותן עבודות 
 ם לפי מנגנון התמחרות שיפורט בהמשך מסמך זה. וכיייקבע מבין הז

  .שנים 8 -תקופת אחריות נדרשת  .2.4

ידי המציע הזוכה במכרז -יסופקו עלכל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות  .2.5
 והמציע הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

בו  ותהעבוד יאתרהעבודות יבוצעו ביישובים של המועצה, כאשר במרבית מובהר, כי  .2.6
כגון: מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, קיימות תשתיות  קיימותתבוצענה העבודות 

המציע הזוכה במכרז יהיה להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר,  עלווכיו"ב  , בזקכבלים
, לשמירה על כללי דים לתושבים, להיבטים בטיחותייםבכל הנוגע למניעת הפרעות ומטר

פי דרישות -קיימות, הכל עלהתשתיות ההבטיחות, למעבר הולכי רגל ולשמירה על 
 ולאכי דברים הבלעדי. המציע המשתתף במכרז מצהיר  ופי שיקול דעת-המזמין ועל

 כי לקח אותם במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו.וידועים לו 

, חשבונו ובאחריותו-על ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשיםיהמציע הזוכה במכרז  .2.7
בין השאר, בנוגע להעברת משאיות נושאות חומר תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק 

 ררה ופיקוח משטרתי, גידור אתחשמל, הצבת שילוט מתאים רלבנטי, הזמנת עז
 העבודות.

 ,, גדרות בטחוןובאחריותו חשבונו-העבודות, על רבאת להקיםהמציע הזוכה יידרש  .2.8
גורמים בלתי ימנע גישת ש כל אמצעי בטיחות ואזהרה אחרוכן מחסומים  ,מחיצות

וכן לדאוג לפירוקם עם סיום העבודות והחזרת המצב העבודות  רלאתמורשים 
 לקדמותו, בהתאם להנחיות המפקח. 

הדרושים שיונות והאישורים ית הרגשהזוכה מתחייב לטפל בכל הדרוש לה המציע .2.9
 ם.לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלתו לביצוע העבודות

 .לא ישולם לקבלן תשלום נוסף בגין כך

, ותהעבודביצוע , לפני התחלת הרלבנטיותציע הזוכה אחראי לקבל מהרשויות המ .2.10
הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית המידע אישורי מעבר ואת כל 

תת קרקעיים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול, כבלים וכיו"ב( ולדאוג להזמנת 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

4 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

 ותבמהלך כל זמן ביצוע העבודמפקח מטעם הרשות המוסמכת שיהיה נוכח במקום 
 בסמוך למתקן תת קרקעי או חצייתו.

ידי המציע הזוכה כל עבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, ללא -מובהר, כי לא תבוצע על
 כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון המציע הזוכה ,נוכחות מפקח כנ"ל

 .בלבד

למציע הזוכה  יקיםי הרשויות לא עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציג .2.11
 לתשלום נוסף בגין כך.המזמין כנגד  האו דרישה תביע ה,כל טענ

במועד סיום ביצוע העבודות יהיה המציע הזוכה אחראי להשיב את המצב באתר  .2.12
העבודות לקדמותו, כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל הנזקים 

ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר,  העבודות ריגרמו לאתשיוהפגמים 
 סביבתו.בלצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר הנמצא באתר העבודות ו

הינו בגדר  -מובהר בזאת, כי היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז, ובמפרט הטכני  .2.13
רז תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות נשוא המכ מועצהאומדן וכי ה

 - כמפורט במפרט התנאים וההוראות המיוחדים המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה
  ללא שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות.

המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן  .2.14
 ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

ף כספי של העבודות יקבע ע"פ צרכי המועצה. מובהר בזאת כי המועצה לא היק .2.15
אין באמור כדי לחייב את המועצה להיקף מתחייבת לבצע עבודות בהיקף כלשהו. 

 עבודות כלשהו. 

למועצה בלבד חודשים כאשר  12לתקופה של תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה   .2.16
תקופות נוספות בנות  4שמורה הזכות )האופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות עד 

  חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור(.  12עד 
 
אף האמור, למועצה עומדת הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא -על

ענה או תביעה בגין ימים, ולמציע הזוכה לא תהיה כל ט 30נימוק, בהודעה מוקדמת של 
כך, פרט ביחס לזכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו בפועל, אם 

 הכל בכפוף להוראות הסכם המכרז.  -סופקו, עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות 

ם יהיו מחויבים להיות זמינים לביצוע העבודות נשוא וכילאורך תקופת ההתקשרות, הז .2.17
 המכרז עבור המועצה. 

 נוסח המכרז הינו בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד. .2.18

 חלוקת עבודות בין הזכיינים /הזמנת עבודות במהלך תקופת ההתקשרות  .2.19

ככל שידרשו עבודות בישוב מסויים, תהיה רשאית המועצה לפנות לכל  .2.19.1
 –עבודות תוך התחשבות בשיקולים הבאים המהזכיינים לביצוע  דאח

, בחירת הישוב את דגם ת הקבלן לביצוע העבודותזמינו, המחיר המוצע
 הפנס המוצע. 

המועצה גם תהיה רשאית )אך לא חייבת( לנקוט בהליך התמחרות בין  .2.19.2
ובמקרה כזה ימסרו לזכיינים  הזכיינים לביצוע עבודות בישוב ספציפי 

כתבי כמויות , לו"ז לביצוע והם ידרשו להגיש הצעת מחיר לישוב 
 על מחיר מכרז המסגרת.שלא תעלה   -הספציפי 

להמציא למועצה  ידרש –שיקבע ע"י המועצה לביצוע עבודות בישוב מסויים המציע 
משווי עבודות בישוב הספציפי וזאת כתנאי להוצאת  5%ערבות ביצוע בשיעור של 

בלו"ז שיקבע ע"י המפקח בהתייחס לישוב תבוצע באותו ישוב  הזמנת עבודה. העבודה 
 הסציפי . לו"ז הביצוע יחל להמנות ממועד מתן צו התחלת עבודה לאותו ישוב 

  -דרישות סף להשתתפות במכרז  .3
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 והתנאים הדרישות כל על העונים מציעים רק הצעות ולהגיש בהליך להשתתף רשאים
 :כדלקמן המצטברים

 דרישות סף כלליות: .3.1

 5בסעיף  כמפורט במסמכי המכרז - בנקאית ערבותצירף להצעתו  המציע .3.1.1
 .להלן

 - -נעדר זיקה /קרבה לעובד הרשות ו/או חבר מליאת הרשות  המציע .3.1.2
להוכחת האמור יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי 

 המכרז. 

 בדבר קבלה וצירף המכרז מסמכי את רכשו/או נציג מטעמו  המציע .3.1.3
 .המכרז מסמכי רכישת

 נציג מטעם המציע השתתף בישיבת הבהרות חובה.  .3.1.4

תביעות כנגד המציע בנוגע  5ו מעל השנים לא הוגש 5במהלך  .3.1.5
לפרוייקטים שבוצעו ע"י המציע בתחום התאורה עבור רשויות/גופים 

 ציבוריים/ אחרים.

להוכחת האמור יצרף המציע להצעה תצהיר בנוסח המצורף למסמכי 
 המכרז. 

 דרישות סף מקצועיות: .3.2

לפחות )לפני ₪  מיליון 2בעל מחזור עסקאות שנתי של  ינוה המציע .3.2.1
בקשר לאספקת  )כולל( 2018עד  2016מהשנים הבאות  תמע"מ(, בכל אח

 .  והתקנת גופי תאורת רחוב

המציע  עמידתלצרף אישור רו"ח המעיד על  המציע על, זה תנאי להוכחת

 . בנוסח המצורף למסמכי המכרז בתנאי זה

הבינוי גופי התאורה המוצעים על ידי המציע מאושרים במאגר משרד  .3.2.2
של משרד  ועומדים בדרישות המפרט הטכני לגופי תאורה והשיכון

  .  2018מהדורת יולי  –הבינוי והשיכון 

תעודת משרד בינוי ושיכון לפיו גוף /על המציע לצרף להצעתו אישור
המפרט הטכני לגופי תאורה התאורה המוצע עומד/מאושר  ע"פ דרישות 

 . 2018י מהדורת יול –של משרד הבינוי והשיכון 

 נציגו מאת או התאורה גופי ןיצר מאת הסמכה כתבהמציע צירף להצעה  .3.2.3
 םחלפי, אחריות, שרות ןלמת המציע את ךמסמי אשר, ץבאר הרשמי

 .לפחות םשני 8 של לתקופה, התאורה גופי של ץבאר טכנית ותמיכה

 . של היצרן / נציגו הרשמי בארץ על המציע להציג מכתב הסמכה רשמי

אספקת והתקנת גופי תאורה האחרונות שנים  5ביצע במהלך המציע  .3.2.4
עבור  לתאורת רחובות ברשויות מקומיות/גופים ציבוריים LEDמבוססי 

 רשויות מקומיות/ גופים ציבוריים.  3לפחות 

על המציע לצרף מכתבי המלצה מטעם רשויות מקומיות/גופים ציבוריים 
ים על ניסיונו. לחלופין, על המציע לצרף הסכמי התקשרות עם המעיד

 רשויות מקומיות/גופים ציבוריים. 

 LEDהיצרן הינו בעל ניסיון מוכח באספקת גופי תאורה מבוססי  .3.2.5
במדינות מערב אירופה/ארה"ב  בארץ או לתאורת רחובות אשר הותקנו

יחידות לפחות בשנה, במשך שלוש שנים רצופות בין  10,000ובכמות של 
 . 2019 – 2015השנים 

 רשימה של אתרים/ גופים להם להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף
 סופקו גופי התאורה, כולל מועדים וכמויות. 

עד הגשת תקפה במו ISO9001-15המציע מחזיק בתעודת הבטחת איכות  .3.2.6
 הצעתו. 
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להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף להצעתו העתק מתעודה זו תקפה 
 במועד הגשת ההצעות למכרז. 

המציע ימלא  - הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המפרט הטכני .3.2.7
הצהרה בנוסח הכלול בטופס הצעת המחיר ויצרף להצעה קטלוג של 

 המוצרים.

 של הבעלים הוא כי ל"בחו או בארץ היצרן להצעה הצהרתצירף המציע  .3.2.8
 הצעת על הגבלה או כל מניעה אין וכי התאורה גופי של הקניין זכויות
 שייכות לצד התאורה בגופי הקניין זכויות בהם במקרים. למזמין המציע
 המציע של זכותו מקור הסבר בתוספת, בהצהרה הדבר יפורט, שלישי
 את ישפה כי המציע יתחייב, כן כמו. התאורהגופי  את למזמין להציע

 התאורה שלישי הקשורה בגופי צד תביעת של מקרה בכל המזמין
 .ידו על המוצעים

 גופי רכיבי שכל ל"בחו או בארץ היצרן להצעה הצהרתצירף המציע  .3.2.9
 להפסקה כל כוונה אין וכי שוטף ביצור םהינעל ידו  המוצעים התאורה
 .ייצורם של מתוכננת

מתקין מטעמו בעלי ניסיון בהתקנת גופי תאורה ורשומים  אוהמציע  .3.2.10
( לביצוע עבודות חשמל 1)א( ) 160כקבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 

וכן מעסיקים חשמלאי בעל רשיון חשמלאי מתאים בהתאם להוראות 
 .1985 –חוק החשמל ותקנות החשמל )רשיונות( התשמ"ה 

לחלופין, המציע או עובד אחר )אחד לפחות( מטעמו )שכיר או פרילנסר( 
 הינו בעל תואר בהנדסת חשמל/תעודת הנדסאי מוסמך. 

  –להוכחת האמור יצורפו 

 העתק תעודת רישום קבלני ברשם קבלני.

 העתק תעודת הסמכה / רישיון חשמלאי. 

גופי  פירוט ניסיון החשמלאי/ גורם רלבנטי בביצוע עבודות התקנת
 תאורה. 

"ל הנ כי המציע של"ח רו אישור - המציע של שכיר בעובד שמדובר ככל
 .המציע"י ע מועסקים

אישר קבלן המשנה כי הוא  -שמדובר בקבלן משנה של המציע  ככל
 מספק שירותים עבור המציע. 

 צירוף מסמכים .4

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

מסמכי המכרז, לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו, כשהם מלאים  כלל .4.1
 וחתומים בתחתיתם וכן בכל מקום נוסף שנדרש.

 כמפורט בדרישות הסף.   -ערבות בנקאית  .4.2

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. .4.3

ככל שלא  -כאמור  עסק וןיריש, ככל שהעסק של המציע טעון עסקשל רישיון  העתק .4.4
לפיו העסק אינו  המציע "ד של יועמ"שחוו, יש לצרף להצעה אישור / עסקיצורף רישיון 

 עסק.טעון רישיון 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.5

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .4.6

 ניכוי מס במקור או פטור מכך.אישור על  .4.7

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.8
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 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.8.1

 :המכיל את הפרטים הבאים אישור עו"ד או רו"ח .4.8.2

במסגרת  נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)
 סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותהמציע הינו במידה ו .4.9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.9.1

 השותפות. ים שלחוז .4.9.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.9.3

יצרף להצעתו  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה להלן,  8.14בשים לב להוראות סעיף  .4.10
 יטת העסק. אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשל

  -לעניין סעיף זה       

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  -"עסק בשליטת אישה" 
יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (       אם 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 
 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

לא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ו –"עסק" 
 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז )קבלה(.  .4.11

 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -שאלות ותשובות הבהרה, אם יישלחו על .4.12

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.13

 !לפסלה תהיה ועדת המכרזים רשאית -כאמור  הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים .4.14

ו/או מסמכים, לרבות ביחס  המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים .4.15
 .עמידת  המציע בתנאי הסףלבחינת 

 בטחונות .5

 ערבות מכרז

, לטובת בלתי מותנית לפירעון מיידי ערבות בנקאית במכרזכל משתתף יצרף להצעתו  .5.1
בנוסח דוגמת   31/12/2019שתהיה בתוקף לפחות עד ליום , ₪ 10,000המועצה ע"ס 

 . 1נספח ד'

 –הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן  .5.2
 (. "הערבות הבנקאית להצעה"
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 את הערבות יש להכניס לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה. .5.3

רבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, המועצה תקבל ע .5.4
 .דרישות לעיל. לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו ב

חודשים נוספים והמציע  3הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך  .5.5
, בהתאם יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש

 להוראות המועצה.

התחייבויותיו באיזו מלא יעמוד שהמציע כל אימת   ערבותהאת לחלט  המועצה רשאית .5.6
 וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. -מכרז הפי -על

ימים, מיום  7לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך ומשתתף במכרז שהצעתו נתקבלה  .5.7
 ערבותהמועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום הידי המועצה, רשאית -ידרש לכך עליש

 לכל מציע אחר. ההרשאה לטובתה, ולמסור את 

בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, וכפוף  ערבותלא זכה מציע במכרז, יוחזר לו ה .5.8
 ליתר הוראות המכרז.  

 ערבות ביצוע 

לבצע עבודה במסגרת הסכם המכרז, תנאי לבצוע העבודה  כאשר זכיין מסויים ידרש .5.9
בנוסח  בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה -בנקאית, אוטונומית  הינו מסירת ערבות 

 5%בשיעור של צמודה למדד המחירים לצרכן,  למסמכי המכרז, '2דנספח דוגמת 
הזוכה וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע מסכום העבודות בישוב הספציפי 

ערבות הביצוע כאמור תומר בתום תקופת  .בביצוע עבודות בישוב הספציפי במכרז
 העבודות לערבות טיב/בדק.  

 שאלות ובירורים .6

לקבל הבהרות לגבי לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או מציעים יוכלו  .6.1
מנהל שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי הנספחים למסמכי המכרז. והמכרז 

עד למועד הנקוב בריישת מסמך מחלקת תחזוקה ותשתיות במועצה, מר שמואל הררי  
 .9274003-08קבלה בטלפון  לוודא יש, region.muni.il-shmuel@gezerבדוא"ל  זה 

 . התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעיםענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .6.2
הבנה בקשר לפרט -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אירכשו את מסמכי המכרז. ש

המועד האחרון על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהכלשהו במסמכי המכרז ו/או ב
 ת.והצעלהגשת 

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .6.3
באופן  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. מכרזאחרות בנושאי ה/טכניות/מנהליות

-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-ובמועד כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי
 התאמות וכיו"ב.

בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז / מתעניינים,  .6.4
  וההבהרות הרלבנטיות.פרוטוקול מסודר בכתב, הכולל את השאלות, התשובות 

הצעות למכרז, להכניס הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .6.5
, הבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

'/ מכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-עלבכתב שיישלחו והודעות  פרוטוקולים
ם להצעתו, ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזבלתי נפרד חלק יחייבו ויהוו ( דוא"ל

   .ידו-על יםחתומכשהם 

 ., לא תחייבנה את המועצהבאמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .6.6

 חלקית הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .7

ם או ואין הוא רשאי לחלקמרכיבי השירותים על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .7.1
 .לפצלם
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או כל שינוי או תוספת  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איסטייה מהוראות המכרז  .7.2
תוספת בגוף או ידי שינוי -שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

לגרום לפסילת  יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת מסגרת ובין ב המכרז מסמכי
 ההצעה.

ממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאידת המכרזים וע אף האמור לעיל,-על .7.3
  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ ההצעהאת 

סרב לחתום על הוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
 תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה , הסכם ההתקשרות

מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש,  בכל הערבות הבנקאית.את לחלט 
ידי המועצה  )גם אם -אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

 המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(. 

 הגשת המכרז .8

 מטעמו המסמכים כללעל המציע להגיש את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף  .8.1
 . להצעה לצרף נדרש שהמציע

 המכרז. ימסמכב המתאימים במקומותהנדרשים  הפרטיםעל המציע למלא בדיו את כל  .8.2

 -מהמסמכים הנ"ל )ובמקרה של תאגיד  עמודהמציע לחתום בראשי תיבות על כל  על .8.3
החתימה שלו(, וכן לחתום במקום המיועד לכך ולציין  באמצעות חותמת וחתימת מורשי

 בכתב ברור את שמו ואת כתובתו של המציע.

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, הוא מצהיר כי  ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .8.4
לרבות כל הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים 

 במכרז.ואת כל הפרטים המפורטים 

מסמך וכוללת את כל ובשולי כל עמוד  ויד-חתומה עלואת הצעת המציע, כשהיא מלאה  .8.5
, לכך המיועדת סגורה היש להגיש במעטפ - שנדרשומסמכי המכרז ומסמכים נוספים 

, המועצה ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות - מועצההידי -על תסופק אשר
 בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידניתבמסירה 

, יפסלו ולא יובאו לדיון בפני ועדת האחרון להגשת הצעותשיוגשו לאחר המועד  הצעות .8.6
 המכרזים. 

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת  .8.7
 . מועצה"נתקבל" מאת מזכירות ה

. מעטפה והמציע או כל סימן זיהוי אחר של אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של .8.8
 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. -שתכיל סימני זיהוי כלשהם 

 

 אופן הגשת ההצעה .9

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .9.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז. -ההצעה תוגש על .9.2

  –הצעת המחיר  .9.3

המחירים במחירון  –למסמכי המכרז מצורף מחירון לביצוע העבודות  .9.3.1
 לא כוללים מע"מ. 

הניתנת על ידו  באחוזים  ההנחהבהצעתו בשיעור  נקובעל המציע ל .9.3.2
שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי   ביחס למחירי המחירון.

ללא קשר לכמות יחידות שידרשו בפועל. למען הסר ספק,  –המחירון 
 יהיה ע"פ ביצוע בפועל.  התשלום
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ככל שבמחירון יהיה חסר מחיר יחידה עבור עבודה מסויימת שאז  .9.3.3
ד.ק.ל לענף הבניה העדכני למועד ביצוע המחיר יקבע  בהתאם למחירון 

 הנחה.  %25בהפחתת העבודות 

למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון מועצה  כאמור )בהפחתה של  .9.3.4
ההנחה כאמור( ו/או מחירון ד.ק.ל יחושב באופן שלא תתווספנה לו 
תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל תוספת 

 אחרת. 

ותכלול את כלל הוצאות המציע,  יובהר כי הצעת המציע הינה סופית .9.3.5
ובין השאר, אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז ובביצוע השירותים 

 והמפרט הטכני המצורף.  בהתאם לתנאי המכרז

את הצעת המחיר נספח ז' יש להכניס לתוך המעטפה הייעודית  .9.3.6
 שתסופק ע"י המועצה.

לרבות הצעת  על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, .9.4
לחתום חתימה מלאה  המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי 
 ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה. המכרז

מסמכים מטעמו שנדרשו ואת כל ה כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .9.5
במכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל 

 ידי המועצה, באופן הבא: -מקום שהדבר נדרש על

ומענו תוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  .9.5.1
 .המלא

שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי המציע היה  .9.5.2
לחייב את השותפות תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת 

 . השותפות. 

או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המציע תאגיד רשום היה  .9.5.3
תוך ציון שמו/ם המלא  ,המינימלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד

 תאגיד. חותמת ה בצירוףוכתובתו/ם 

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.         

ידי -)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .9.6
, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות בשני עותקים זהים ,המועצה( סגורה

 יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.לא זאת  -המועצה, במסירה ידנית בלבד 
התאמה בין שני עותקי ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק -במקרה של אי

הנראה לה והמיטיב עמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה 
  בעניין זה.

 
לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או 

 .שנקבעקבלו לאחר המועד שהת

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת  .9.7
מזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או  "נתקבל" מאת

 .וכל סימן זיהוי אחר של

 

 תמורה .10

מלא  פי הוראות המכרז וחוזה המכרז, כפוף לביצוע-התמורה למציע הזוכה תיקבע על .10.1
 ומושלם של כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 

מובהר כי פרט לתמורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור  .10.2
 מראש ובכתב.
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 ביטוח .11

על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח  .11.1
ע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח כמפורט בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המצי

 מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

בשעה החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח  .11.2
 אישור הביטוח, וללא הסתייגויות.

ימים  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  .11.3
 מיום שידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש  .11.4
הביטוח ו/או את הערבות לביצוע,  לחתום עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור

אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את 
 הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .11.5
ים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. אישור עריכת ביטוח

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור 
הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו 

וכה כלפי המועצה חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הז
 ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה. 

 

 בחינת ההצעות וקביעת ההצעות הטובות ביותר  שלבי .12

 ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:   

    -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  - שלב א' .12.1

 . תפסל ולא תובא לדיון -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  

ההצעות הכשרות )שיעמדו  - שלב שקלול ודירוג ההצעות )מחיר + איכות(  -  שלב ב' .12.2
בדרישות הסף שנקבעו ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות, המפורטים בנספח 

 למסמכי המכרז.  2א'

ושל מרכיבי מחיר ההצעה ( 60%)כות ההצעה בשלב זה, ייערך שקלול של מרכיבי אי
למסמכי  2משקלול ההצעה הכוללת, בהתאם לפרמטרים ולנוסחאות בנספח א'( 40%)

 המכרז. 

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר 
איכות הצעה( הגבוה ביותר, כאשר יתר ההצעות  + קיבלה את הציון המשוקלל )מחיר

 הכשרות ידורגו בהתאמה.

 ., בהתאם לתוצאות השקלול כאמורזוכים 3המועצה תקבע  .12.3

הצעות יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה )והגבוה ביותר(, תהא  שתיבמקרה בו יותר מ
לנקוט בהליך של התמחרות נוספת,  -המועצה רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד 

 בעלות הניקוד הגבוה ביותר. הצעות בלבד שתילעניין הצעת  המחיר,  עד לקבלת 

המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת על  .12.4
 המציע.

כושר הביצוע, טיב  ,בין היתר, הידע המקצועי ,ילקחו בחשבוןיבשיקולי המועצה  .12.5
בסדר גודל ומהות דומים במתן שירותים קודמים  ,סיונויהעבודה של המציע, לרבות נ

אחרים, לרבות מוסדות ציבור,  דר תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמיניםוהע
 רשויות וגופים אחרים.

לשביעות את שירותיהם בעבר סיפקו לא  אשר ,המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים .12.6
או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע  רצון המזמין

 .מועצהשל ה להנחת דעתה -השירותים 
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או שהוגשה באופן המקשה על לא להתחשב בהצעה בלתי סבירה המועצה רשאית ש .12.7
 בחינתה.

 או כל הצעה שהיא.  את הזולה ביותרלקבל  תמתחייבהמועצה אינה  .12.8

 ראויה לזכייה. אחרתלא נמצאה הצעה אם הצעה, כל לא לקבל המועצה רשאית ש .12.9

לרבות מסמכים שנדרשו  ,נוספיםפרטים ומסמכים מהמציע לדרוש  המועצה רשאית .12.10
מנת -על ,גם לאחר פתיחת ההצעותלצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף של המכרז 

צעתם, וכן להיפגש עם המציעים ו/או המיועדים מטעמם לבצע את לבחון את ה
 השירותים.

או השירותים , ולבצע את כל הכולה או חלק ,לקבל את ההצעההמועצה הרשות בידי  .12.11
, לרבות בשל שיקולים שתמצא לנכוןאחרת ם בעצמה או בכל דרך , גמהם חלק

  תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה  .12.12
משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 

 האמורה כזוכהובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. אישה, תיבחר ההצעה 

 

 סדרי עדיפויות .13

 הוראות מסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו.  .13.1

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה בין  .13.2
מסמכי המכרז, סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם כן, 

כאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה  -צויין במכרז במפורש אחרת( 
 ריו ברשימה, כדלקמן:  הנכללות במסמך שבא אח הוראות סותרותעל 

 : בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות

 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .13.2.1

 כתבי כמויות;  .13.2.2

 המפרטים הטכניים המיוחדים; .13.2.3

 המפרט הכללי; .13.2.4

 חוזה המכרז. .13.2.5

 :בנושאים כספיים/משפטיים

 נספח התמורה;  .13.2.6

 חוזה המכרז; .13.2.7

 הטכניים המיוחדים(;המפרטים המיוחדים )כתבי הכמויות והמפרטים  .13.2.8

 יתר נספחי המכרז )למעט המפרט הכללי( ; .13.2.9

 
 ! טכנייודגש כי בנושאים כספיים, לא תהיה כל נפקות/תקפות להוראות המפרט ה

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה או אי  .13.3
 -אותו נספח התאמה כלשהם בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות ב

יכריע בהן המפקח. החלטת המפקח בעניין זה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 
 ותהיה סופית ומחייבת. 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז  .14

פי המועד שתקבע המועצה ובכפוף -המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז, על .14.1
 להוראות המכרז. 

מסור למועצה לימים מקבלת ההודעה על הזכייה,  7תוך  ,שזכה במכרז מתחייבמציע  .14.2
 כמפורט בהסכם. -את ערבות הביצוע 
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בכל מקרה של במכרז זכייה של מציע לבטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית  .14.3
, כי ה, להנחת דעתהמועצה הוכחהבידי הפרת תנאי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו 

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם מי או המציע 
במכרז המציע הכלולה י הצהרה כלשהי של כמועצה התברר לאם  , אוה במכרזיהזכי

, היה בה כדי המועצהלדעת ש ,עובדה מהותיתמועצה לא גילה לשהמציע אינה נכונה, או 
  להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

 
בגין כל נזק,  האת הערבות שבידת המועצה לחלט רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז 

לכל גורם אחר, כפי שייקבע צוע המכרז וכן למסור את ביאובדן או הפסד שנגרמו לה 
 .היד-על

 שונות .15

המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות  .15.1
 המכרז, אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  .15.2
 או בכל דרך שתמצא לנכון.חלק ממנה, גם בעצמה ו/

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .15.3

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים  .15.4
או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד 

עצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך מהמציעים ישתף פעולה עם המו
 בדיקות. 

לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד,  .15.5
 לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או  .15.6
מועצה ו/או מי מטעמה, להערכת מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת ה

להוכחת עמידת המציע ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 
 תנאי סף במכרז זה.ב

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .15.7

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .15.8

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .15.9
 לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת

זה  כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד
 במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי לפעול על

 המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל
 דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה

המועצה  של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי
 כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי
 לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה 

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה

בהצעה  זכות עיוןמובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת  .15.10
 הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם
 המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו  מבלי לגרוע מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים.
מובהר הוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. וכתובתו של המציע והמחיר ש

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה והפסיקה

מראש על  בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר
 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

14 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  .15.11
 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .15.12

 מסמכי המכרז .16

 כדלקמן:ם, ינמסמכי המכרז ה

 נספח "א". -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .16.1

 ".1נספח "א' –מפרט התנאים וההוראות המיוחדים  .16.2

 ".2נספח "א' –אמות המידה והמשקולות לבחינת ההצעות  .16.3

 נספח "ב". -חוזה המכרז  .16.4

 ".1ב'נספח " - מפרט טכני .16.5

 נספח "ג". –אישור עריכת ביטוחים  .16.6

 "1נספח "ד' –ערבות מכרז  .16.7

 . "2ד'"נספח  –ערבות ביצוע  .16.8

 "3'נספח "ד –ערבות בדק  .16.9

 "1נספח "ה' –הצהרה של מהנדס בטיחות  .16.10

 "2נספח "ה' –הוראות בטיחות  .16.11

 "3נספח "ה' –כתב התחייבות לפינוי פסולת  .16.12

 "4נספח "ה' –תעודת השלמה/תעודת גמר/אישור ביצוע עבודה  .16.13

 ."1ו'"נספח  - גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק עסקאות  .16.14

 ."2ו'נספח " –הצהרה על העדר זיקה  .16.15

 ".3ו'נספח " –הצהרה על אי תיאום הצעות במכרז  .16.16

 . 4נספח ו' –תצהיר בנוגע לתביעות משפטיות  .16.17

 ".זנספח " -פרטי המציע  .16.18

 נספח "ח". –תשלומים/תמורה  .16.19

 נספח "ט'". –תצהיר בדבר העדר תביעות  .16.20

 ".1נספח "י' –ודה מוזמנת נוסח כתב ההצעה לביצוע עב .16.21

 ".יאנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .16.22

 ".1נספח "יא' –מחירון  .16.23
 בברכה,   

 רותם ידלין, עו"ד                                        
   גזרהמועצה האזורית  תראש                        

 
  



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

15 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

 '1נספח א

 מפרט התנאים וההוראות המיוחדים

תכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני ל  33 /2019בי מס' פוממסגרת מכרז 
  -המועצה   יביישוב( LED) –תאורת החוץ 

שייחתם להסכם הן ביחס למכרז והן ביחס  ,אשר יחולו ,להלן יפורטו תנאים והוראות מיוחדים
 עם המציע הזוכה:

 ביחס למכרז

מתכונת העבודות הכללית הינה כמפורט במכרז המסגרת, ובאופן  :תיאור העבודות .1
 הפרטניות שתוצאנה למציע הזוכה. מפורט יותר במסגרת הזמנות העבודה 

  :הוראות מיוחדות .2

. אפשרות לפעילות בסמיכות ו/או במבני חינוך )בתי ספר ו/או גני ילדים וכיו"ב( ו/או א
קוט בכל אמצעי הזהירות הקפדניים המועצה, תוך דרישה לנ יביישובבמבני ציבור 

 ומניעת הפרעה לשגרת הפעילות.

זמנית, בין מקבלן אחד ובין מכל אחד -. תתכנה הזמנת ביצוע של מספר עבודות בוב
 מהזכיינים. 

עמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות, לנוכח אופי העבודות ומיקומן, הינה תנאי  . ג
 מהותי וחשוב בהסכם. 

בגין ביצוע העבודות )ביחס לכל עבודה  מהתמורה 50%עד  - ההפחתה היקף ההגדלה או .3
פרטנית ו/או ביחס להיקף המכרז כולו(, לרבות הגדלה/הפחתה, באופן חלקי או מלא, של 

וזאת ללא כל שינוי כלפי  -פרקים ו/או סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים 
ן הפחתה מעלה במחירי היחידות או העבודות. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגי

 ו/או הגדלה כאמור. 

 פי קביעת המזמין ביחס לכל עבודה פרטנית.-עלכל אדם שימונה  - המפקח .4

כמפורט בהזמנות העבודה הפרטניות שתוצאנה לקבלן בתקופת  - תקופת ביצוע העבודות .5
 . ההתקשרות

מובהר כי התחלת ביצוע העבודות כפופה לקבלת היתר/ים כדין מאת הוועדה המקומית 
  ובניה, ככל שהעבודות טעונות היתר. לתכנון 

הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל טענה או דרישה כלפי המועצה בגין עיכוב בהוצאת צו 
 התחלת עבודות בנסיבות אלו, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז וההסכם. 

 ש"ח לכל יום איחור. 1,000 -לכל יום איחור במסירת העבודות  פיצוי כספי מוסכם .6

ריבית שנתית כן מדד המחירים לצרכן ולפי שיעור עליית יצוי יצורפו הפרשי הצמדה )לפ
 (.9%בשיעור של 

 5% – )כולל מע"מ( קיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה/הערבות בנקאית לביצועסכום  .7
 משווי העבודות )כולל מע"מ( שימסרו לקבלן. 

פי החישוב המפורט במסמכי -על 5% - )כולל מע"מ( הערבות הבנקאית לבדק וטיבשיעור  .8
 ההסכם.  

 ביטוח.עריכת בהתאם להוראות הביטוח בחוזה ובנספח אישור  - תנאי ביטוח .9

 כמפורט לעיל ביחס למכרז. :הוראות מיוחדות .10
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 2נספח א'

 

 אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות

 

 ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטים בנספח זה. 

( משקלול 40%( ושל מרכיבי מחיר ההצעה )60%להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה )
 ההצעה הכוללת, בהתאם לפרמטרים להלן: 

 בשקלול ההצעה 0%6 -נקודות  60 -פרמטרים לבחינת איכות ההצעה 

 

 

ניקוד  מסמכים שישמשו לצורך ניקוד – תאיכו -הקריטריון/מהות 
 מרבי

ניקוד 
 קבלן/ספק

וותק הקבלן/ספק מיום רישומו כתאגיד 
חברה או ישות משפטית  –משפטי 

 אחרת.
 נק' ; 4  –שנים מיום הרישום  1-5 •

נק' נוספות עד  2 –עבור כל שנת ותק נוספת  •
 נק'(; 20לקבלת הערך המקסימלי )

יש לצרף להצעה תעודת התאגדות או תעודת 
 עוסק מורשה 

20  

ניסיון קודם בפרויקטים לשדרוג תאורה 
 םציבורית/עירונית בהיבטים אנרגטיי

 פוטומטרים.

פרויקטים )כולל( בחמש השנים  3ניסיון עד  •
 נק' ; 8  -האחרונות 

נק' נוספות, עד לקבלת  4פרויקט נוסף, עבור כל  •
 נק'( 40הערך המקסימלי )

יש להציג את הפרויקטים השונים במסגרת 
לציין מועד ביצוע הפרוייקט + כמות  -ההצעה 

 מתקנים שסופקו 

40  

תביעות משפטיות קודמות של 
מזמין/מזמינים כנגד הקבלן/ספק )כולל( 

 םתביעות משפטיות בפרויקטי
מוניציפליים בתחומי התאורה, לרבות 
 פנים במשך חמש השנים האחרונות, 

 ,נקודות הפחתה 8 –תביעות )כולל(  2עד  •

נק' נוספות, עד  4הפחתה של  –כל תביעה נוספת  •
 נק' הפחתה( 20לקבלת הערך המקסימלי. )

שנים  5 -תביעות ב 5במידה ולקבלן/ספק מעל 
 מועמדותהאחרונות, לא יוכל להגיש 

  20 בהתאם לתצהיר שיצורף להצעה 

 (הפחתה-)

 

 

  60  סה"כ ניקוד

 

 

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

17 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

 בשקלול ההצעה 0%4 -נקודות  04 -פרמטרים לבחינת מחיר ההצעה 

 

 ניקוד מירבי אופן הבדיקה רכיב למדידה

 שיעור ההנחה המוצעת 

 נקודות  40 -ניקוד מירבי 

 
 הצעת המציע

 

 

40 

ראו פירוט ניקוד 
 להלן 

 

בכל רכיב תקבל את הזולה ביותר )בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר( ההצעה הכספית  •
הניקוד המירבי, שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה שקיבלה את הניקוד 

 המירבי. 

והנה ההצעה בעלת מחירון הנחה ל 20%לדוגמא: אם ההצעה הכספית של מציע א'   •

 -נקודות ברכיב המחיר  40יקבל   Xשיעור ההנחה הגבוה ביותר )הזולה ביותר( , אזי 
 10%ה הזולה ביותר. אם ההצעה הכספית של מציע אחר ב'  הנה בהיותה ההצע

 נקודות ע"פ החישוב הבא :   35.55הנחה, אזי  ב יקבל ניקוד של 

הנחה  20%) 1 – 0.2=  0.8 –שווי הצעה הזולה ביותר, מציע א' לאחר הנחה  •
 ל"מחירון"(.

 ה ל"מחירון"(.הנח 10%)  1 – 0.1=  0.9 -שווי ההצעה השנייה, מציע ב', לאחר הנחה  •
 X 0.8נקודות(  04= משקל ) 35.55 –ניקוד הצעת מציע ב'  •
•                                                                                        0.9 

                                                

 נוסחת שקלול ההצעות:

 בשקלול 60%נקודות המהווה  60 -רכיב איכות 

 בשקלול  40%נקודות המהוות  40 -רכיב מחיר 

 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 

 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:

A   = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות 

B    = רסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחי 

 A+Bציון משוקלל =
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 נספח ב'
 שדרוג תאורת לד –מסגרת  הסכם

 
 נערך ונחתם במועצה האזורית גזר  ש

 
 יום _________ לחודש _____________ שנת _________ב

 
 -ב  י  ן      -

 
 

 
 מועצה האזורית גזר ה

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 
 ("המזמין" ו/אוהמועצה" " )להלן: 

 
  -לבין-

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   ("הקבלן" – )להלן   

 __________ ת.ז. _________ה"ה 
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ("הקבלן" – )להלן       
 

 כמצוין במסמכי המכרז ובנספחיו פרטניות, עבודות קבלניות של  , מעת לעת,והמזמין חפץ בביצוע הואיל:
 זהבמכרז ובהסכם מסגרת פורט כמ בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, - ("העבודות" – )להלן

 ;תאם להזמנות עבודה פרטניות שיוצאו ע"י המזמין מעת לעתובה

( והצעת הקבלן "המכרז" – לביצוע העבודות )להלן 33/19 פומבימסגרת והמזמין פרסם מכרז  והואיל:
 במכרז;הינה אחת ההצעות הזוכות 

 בחוזה זה;במכרז וכמפורט  עבור המועצהוברצון הקבלן לבצע את העבודות,  והואיל:

וידוע לקבלן כי אין בחתימת הסכם עמו כדי לחייב את המועצה למסור לו עבודות כלשהן ו/או  והואיל:
 בהיקף כלשהו וכי אין לו כל בלעדיות לביצוע העבודות ע"פ הסכם זה 

מסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות,  במכרז על סמך הצעת והצהרות הקבלן ,והמזמין והואיל:
 זה; חוזה הוראותלבכפוף 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 והנספחים לחוזה המבוא .1

ומהווה את הבסיס הימנו הינו חלק בלתי נפרד  ,על כל האמור בו ,המבוא לחוזה .1.1
 .זולהתקשרות 

 עליהן.מוסיף אלא  ,רע מהוראות המכרזוחוזה זה אינו ג .1.2

ו, בין אם צורפו ובין אם לאכוללים את כלל מסמכי המכרז, לחוזה זה  הנספחים .1.3
 והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

  התאמות-סתירות / אי .2
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 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.  .2.1

הקבלן, בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי המכרז  .2.2
נאי אתר העבודות וככל שקיימת השונים, בינם לבין עצמם או ביחס לת

  כך מיד ובכתב למזמין. -יודיע על -סתירה/אי התאמה 

ו, סדר דו משמעות או רב משמעות שיתגל/אי התאמה/מקרה של סתירהב .2.3
העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם יצוין במכרז 
במפורש אחרת, כאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על 

 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:   הוראות סותרות

 : לביצוע העבודותמקצועיים הקשורים בנושאים 

  הוראות המזמין ו/או המפקח; .2.3.1

 תכניות העבודה; .2.3.2

 כתבי כמויות;  .2.3.3

 המפרטים הטכניים המיוחדים; .2.3.4

 )כהגדרתו בחוזה(; טכניהמפרט ה .2.3.5

 חוזה המכרז.  .2.3.6

 :כספיים/משפטייםבנושאים 

 נספח התמורה;  .2.3.7

 חוזה המכרז; .2.3.8

 המפרטים המיוחדים; .2.3.9

 המפרט הכללי(; למעטיתר נספחי המכרז ) .2.3.10
  !טכניבנושאים כספיים, לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט ה

אי /סתירהמחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של במקרה של  .2.4
 -בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח התאמה 

תהיה . החלטת המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא יכריע בהן המפקח
  סופית ומחייבת. 

הוראה כלשהי מהוראות החוזה או לא גילה היה ויתברר, כי הקבלן לא קיים  .2.5
סתירה או אי התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, 
יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא 

 יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

 הגדרות .3

 הבאות: לצורכי קריאת חוזה זה ייעשה שימוש בהגדרות 

 חוזה זה על נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו.  -" חוזה"

, התנאים ובין אלה: הוראות המכרזעל נספחיו, , המכרז לביצוע העבודות -" המכרז"
צורף או יצורף  ,שצויןכל מסמך כתבי הכמויות, והעבודות, המפרטים, והדרישות לביצוע 

 .בעתיד חוזהל

בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות שמות אחרים מקרקעין ומקו -" העבודות ראת"
 .וסביבתם חוזהקיום הידי המזמין לצורך -או מקומות שהוקצו על ,העבודות

מנהליו, באופן אישי, ודינם יהיה כדין הקבלן הקבלן עמו נחתם החוזה, לרבות  -" הקבלן"
כל כן העבודות ומחוצה לו ו רמסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן באת לענין

כולל  ,חוזההלצורכי  ,הקבלן שהמזמין יכול לראות בו מנהל עבודה.גורם מנהל עבודה או 
 .המוסמכים יורשיו ונציגיוגם את 

 .בודהידי המזמין בהתאם להזמנות הע-כל עבודה מוזמנת על -" לעניין הסכם זה עבודות"
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כשהן  ,ומסירתן לידי המזמיןשל העבודות ביצוען והשלמתן  -" ביצוע העבודות"
בהתאם להוראות כל דין , להנחת דעתו של המפקח, חוזהלהוראות המושלמות בהתאם 

 הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.ולאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים מאת 

 המזמין,/ומסירתן לידי המפקחמותן בשלביצוע העבודות  -" העבודות קבלת/מסירת"
חוזה ונתקבלו כל הכי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי  בכתבלאחר שהמפקח נתן אישורו 

 האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות.

, המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,החומרים, חמרי העזר, המוצרים -" ציוד"
כל ציוד אחר מכל כן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,העבודותהמכשירים, חלקים של 

סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל החומרים 
 העבודות ישאו תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקף.ביצוע שבהם ישתמש הקבלן לצורך 

תפקידו ות המיוחדים כמפורט במפרט התנאים וההוראו המפקח הינה זהות -" המפקח"
, תקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין  למפקח. לפקח ולתאם את ביצוע העבודות

אין בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה  .בלבד אישור גזבר המזמיןל המסורים
 של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש;

דרש להתחיל בביצוע לפיה הקבלן נ -הודעה בכתב מאת המזמין  -" ותצו התחלת עבוד"
  בהתאם למצוין בהודעה. -העבודות, כולן או חלקן 

משטרת ישראל, חב' ת, משרדי ממשלה, ות מקומייורשורשויות התכנון,  -" רשויות"
ערים,  ימקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודחב' בזק, חב' חשמל, מע"צ, 

 כיבוי אש וכו' וכן מהנדס/ת המועצה.חברות התקשורת והסלולר, מפעל המים, הג"א, 

ביצוע לם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרוש מיספק/ים שע -" ספק/ים"
 .העבודות

 -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו  -" חשבון-על"
ובין אלה: עלות הציוד,  -מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

החומרים, כלי העבודה, העובדים, הקבלנים, היועצים, תשלומי החובה וכן כל עלות 
נוספת הנחוצה לצורך ביצוע העבודות, לרבות העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.

  
אף קיומה של הגדרה זו, כל העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי -למען הסר ספק, על

החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום  חובה/שכר עובדים, הנדרשים במסגרת
 חשבון", אלא אם כן נאמר בחוזה במפורש אחרת.-"על

הועדה בהוצאת הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין  -" המפרט הכללי"
, משרד העבודה והרווחה ומשרד משרד הבטחוןהמיוחדת בהשתתפות הבינמשרדית 

וכן מפרט טכני  .ביחס לכל פרק ת ביותרהעדכניהאחרונה ומהדורה ב - הבינוי והשיכון
ומדריך ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים, משרד הבינוי  מיוחד  

 .2015יולי  –

 -בכל מקום בחוזה או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח זה  -" שווה ערך"
ידי -הכוונה היא לכל מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על

הפרט הנדרש(, כאשר אלה  -המזמין במסגרת מסמכי המכרז/כתב הכמויות )להלן 
-על -קודית ומבחינת מחיר נדרשים להיות זהים או עולים על הפרט הנדרש )מבחינה תפ

  פי החלטת המזמין/המפקח(. 
  ללא מתן נימוק לכך.  -המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט שווה ערך 

אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה יקר מדי, רשאי הוא 
בגין  לדרוש מהקבלן להפחית את מחירו. מכל מקום, לא תאושר כל תוספת כספית

שימוש בפרט שווה ערך ולא יתאפשר שימוש בפרט שווה ערף שתפקודו טוב פחות 
  פי קביעת המפקח.-על -מתפקוד הפרט הנדרש 

מחירון ד.ק.ל ''מאגר מחירים לענף הבניה'' לביצוע עבודות קבלניות  - מחירון ד.ק.ל""
 בגרסה העדכנית הרלבנטית למועד ביצוע העבודות. 
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 בודותתיאור ההתקשרות/הע .4

 תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת 

מיום חתימת החוזה  חודשים 12הסכם מסגרת זה יהיה בתוקף עד לתקופה של  .4.1
( קרי מיום ______________ תקופת ההסכם אותקופת ההתקשרות  - )להלן

ועד ליום _______________. במהלך התקופה כאמור תהיה רשאית המועצה 
למען הסר ספק, התקבלה הזמנת עבודה  לפנות לקבלן צורך ביצוע עבודות.

 במהלך תקופת ההסכם, ישלים הקבלן את העבודה הרלבנטית.

 12תקופות נוספות של  עד  4למזמין האופציה להארכת תקופת הסכם זה בעד  .4.2
חודשים כל אחת, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף למתן 

ב, טרם סיום תקופת ימים מראש, בכת 30הודעה מוקדמת לקבלן של 
  ההתקשרות.

במידה שהוארך תוקף ההסכם, יחולו הוראות הסכם זה במהלך תקופת הארכה, 
 בשינויים המתחייבים.   

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועצה רשאית לבטל את ההסכם, כולו או חלקו,  .4.3
ימים לקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בגין  30בהודעה מראש של 

הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין עבודות שביצע בפועל עבור 
וא התחייבויותיו וזאת עד למועד ביטול ההסכם, בכפוף לעמידה במל -המזמין 

  פי הוראות ההסכם.  -בעניין זה על
 

אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת 
ההסכם ובמקרה כזה תהא המועצה רשאית לקזז מסכום התמורה של הקבלן כל 

  נזק או הוצאה או עלות שנגרמו למזמין.

ובהר בזאת כי המועצה לא ף כספי של העבודות יקבע ע"פ צרכי המועצה. מהיק .4.4
מתחייבת לבצע עבודות בהיקף כלשהו. אין באמור כדי לחייב את המועצה להיקף 

 עבודות כלשהו. 

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו מאת הקבלן  .4.5
במהלך תקופת ההתקשרות, ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין 

  אחרים לצורך ביצוע עבודות מהסוג המוסדר במכרז. להתקשר עם גורמים 
 

היקף העבודות בפועל ומיקומן ייקבע בהתאם לצורכי המזמין המשתנים במשך 
תקופת ההתקשרות, סדר העדיפויות של המזמין מבחינה תקציבית ו/או בכפוף 

ידי גורמי חוץ ביחס לעבודות המחייבות -לקבלת אישור ו/או מתן תקציבים על
  זאת.

בנוסף מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לנצל את המסגרת התקציבית 
כולה ו/או חלקה במהלך תקופה של שנה או עד לתקופה שנתיים במצטבר והיא 

 אף תהיה רשאית שלא לנצל את המסגרת התקציבית כאמור בכלל.   

 אופי העבודות

נות העבודה ביצוע העבודות ייעשה במתכונת, בהיקף ובלוח הזמנים שנקבע בהזמ .4.6
  שייתן המזמין לקבלן.

 לוח הזמנים יימנה ממועד צו התחלת עבודה ביחס לכל עבודה רלבנטית. 

ממועד קבלת  ימים 7 -יאוחר מעל הקבלן להתחיל בביצוע עבודה מוזמנת תוך לא  .4.7
 הזמנת עבודה.

מובהר כי יתכן והעבודות תבוצענה בסביבת בתי ספר ו/או גני ילדים ו/או מבני  .4.8
לעיתים במקביל לקיום פעילות שוטפת של מוסדות אלו והמשך פעילות ציבור ו

של בית הספר/או תושבי הישוב. על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות 
 השוהים במקום וכן על מניעת הפרעה לפעילות זו. 
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הסכם זה הינו לביצוע העבודות הקבלניות שפורטו במכרז ובחוזה, וכפי  .4.9
הזמנות העבודה. הוראות הסכם זה תחולנה ותחייבנה, כן שתידרשנה במסגרת 

 המכלול והן באופן פרטני, ביחס לכל הזמנת עבודות שהקבלן יבצע. 

ידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות בו תשתיות, כגון: -העבודות תבוצענה על .4.10
מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים וכיו"ב ועל הקבלן יהיה להקפיד הקפדה 

, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים יתרה
בטיחותיים ותעבורתיים, שמירה על כללי הבטיחות בכל הקשור למעבר הולכי 

פי דרישות המזמין -רגל ולשמירה על התשתיות הקיימות כאמור, הכל על
 פי שיקול דעתם הבלעדי.-והמפקח ועל

פי הוראות -דרשים, בין השאר, עלהקבלן יידרש לבצע את כל התיאומים הנ .4.11
תכנית הסדרי התנועה הזמניים )כהגדרתה להלן בהסכם( בנוגע להעברת משאיות 
נושאות חומרי תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, הצבת 

 שילוט מתאים, הזמנת פיקוח משטרתי, גידור אתר העבודות ועוד.

לדאוג להסדרת דרכים חלופיות, הן  במהלך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן .4.12
 להולכי רגל והן לכלי רכב, תוך הצבת שילוט ואמצעי אזהרה ראויים.

לפני מועד התחלת ביצוע העבודות על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע  .4.13
הנדרש לו ביחס למיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן 

שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי ימציא למפקח, לפי הצורך, את כל הר
התכניות. )מובהר בזאת כי אגרות הנדרשות לצורך מתן אישור הרשויות לרבות 

 ימי פיקוח מטעמן ישולמו ע"י המזמין(.

לא  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .4.14
 לתשלום נוסף בגין כך. תהיה לקבלן כל טענה, תביעה או דרישה כנגד המזמין

במועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב באתר  .4.15
העבודות לקדמותו, כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל 
הנזקים שייגרמו לאתר העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין 

 -אחר באתר העבודות או בסביבתו השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש 
 פי הנחיות המפקח.-על

היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז ו/או בהזמנות העבודה הפרטניות, הינו  .4.16
עד  -בגדר אומדן בלבד והמזמין יהיה רשאי להפחית או להגדיל מהיקף העבודות 

השיעור הנקוב במפרט התנאים וההוראות המיוחדים וללא שינוי כלפי מעלה 
 חירי היחידות או העבודות.במ

   - חלוקת עבודות בין הזכיינים/הזמנת עבודות במהלך תקופת ההתקשרות  .4.17

ככל שידרשו עבודות בישוב מסויים, תהיה רשאית המועצה לפנות לכל  .4.17.1
 –אחד מהזכיינים לביצוע העבודות תוך התחשבות בשיקולים הבאים 

הישוב את דגם המחיר המוצע, זמינות הקבלן לביצוע העבודות, בחירת 
 הפנס המוצע. 

המועצה גם תהיה רשאית )אך לא חייבת( לנקוט בהליך התמחרות בין  .4.17.2
הזכיינים לביצוע עבודות בישוב ספציפי  ובמקרה כזה ימסרו לזכיינים 
כתבי כמויות , לו"ז לביצוע והם ידרשו להגיש הצעת מחיר לישוב 

 שלא תעלה על מחיר מכרז המסגרת.  -הספציפי 

ידרש להמציא  –קבלן שיקבע ע"י המועצה לביצוע עבודות בישוב מסויים ה .4.18
משווי עבודות בישוב הספציפי וזאת  5%למועצה ערבות ביצוע בשיעור של 

בלו"ז שיקבע ע"י תבוצע באותו ישוב  כתנאי להוצאת הזמנת עבודה. העבודה 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

23 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

צו המפקח בהתייחס לישוב הסציפי . לו"ז הביצוע יחל להמנות ממועד מתן 
  .התחלת עבודה לאותו ישוב

 קבלןמטעם ה העבודה מנהל .5

 קבלן ימצא במקום ביצוע העבודות, במהלך ביצוען וישגיחמטעם המנהל העבודה  .5.1
 עליהן ברציפות, לצורך ביצוע העבודות.

הקבלן לא יעביר את  מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל מקום עבודה  .5.2
 אחר של הקבלן.

הנדס ו/או מהמפקח, דין  מנהל העבודה של הקבלן, לצורך קבלת הוראות מהמ .5.3
 כוח מוסמך אחר, שאושר ע"י המפקח.-כדין הקבלן, אלא אם מונה בא

הקבלן יעסיק בכל מהלך ביצוע העבודות לפי חוזה זה, יועץ בטיחות. מינוי יועץ  .5.4
 .המזמיןהבטיחות ע"י הספק/הקבלן, טעון אישור 

ה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, ככלל, לכל עבודה בגדר הפרויקט, שלביצוע .5.5
 עסיק רק מי שרשום/בעל רשיון כאמור.מתחייב הקבלן לה

 לביצוע העבודות לוח זמנים .6

הקבלן מתחייב לסיים את ביצוע העבודות לא יאוחר מתוך התקופה שנקבעה לכך  .6.1
תימנה החל זו כאשר תקופה '(, 1)נספח אבמפרט התנאים וההוראות המיוחדים 

 או בהתאם להוראות המפקח בכתב. ממועד מסירת צו התחלת העבודות

תר , אלא אם הועבודות בימי שבת וחגיורשו לבצע מטעמו לא  מיאו  ,הקבלן .6.2
 .ידי המזמין-הדבר במפורש, מראש ובכתב על

 ,חוזההימים ממועד החתימה על  7 -לא יאוחר מ ,הקבלן ימציא לאישור המפקח .6.3
, לרבות בדבר )יומי ושבועי( הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים

 וכןלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות ש ודרכי הביצוע, השיטות ,הסדרים
  להשתמש בהם.  ודה ומבני העזר שיש בדעתרשימת מתקני העבו

בין שאישר אותו המפקח במפורש  ,ידי הקבלן למפקח-האמור עלהמידע המצאת 
 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי. ,ובין שלא אישר אותו

לקבוע את לוח הזמנים המפקח רשאי , כאמור ,לא המציא הקבלן לוח זמנים .6.4
 .ןלכל דבר ועניי והוא יחייב את הקבלן

צו עם קבלת הלהזמין את הציוד הדרוש לביצוע העבודות  מתחייב הקבלן .6.5
 לוח הזמניםללהתחלת העבודות, לבצע, לסיים ולמסור את כל העבודות בהתאם 

 הקבוע להשלמת ביצוע העבודות.

למפקח רשימת ציוד וספקים, תכנית עקרונית להתארגנותו במהלך יגיש הקבלן  .6.6
-העבודות, אשר תאושר על רהביצוע ולמבנה הצוות באתביצוע העבודות, לשלבי 

 רהתכנית תיקח בחשבון את המשך התנועה השוטפת באת .והרשויותידי המפקח 
 העבודות במהלך כל ביצוע העבודות.

כל הציוד וכח האדם של הקבלן, הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות יהיו  .6.7
הינו  ן,או חלק, כולן יניחו את דעת המפקח. אם קצב ביצוע העבודותשכאלה 

מכדי להבטיח את גמר העבודות בזמן, יודיע על כך  ,לדעת המפקח ,איטי מדי
כפי  ,תאימים לשם החשת העבודהמהמפקח לקבלן בכתב וזה ינקוט באמצעים 

 . , ללא קבלת תשלום נוסף בגין כךשאישרם המפקח
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מעודכן ידי הקבלן, ילווה בלוח זמנים -על מועצהכל חשבון לתשלום שיוגש ל .6.8
 לביצוע העבודות. 

לשלם  על הקבלןיהיה  בזמן את העבודות ולא מסרן למזמיןהקבלן לא סיים  .6.9
במפרט התנאים בסכום הנקוב  -פיצויים קבועים ומוערכים מראש לכל יום פיגור 

של המזמין  יםסעד אחר או וזאת מבלי לגרוע מכל זכות - וההוראות המיוחדים
ן יהיה רשאי לנכות או לקזז סכום זה מכל סכום פי דין. המזמי-עלוחוזה הפי -על

וזאת ללא כל צורך וחובה ליתן הודעת קיזוז.  -המגיע או שיגיע ממנו לקבלן 
 העבודות. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בפיצויים גם במהלך תקופת

מהווה תנאי עיקרי ויסודי שעמידה בלוח הזמנים הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .6.10
 .בחוזה

 

כח "בהשלמת ביצוע העבודות בגין  םגריאיחור שילהקבלן לא יהיה אחראי  .6.11
בעלת רלבנטיות ישירה לביצוע  מלחמה כוללת או שביתה ארצית ",עליון

  .העבודות
 חוזה.הלצורך  "כח עליון"יחשבו כי"האינתיפאדה" וכל הקשור ו/או כרוך בה לא 

ההחלטה אם אירוע נופל בגדר "כח עליון" מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של 
 המפקח.

 הצהרות הקבלן .7

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

כי ככל שיוזמנו ממנו עבודות, העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה,  .7.1
 לרבות הנספחים והמפרטים הטכניים השונים.  

 דרכי , לרבות דרכי הגישה,ןאת סביבתות העבודו רביקר ובדק את אתכי הוא  .7.2
ביצוע  אופן נסיבות העשויות להשפיע עלההובלת הציוד וכן את כל הסיכונים ו

 ועל עלותן. העבודות

ידיעה של אחד או יותר מהגורמים -אית תביעה על יסוד טעניעלה כל כי לא  .7.3
 התמורהכי  ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,שוכנעהוא המנויים לעיל וכי 

מלאה וסופית לכל התחייבויותיו לפי  ,תמורה הוגנת החוזה מהוומוצעת בה
 החוזה.

 כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות. .7.4

קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה הוא כי  .7.5
 בחוזה זה. כנדרש, באופן מעולה או מגבלה לבצע את העבודות

- - -  

פי חוק -ם כדין בפנקס הקבלנים שעלמירשוהוא וכל קבלני המשנה מטעמו כי  .7.6
, בענף ובסיווג הכספי 1969-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

היקפן הכספי כנדרש במכרז, ופי החוק הנ"ל לגבי העבודות -הנכון והמתאים על
נכונות  דרשים להוכחתהנמתחייב להמציא למזמין את כל האישורים  הואוכי 

  הצהרתו זו. 

 בכל הקשור לביצוע העבודות. מוכחים ומיומנות ,כי הינו בעל ותק, ניסיון .7.7

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .7.8
 .להוכחת האמור

בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול הוא כי  .7.9
 .1976-חשבונות(, תשל"ו
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הוא מנהל פנקסי שרואה חשבון המעיד מכי הינו בעל אישור מפקיד שומה או  .7.10
וכי  פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף-חשבונות ורשימות שעליו לנהל על

 .הוא מנהל ספרים כדין

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה חוקית,  .7.11
 .קיום התחייבויותיו בחוזההמונעת את  ,ו אחרתחוזית א

כי במידה והקבלן הינו תאגיד או גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא  .7.12
אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות  ,להנחת דעתו ,למזמין

 מנהליו וסמכויותיהם.

שכר הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז, לרבות בנושא תשלום כי  .7.13
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ומינימום 

 .1976 -תשל"ו 

כי ו/או במעון לקטינים ו/או במעון יום כי ככל שהעבודות תבוצענה במוסד חינו .7.14
חוק בו/או במרכזי ספורט וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים )כהגדרתם 

(, לא 2001-, התשס"אלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
יעסיק הקבלן בביצוע העבודות כל עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או 

פי הוראות כל דין, ובכלל -סרי והקבלן יפעל בעניין זה עלבעבירה שיש בה פגם מו
 החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,פי הוראות -זה על

 . 2001-התשס"א
ימים מיום הזמנת  7, תוך מועצהמובהר כי במקרה כזה, הקבלן יחויב למסור ל

ס לכל עובד עבודה שמקום ביצועה במוסד כאמור, אישור ממשטרת ישראל ביח
ולפיו אין מניעה להעסיק את  -שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע העבודות 

  פי הוראות החוק כאמור.-וזאת על -העובד או הגורם כאמור 

 מועצהכי הוא יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך תקופת ההתקשרות כולה וידווח ל .7.15
 באופן מיידי, אם יחול שינוי כלשהו בנכונותן. 

 הקבלןהתחייבויות  .8

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

בצע באופן מושלם את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות ל .8.1
לכתבי  ללוח מחירי היחידות, למפרטים,לחוזה, הנוגעות בדבר(, בהתאם 

בהתאם להוראות  ,הוראות המפקחפי -על לחוזה, הנספחיםהכמויות, ליתר 
 לב להוראות כל דין.והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים 

מהנדס ו/או מודד ו/או מנהל באמצעות קיים השגחה מלאה על ביצוע העבודות ל .8.2
במשך כל תקופת ביצוע העבודות, כפי שיראה ו/או מהנדס בטיחות  עבודה מטעמו

   .הדבר למפקח כדרוש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן
צא בקביעות באתר ידי המפקח, יימ-הקבלן או נציגו המוסמך, שאושר בכתב על

במשך כל שעות העבודה ויקיים השגחה מלאה. אם יבטל המפקח את העבודות 
לאחר ימים  7 -הסכמתו לנציג המוסמך, אזי, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

יסלק הקבלן את הנציג האמור ויחליפו בנציג אחר שאישר   -בענייןקבלת הודעה 
 המפקח בכתב.

 ן הוראות מהמפקח.הנציג המוסמך יקבל בשמו של הקבל

- - -  

נאותה, לנוחיות לא שלא לצורך או בצורה יפריע העבודות באופן שלא לבצע את  .8.3
הציבור או לגישה לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא 

 לתפיסתם.

לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעלי נסיון מוכח, מיומנות,  להעסיק .8.4
הנדרש  וכן להחזיק ולספק את הציוד צועיים הולמיםמומחיות וכישורים מק

  לצורך ביצוע נאות של העבודות.
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 -בצוות העבודה מטעם הקבלן ייכללו גם גורמים בעלי הכשרה מתאימה 
 כדלקמן:

 ;יימצא באופן קבוע באתר -שנים לפחות  10מנהל עבודה בעל ניסיון של  .8.4.1

 ;יימצא באופן קבוע באתר -שנים לפחות   5מהנדס ביצוע בעל ניסיון של  .8.4.2

פי -עלוכן  פי דין-על יימצא באתר כפי שיידרש -מהנדס בטיחות מוסמך  .8.4.3
 המפקח;דרישות 

 .המפקחפי דרישות -עלוכפי שיידרש,  ,יימצא באתר  -מודד מוסמך  .8.4.4

פי דרישות -יימצא באתר כפי שיידרש ועל -מהנדס תנועה בעל ניסיון  .8.4.5
 המפקח.

- - - 

בכתב תחבר למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור מתאים לכך לה .8.5
התקנת המונים וכן בהוצאות  םבמלוא ההוצאות בגין צריכת ולשאתמהמפקח, 

, ופירוקם והחזרת המצב לקדמותו בסיום לפני תחילת העבודותהמתאימים 
 העבודות. 

- - - 

תו יתוארו מהלך במסגרשנהל יומן עבודה מפורט בהתאם להוראות המפקח ל .8.6
וכן כל העבודה, סוג וכמות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות 

כל יום עבודה יפעל ובסוף  (יומן העבודה - )להלןנתון/פרט נוסף שידרוש המפקח 
 להחתים את המפקח על יומן העבודה.

ידי מודד -" חתומות ומאושרות עלAS MADEלאישור המפקח תכניות " להמציא .8.7
 ,מך, המהוות צילום מצב עדכני של העבודות נכון למועד סיומן וקבלתןמוס

 כמבואר בחוזה.

 שירות מקצועי, תומך ומלווה. ,במהלך תקופת הבדק והאחריות לספק למזמין .8.8

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין, בין שהיא מנומקת ובין שלא, בדבר  .8.9
מקום הפרויקט, הרחקתו ממקום הפרויקט של כל אדם המועסק ע"י הקבלן ב

לרבות את מנהל העבודה ו/או יועץ הבטיחות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, 
 לא יחזור הספק/הקבלן להעסיקו במקום העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין.

 וסמכויותיו המפקח .9

 פקח על ביצוע העבודות.להמזמין ממנה בזה את המפקח  .9.1

 קבלן.לעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו  נההוותהנחיות המפקח לא  .9.2

, הנחיות בכל םלשליחיו או למי מטעמ ,לעובדיולקבלן, המפקח רשאי ליתן  .9.3
 .יהןלמלא אחר יםמתחייבלביצוע העבודות והם הקשור 

 -, המסמכים והציוד מידעהכל את להעמיד לרשות המפקח הקבלן מתחייב  .9.4
 לבדיקתו ואישורו.

וקביעתו תהא  הקבלן ן מילוי התחייבויותלבקר את אופ המפקח יהיה רשאי .9.5
 מכרעת.

לפי שיקול דעתו  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות  .9.6
הבלעדי ובתיאום עם המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם 
לעדיפויות שיקבע המפקח לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה 

 בביצוע העבודות.  לקבלן לעיכוב

הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם  .9.7
 היוודע לו עליה. 
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המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות חומרים ומקורם וביחס לעבודות  .9.8
 שבוצעו או צריכות להתבצע.

-מפקח להורות על ביצוע עבודות שונות עללהסמכות  אבמשך ביצוע העבודות תה .9.9
ידי הקבלן בהתאם לתנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת 

לשם ביצוע  ,לדעתו ,ציוד ו/או על החלפת עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ
 חוזה, לרבות:להעבודות בהתאם 

לפי דעתו שידו של ציוד -סילוק מאתר העבודות תוך פרק זמן שייקבע על .9.9.1
 .יותר בציוד טוב ומתאים ותהחלפו אינו תואם את הוראות החוזה

 .לדעת המפקח -ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  .9.9.2
ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר החלפת עובד/ים  .9.9.3

לבצע את כשירים/ראויים אשר לדעת המפקח אינם מצוות העובדים, 
 העבודות.

העבודות, בכפוף הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של  .9.9.4
 למגבלות החוזה.

- - - 

למפקח אין סמכות להורות על ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף  .9.10
לנספח ז'  1כלשהו, החורג מסכום התמורה הנקובה בחוזה )כקבוע בסעיף 

להסכם(. הוראה זו חלה גם ביחס לעבודות נוספות/חדשות ותנאי לתקפות 
כום התמורה בהסכם כאמור הינו קבלת הוראת ביצוע של עבודות מעבר לס

בהתאם לכך, ידוע ומוסכם כי לא ישולם , גזבר המזמיןאישור מראש ובכתב של 
לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת שהקבלן ביצע מעבר לסכום התמורה 

 הכוללת, ללא קבלת אישור גזבר המזמין כאמור.   

של חית מכל התחייבות לא ישמש כגורע או מפלחוזה זה  בפרקדבר האמור  .9.11
  . החוזה פי-המזמין עלכלפי הקבלן 

הקבלן כי  ,אלא אמצעי להבטיח ,אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח
החוזה ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית יקיים את 

 של הקבלן לביצוע התחייבויותיו. 

אחרים גורמים ן רשאי להעסיק , יהיה המזמישל המפקחלא קיים הקבלן הוראה  .9.12
 - על הקבלן בגין כך תחולנהההוצאות  .ולשלם להם בעד ביצוע אותה הוראה

 פי הוראות החוזה והדין.-וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למזמין על

 שילוט .10

לפי דרישת  ,העבודות שילוט מתאים והולם רויציב באתחשבונו -הקבלן יכין על .10.1
 .המזמין

שלטים במידות שלא יקטנו  2יתקין הקבלן  -ידי המזמין -אם לא נדרש אחרת על .10.2
המכילים את הכיתוב  -גבי קונסטרוקציית עץ או פלדה -עלמ',  X 4מ'  3 -מ

  ידי המפקח.-שיימסר לקבלן על
וכן ומעניהם הקבלן, מנהל העבודה  ,המזמין, היועציםהשלטים יכללו את פרטי 

 .פי דין-עלי המזמין או יד-על שיידרשכל פרט אחר 

ימים  10העבודות בתוך  רשור המזמין בטרם הצבתו ויוצב באתיהשילוט יובא לא .10.3
 המפקח.לכך קבע יממועד קבלת צו התחלת העבודות במיקום ש

 .ותוכנו ליתן הוראות לקבלן בקשר לשילוט , מידי פעם בפעם,המזמין רשאי .10.4

בוע, במקום, באופן, עם סיום ביצוע העבודות נדרש הקבלן להציב שילוט ק .10.5
  פי התוכן שידרוש המזמין.-בצורה, בכמות, בטיב ועל

למען הסר ספק, הוראה זו כלולה במחירי התמורה והקבלן לא יהיה זכאי 
 לתשלום נוסף בגין כך.  
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 שונה ללא הסכמה מראש ובכתב מהמזמין./הקבלן אינו רשאי להציב שילוט נוסף .10.6

 דותבזמן ביצוע העבו הסדרת התנועה השוטפת .11

, באמצעות מהנדס תנועה, חשבונו-עלבטרם תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יכין,  .11.1
  תכנית הסדרי תנועה זמניים ביחס לאתר העבודות.

 ידי כל גורם מוסמך נדרש אחר. -ידי משטרת ישראל וכן על-תאושר על זותכנית 
 (הסדרי תנועה זמנייםתכנית  -)להלן 

לתכנית הסדרי התנועה הזמניים )המאושרת(, בהתאם מתחייב לפעול הקבלן  .11.2
 בהתאם להוראות משטרת ישראל וכפי שייקבע מעת לעת. 

 ראפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתיהקבלן  .11.3
 העבודות.ולאתר 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב  .11.4
בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות  ותודידי ביצוע העב-השוטפת לרבות על

זמניות ו/או הצבת מחסומים וסימונם בפנסים ו/או הצבת עובדים ושלטים 
 להכוונת התנועה.   קבועים ו/או הצבת שוטרים

דרש הפרעה לתנועה השוטפת, הקבלן יהיה אחראי להשגת כל יבמקרה בו ת .11.5
 .מהרשויות לשם כךהאישורים הדרושים 

יהיה אחראי להצבת הוא במשך היום,  ותלא יסיים את העבודבמקרה בו הקבלן  .11.6
 העבודות למשך כל הלילה. רשמירה באת

בביצוע הוראות הכרוכות  הקבלן לבדו ישא במלוא העלויותלמען הסר ספק,  .11.7
. הסדרי התנועה הזמנייםלהסכם, לרבות בשל הכנה ויישום של תכנית  10סעיף 

ו בחשבון והן כלולות כבר במחירי יד-הקבלן מצהיר כי עלויות אלו נלקחו על
, ההסכםשינוי כלשהו )הגדלה/הקטנה( בהיקף לרבות במקרה של התמורה, 

 ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין כך. 

 נקודות קבע, סימון העבודות, אי התאמות בין תכניות .12

העבודות. חשבונו, במשך כל זמן ביצוע-על ,בשרותי מודד מוסמךיסתייע הקבלן  .12.1
  

מובהר כי המודד יהיה זמין ויעמוד לרשות המפקח במהלך כל תקופת 
 ההתקשרות לצורך ביצוע מדידות בשטח, ללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין כך. 

 וקבע נקודות ציון ונקודת קבע בשטח העבודות או בקרבתהקבלן ימודד מטעם ה .12.2
המודד ימסור נקודת מוצא ונתונים להתווית  הנקודות. והקבלן ישמור על אותן

 מדידות תבוצענה בהתאם להנחיות המפקח. הכלל  הכבישים והמגרשים.

לדיוק המיקום, המפלסים, המידות והקבלן אחראי לסימון נאות של העבודות  .12.3
(, הסימון - ביחס לנקודות הציון ונקודות הקבע )להלן ותוהתוויות חלקי העבוד

יקבל המפקח  מומחים הדרושים לכך.והעובדים הצוות והציוד  להספקתוכן 
  . ויאשר את הסימון

טעות במיקום, במפלסים, במידות תתעורר עת מהלך העבודות תופיע או שב ככל .12.4
ידי המפקח, אזי יתקן -ידרש עליאו אם  ,שהו מהעבודותכלאו בהתוויות חלק 

  ח.חשבונו כל טעות כאמור, להנחת דעתו של המפק-הקבלן על
ידי המפקח לגבי סימון או לגבי כל קו או מפלס לא ישחרר את -אישור שניתן על

הקבלן מאחריותו לנכונותם של אלה והקבלן יקיים וישמור בקפדנות על כל 
 המשמשים לסימון העבודות. ושאר הפרטיםנקודות הגובה, היתדות 

ו/או כתב הכמויות  בין התכניותכלשהי מצא הקבלן במהלך העבודות אי התאמה  .12.5
 העבודות, בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין המצב הפיזי של אתר ים,ו/או המפרט

ידי -כפי שסומנו בנקודות או על ,או טעויות או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל
הוראות, יודיע על כך מיד למפקח בכתב והמפקח יורה לקבלן על הפעולות 

 ,ללא יידוע המפקח ידי הקבלן,-עשה עלשת . כל עבודהותהדרושות להמשך העבוד
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, תעשה מראש הוראות מתאימות מהמפקח/בטרם קבלת אישוראו ללא הרשאה 
בגין כך, ובמידת תשלום כלשהו ללא קבלת על אחריותו הבלעדית של הקבלן 

 הכל לפי דרישת המפקח.  -הצורך יידרש הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו 

 

 איכות העבודות .13

ידי עבודה מטיב -כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על ,חשבונו על ,הקבלן יבצע .13.1
 .לשם כךמעולה ובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

ידי -לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על ,לפי שיקול דעתו ,המפקח רשאי .13.2
או הראויה אם לדעת המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות  ,הקבלן

 דרישות החוזה.ת תואם א ואינ

, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלק
על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה  ,ידי אחרים-, בעצמו או עלהנדרשים תיקוניםל

 מביצועיגרמו למזמין כתוצאה יחייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות ש
 העבודות שנפסלו.

הן תבוצענה תוך  , כיותכצוע עבודות של מדרבכל הנוגע לבי על הקבלן להקפיד .13.3
 הכולל מפרט מדוייק לביצוע הנמכת המדרכה. ,1918הקפדה על קיום תקן 

13.4.   

על הקבלן לבצע בדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת לכך של  .13.4.1
מובהר  העבודות המבוצעות על ידו, לפי דרישת המזמין ו/או המפקח.

בזאת כי הקבלן מחויב לבצע את מלוא הבדיקות כפי שיידרשו ע"י 
 המזמין ו/או המפקח במועד שיקבע על ידם.

כל ההוצאות בגין בדיקות מעבדה מוסמכת ומאושרת כאמור לעיל,  .13.4.2
 לרבות הוצאות התיאום וההזמנה בגין כך, יחולו במלואן על הקבלן.

כת אינן מאושרות, יהא מובהר בזאת כי ככל שתוצאות המעבדה המוסמ .13.4.3
רשאי המזמין לחייב את הקבלן בביצוע התיקונים הנדרשים וככל 
שהקבלן לא יעשה כן, יהא רשאי המזמין לבצע את הבדיקות, על חשבון 
הקבלן, תוך חיוב הקבלן במלוא ההוצאות כאמור בכל דרך שהמזמין 

 ימצא לנכון.

העלולים להיגרם בביצוע העבודות על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים  .13.5
ובהשלמתן עקב ביצוע הבדיקות כאמור והמתנה לתוצאותיהן. עיכוב בשל ביצוע 
בדיקות ו/או בשל עיכוב בקבלת תוצאות הבדיקות לא יהווה עילה כלשהי לעיכוב 

 .בלוח הזמנים לביצוע העבודות

 מערכות תת קרקעיות .14

מערכות תת קרקעיות  ,שיםהקבלן יתאם את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבי .14.1
 הרשויות.עם המועצה ו/או  ת/מהנדסועם מעברים, עם המפקח ו

הקבלן אחראי לקבל מהרשויות את כל התכניות הקיימות למערכות התת  .14.2
 לקווים התת קרקעיים.ולשוחות  ,קרקעיות

התת והמערכות הקבלן אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים  .14.3
 ,תיעול ,ביוב ,לרבות צינורות מים באתר העבודות,מצא ילההעשויים  ותקרקעי

 קווי טלפון וחשמל ו/או גדרות, בין שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים.

תתגלנה במהלך שהקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי התאמה  .14.4
 ביצוע העבודות.
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יבצע הקבלן  ,קרקעי או בחצייתו-סמוך למתקן תתבבכל מקרה של עבודה  .14.5
ירות גישוש בידיים לגילוי המתקן ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני חפ

מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח(, 
קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות -ויתמוך את המתקן התת

  הנוגעת למתקן.

ויסומנו בכדי יחשפו בעבודת ידיים יקווי הביוב, התקשורת, החשמל והמים  .14.6
 למנוע כל פגיעה בהן.

הקבלן לא ביצוע כל העבודות כאמור כלול במחיר התמורה ולמען הסר ספק,  .14.7
עבודות החפירות לגילוי ל ביחס , לרבותכך יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין

הצינורות/הכבלים/המבנים התת קרקעיים והעל קרקעיים ו/או השימוש 
 .הרשויותבמכשירים מיוחדים ו/או התיאום עם 

, אישורי ותהעבודביצוע חובה לקבל מהרשויות, לפני התחלת חלה על הקבלן  .14.8
הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית המידע מעבר ואת כל 

, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן מןקרקעיים ולדאוג להזמנת מפקח מטע-תת
לא תבוצע כל עבודה סמוך  בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. ותביצוע העבוד
קרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל כאשר התיאום והתשלום עבור -למתקן תת

 נ"ל יהיה על חשבון הקבלן.ההמפקח 

אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל  נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת .14.9
 קרקעי.-הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן וקיימות באתר מערכות תת קרקעיות נוספות,  .14.10
 בלתי מסומנות והוא יהיה אחראי למנוע כל פגיעה בהן או לתקנן במידת הצורך.  

להפסקה בביצוע /עילה לעיכוביהווה לא לעיל ביצוע הדרישות המפורטות  .14.11
 העבודות. 

 ועבודה בקרבת מתקנים קיימים םרשיונות, אישורים, היתרי .15

ימציא הקבלן למפקח את כל הרשיונות והאישורים  ותלפני תחילת ביצוע העבוד .15.1
לפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  ותלביצוע העבוד

לרשויות את כל ההוצאות חשבונו -עללשלם ו כאמורהרשיונות והאישורים 
 .כךוהערבויות הדרושות לצורך 

לא  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .15.2
 לתשלום נוסף בגין כך. מועצהה לפיכ האו דריש התביע ה,תהינה לקבלן כל טענ

 ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו .16

 יומן עבודה וירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר: ותהעבודבאתר הל הקבלן ינ .16.1
 .ותבביצוע העבוד ויד-מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על .16.1.1
או המוצאים  ותהעבודלאתר כמויות החומרים למיניהם המובאים  .16.1.2

 ממנו.
 .ותידי הקבלן בביצוע העבוד-כמויות החומרים שהושקעו על .16.1.3
 העבודות.באתר הציוד המכני הנמצא  .16.1.4
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. .16.1.5
 תנאי מזג האויר השוררים במקום ביצוע העבודות. .16.1.6
 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .16.1.7
 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .16.1.8
 ידי המפקח.-הוראות שניתנו לקבלן על .16.1.9
 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. .16.1.10
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שעות מראש, על כוונתו להתחיל בשלב  48אחראי להודיע למפקח, לפחות הקבלן  .16.2
לאפשר למפקח לבדוק את השלב  כדיאו לכסות שלב גמור  ותחדש של העבוד

 הקודם.

ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר -ייחתם כל יום על העבודה יומן .16.3
 למפקח מדי יום.

-י הקבלן לדרישת כל תשלום עלהרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה ביד .16.4
וזאת גם במקרה שבו המזמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או לא דרש  -פי החוזה 

 לתקן רישומים ביומן.

 וביצוע עבודות נוספותפיצולים  ,שינויים .17

בכל הקשור לעבודות )או שלביהן(, יהיה המזמין זכאי להקטינן או להגדילן או  .17.1
השינוי שלשנות את היקף העבודות ובלבד  לבצע שלבים מסויימים בלבד מהן, או

במפרט התנאים הנקוב הכספי על השיעור  ומבחינת היקפיעלה לא כאמור 
ידי -וזאת בהתאם לאישור שיינתן לקבלן על -'( 1)נספח א וההוראות המיוחדים

  המזמין מראש ובכתב. 
ביצוע עבודות נוספות כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, לא יחייב 

  את המזמין ולא תשולם כל תמורה בגינו. 
(, יהא הקבלן חייב 16דרש המזמין ביצוע עבודות נוספות כאמור בסעיף זה )סעיף 

  בהתאם לדרישה זו ולהוראות ההסכם. לבצען

בחוזה,  נקובידי הקבלן כאמור, אשר מחירן -במקרה של ביצוע עבודות נוספות על .17.2
פי מחיר -פי המחיר הקיים במכרז או על-ייקבע המחיר לעבודות נוספות אלה על

היחידה המתאימה שבמחירון ענף הבניה המעודכן ביותר בהוצאת ד.ק.ל, 
   ך מביניהם.הנמו - 30%בהפחתה של 

 
נקוב בחוזה,  אינוידי הקבלן, אשר מחירן -במקרה של ביצוע עבודות נוספות על

פי מחירי היחידה המתאימה -ייקבע המחיר ליחידה בגין עבודות נוספות אלה על
  . 30%שבמחירון ענף הבניה המעודכן ביותר בהוצאת ד.ק.ל, בהפחתה של 

 
כאמור( יחושב  30%ל )בהפחתה של למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון ד.ק.

באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" 
 או כל תוספת אחרת. 

למען הסר ספק, אישור וביצוע עבודות נוספות המביאות לחריגה מסכום  .17.3
 להסכם. 8.10התמורה בהסכם יהיו כפופים להוראות סעיף 

כמפורט לעיל, יקבע המפקח אם יש צורך  ,פותעבודות נוסביצוע במקרה של  .17.4
יקבע י. מועד תחילת ביצוע העבודות הנוספות ביצוע העבודותבדחיית מועד גמר 

ידי הודעה -והוא יהיה רשאי להורות להפסיקן, כולן או חלקן, עלהמזמין ידי -על
לא יהיה זכאי והוא  ה זוהקבלן יהיה חייב לפעול לפי קביע .שעות מראש 24של 

בגין כלשהי )לרבות בגין תקורה, הצמדות, התייקרויות וכיו"ב( רה נוספת לתמו
 דחיית מועד הביצוע כאמור.

הנדרשים העובדים להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את מספר  מתחייבהקבלן  .17.5
 לפי קביעת המפקח. -הרלבנטי הציוד ולספק את לשם כך 

קבלן אחר, ולקבלן ללכל גוף או  כאמורהמזמין זכאי למסור את ביצוע השינויים  .17.6
 לא תהיה כל טענה כלפי המזמין בקשר לכך.

בכל  באות בנוסף לכל האמור בחוזה זהבפרק זה לחוזה זכויות המזמין כמבואר  .17.7
 הקשור להתניה בדבר עצם מסירת העבודות לקבלן ותשלום התמורה.
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ינויים כל הוראות חוזה זה בנוגע לביצוע העבודות )למעט התמורה( יחולו, בש .17.8
 לגבי ביצוע העבודות הנוספות כאמור בסעיף זה.גם המחוייבים, 

 העבודות רמניעת גישה ואספקת משרד באת ,שמירה .18

יהיה הקבלן אחראי אחריות מלאה העבודות החל מיום קבלת צו התחלת  .18.1
חשבונו את כל סידורי השמירה הנחוצים -לשמירה על הציוד והוא יבצע על

 מורשים.מגורמים בלתי העבודות  רוהעובדים ומניעת גישה לאתלהבטחת הציוד 

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על האתר במשך  .18.2
ידי מזג -כל תקופת ביצוע העבודות, לרבות לצורך מניעת נזק העלול להיגרם על
ת תעלות האוויר, מפולות, שטפונות, רוח, גשם, מקור מים אחר כולל ביצוע חפיר

  זמניות להרחקת מים במידת הצורך.

סיבה שהיא )לרבות נסיבות בטחוניות(, מכל בכל מקרה של נזק, אבדן או פגיעה,  .18.3
 את יתקן הקבלן ויחזיר ,לעבודות או לכל חלק מהן או לכל חלק מהמתקנים

כל העבודות  תהיינהחשבונו, כך שבעת השלמתן ומסירתן -הדברים לקדמותם על
 מכל הבחינות לדרישות החוזה והוראות המפקח. אמנהותתבמצב תקין 

עבודות לאתר הידם תהיה בכל עת גישה -למזמין, למפקח ולכל אדם המוסמך על .18.4
ולכל המקומות בהם נעשית עבודה או שמאוחסנים בהם חומרים או שמיוצרים 

 .זובהם פריטים לצורך העבודות, והקבלן יעשה הכל כדי לאפשר להם גישה 

 הציוד ואספקתו .19

ובכמויות שיידרש כל מקום לכל מקום ומחשבונו -הקבלן מתחייב להוביל על .19.1
 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.המספיקות את כל הציוד 

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו  רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .19.2
 ציוד.בפגם  או לו להתגבר על כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

מים והחשמל הדרושים לצורך ההקבלן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת  .19.3
 ביצוע העבודות.

 שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו./תשלומי החובה החליםבכל הקבלן ישא  .19.4

תמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים על הקבלן להש .19.5
למפרט הטכני ולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום 

למפקח עזרה,  לסייעהעבודות. הקבלן מתחייב  רהייצור של הקבלן או באת
מרים הדרושים לשם בדיקה, מדידה ובחינה של ומכשירים, מכונות, עובדים וח

 הציוד שמשתמשים בהם.וקל או כמות החומרים איכות, מש

 םהמפקח, לפני הכנסתלדרישת הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים  .19.6
  לעבודות.

הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא
 ולנוהג ההנדסי.המחייבים לתקנים  ווהתאמתהציוד 

 חשבון הקבלן.-עליינה כאמור תהעלויות כל הבדיקות 
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד  .19.7
 מראש. ללא הסכמתו של המפקח -להיות מכוסה או מוסתר 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר 
ר ו/או באופן בו חלק כלשהו מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמו

 שלא מניח את דעתו של המפקח.
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הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח 
בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון 

 ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.

 הפרה יסודית.ידי הקבלן הינה -עלמעיקרי החוזה והפרתו  והינבסעיף זה האמור 

 בעלות בחומרים ובציוד .20

כנתונים לבעלותו של העבודות לאתר הגעתם חשבו עם יציוד שהקבלן יספק יהכל  .20.1
המזמין, והקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו 

לביצוע העבודות והשלמתן, הציוד י שהרשה לקבלן להשתמש בכל מאת המזמין כ
, העבודות פרט למקרים בהם תהיה למזמין הזכות לסלק את ידי הקבלן מאתר

  עבודות.ה או למקרה שהקבלן נטש את
ברם, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או 

 תהיה של הקבלן בלבד.  שימוש בחומרים כאמור והאחריות בגין כך

אולם בכתב של המפקח, מראש וציוד, ללא הסכמתו  העבודותלא יוסר מאתר  .20.2
המפקח רשאי להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם 

והקבלן ימלא אחר  העבודות ציוד שלא נעשה בו שימושלסלק מאתר  ,גמירתן
 ת המפקח כאמור לאלתר.והורא

ידי -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -שהמפקח הורה  דהציועם סילוק 
חשבונו -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-הקבלן לקבלן, והדברים שסופקו על

בתחום מתקני המזמין אשר בהם  אחרלאותם מחסנים שמהם נלקחו או למקום 
 מתבצעות העבודות כפי שיורה המפקח.

ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי -עלהקבלן את הדברים שסופקו בשעתו יסלק לא  .20.3
כשהוא זכאי לנכות מפדיון  ,לפי שיקול דעתו ,, לטפל בהם או למוכרםםלסלק

 .לכךהוצאות שנגרמו בקשר המכירתם )אם היה כזה( את כל 

הקבלן, בכל הנוגע חובות מהוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות  .20.4
י, החל על העבודות, על ציוד או רישו ,או ביטוחם,שיש לשלמלתשלומי חובה 

 .המבניםהקמה ועל ה

 ונקיטה באמצעי זהירות בטיחות .21

 הזהירות והבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי ,ביצוע העבודותבטרם ובמהלך  .21.1
באתר העבודות, בין השאר, הדרושים בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים 

ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנית זו -בטיחות שתערך על בהתאם לתכנית
תשמש, בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, תאונות הקשורות בעבודות 

 -חפירה, הנחת תשתיות, הובלת חומרים וציוד, הפעלת ציוד וכלים וכן הלאה 
הנחיות של משרד העבודה ותקנים פי -עלוזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות 

 בטיחות הרלבנטיות לכך.הוהנחיות  ,חהוהרוו

הקבלן ידאג להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים,  .21.2
לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים  -מחסומים, שלטי אזהרה וכו' 

 להיגרם כתוצאה משהות באתר. 

ת הערמות עם סיום העבודות, באחריות הקבלן למלא את כל הבורות, ליישר א .21.3
 ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.    

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימוש  .21.4
ואחזקה בציוד/כלי עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, 

 חומרים מסוכנים וכן הלאה.  

כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב  במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום .21.5
 הקבלן למנוע נגישות למפגעים בטיחותיים.
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במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים, על הקבלן לבדוק  .21.6
תחילה את הביבים והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

 פי הוראות כל דין והרשויות.-על -הזהירות הנובעים מכך 

על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה הנדרש לשם  .21.7
דאגה לבטיחותם ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום 

 בהם.

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  .21.8
אולם,  ות המפקח.לא נאותים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדריש

אין בכך כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות 
 אתר העבודות. 

על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיחות כדי להבטיח קיומם של תנאים  .21.9
 בטיחותיים נאותים של השוהים ו/או העובדים בו. 

על מהנדס הבטיחות למלא ולחתום, בטרם ביצוע העבודות, על ההצהרה  .21.10
 .להסכם י' כנספחהמצורפת 

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני התחלת הביצוע  של העבודות  .21.11
שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר  –ובכל מהלך ביצוען, על חשבונו הבלעדי 

ולבטחונו ולנוחותו של הציבור, באתר ובסביבתו אמצעי זהירות לביטחון העבודה 
הקרובה, בהתאם לדרישות של חוזה זה ו/או דין ו/או כל הוראה של כל רשות 

 מוסמכת ו/או דרישות המהנדס או המפקח.

הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר  .21.12
להוסיף לה תוספות ככל ושלמותה בכל עת, במהלך ביצוע העבודות באתר וכן 

 שיידרש ע"י המהנדס או המפקח.

קבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת כל תאונות, שריפות ותקלות  .21.13
באתר ביצוע העבודות ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות ולשמור 

 על הוראות הדין, באשר לבטיחות ולגהות.

זה ו/או על פי הוראות כל דין, הקבלן  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה .21.14
מתחייב לספק על חשבונו הוא, כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות וכן שאר אמצעי 
זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בהתאם לדרישות של חוזה זה, הוראות 

 הדין והוראות כל רשות מוסמכת, לרבות המזמין ו/או המהנדס.

קבלן מצהיר ומתחייב, כי אמצעי הזהירות יינקטו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .21.15
 על ידו, במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות, המוטלות בפקודת  .21.16
"הפקודה"( ובתקנות  -)להלן  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

"התקנות"( וכל תקנות   -)להלן  1988-הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
שהותקנו כפי שהן בתוקף במועד חתימת החוזה וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע 

 העבודות ולמלא אחר הוראת כל חיקוק, פסיקה או דין, בנוגע לנושא הבטיחות.

כמו כן חלה על הקבלן, החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י נציגי המזמין  .21.17
ציוד או חומרים, המהווים סכנה או צו  עבודה, בדבר בטיחות של מכונות או

שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, 
, אי מילוי הוראות החוק, הינה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה. 1954 -התשי"ג

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי המזמין או בא כוחה )כגון מפקחיה(, יבדקו אך 
ת זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא ורק לוחו

 הבטיחות בביצוע העבודות, כפי שייקבע בתנאי החוזה.
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ידוע לקבלן, כי המזמין ו/או בא כוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת  .21.18
 מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח כל דין בנושא הבטיחות. 

 ויותהציבור ובזכ בנוחות פגיעהמניעת  .22

של  השגרתיתבמקביל לפעילות  נהתתבצעשיכול והעבודות מודע לכך  הקבלן .22.1
ייגרמו פגיעה או מטרד, ביצוע העבודות לא כדי תוך , כי הוא מתחייב. לכן המזמין

הוא כי לא תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, ווהציבור  בנוחות ,שלא לצורך
 . זאתינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח 

הדורשת הפרעה לפעילות  עבודהמראש כל ימים  7לתאם לפחות מתחייב הקבלן  .22.2
  ובכפוף לאישור המפקח. המזמין השגרתית של 

מראש תיאום או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר מים  ניתוקי .22.3
 .ובכתב עם המזמין

 המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו וש המזמין הקבלן יהיה אחראי על רכ .22.1

בדן או גניבה או השחתה של רכוש וישא בכל העלויות במקרה של איהקבלן  .22.2
 .המועצה

ות הציבור ולא יפריע לזכות , כי ביצוע העבודות לא יפגע בנוחהקבלן מתחייב .22.3
לישי השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה ובפרט לא יפריע לצד ש

קיון שוטף במקום העבודות, לניקוי כל יהקבלן לדאוג לנ, כמו כן מתחייב כלשהוא
פסולת, הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים ופינויה לאתר מורשה וכן 

 ות, בשעות כפי שיורה המפקח. להימנע מעבודות רעשני

בכל סכום שתחוב בו, עקב כך שייקבע כי היא נושאת מועצה הקבלן ישפה את ה
 באחריות למטרדים כלשהם, שהם תוצר לוואי של ביצוע העבודות.

 מדידותסימון ו .23

ואין לראותן ככמויות  ןהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומד .23.1
 .לפי החוזה הנכונות והסופיות בפועל של העבודות שעל הקבלן לבצען

 או תידי מדידו-יקבע עליבהתאם לחוזה בזמן כלשהו  ושבוצע ותערך העבוד .23.2
ידי הקבלן באמצעות מודד -. כל המדידות תעשנה עלהמפקחבשיטות שיקבע 

 מוסמך.

 לפני מדידת העבודות, יודיע על כך הקבלן למפקח זמן סביר מראש. .23.3

ידי הקבלן ללא הודעה למפקח, יכול המפקח שלא -מדידות שנעשו על .23.4
 .לאשרן/לקבלן

ברישומים של המדידות ידי הקבלן למפקח יהיה מלווה -כל חשבון המוגש על .23.5
  שנעשו כאמור לעיל בקשר לעבודה הכלולה באותו חשבון.

לטיב ו/או איכות מהווה אישור סופי  אינואישור הכמויות לתשלום בחשבון חלקי 
 ו/או כמות 

 .בלבד זהביניים אומדן לצרכי חשבון בגדר אלא ו/או מחיר הכמויות, 

 יאשר אותן אם מצא אותן ידי הקבלן,-המפקח יבדוק את המדידות שנעשו על .23.6
, או יעשה מדידות משלו, אם יהיה ראה זאת לנכון, אם יורה על תיקונןנכונות, 

 סבור שהדבר נחוץ.
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עבודות, יודיע על כך לקבלן אשר יבוא מיד או מכאשר ירצה המפקח למדוד חלק  .23.7
ישגר במקומו נציג מוסמך אחר לסייע למפקח במדידות, וימציא את כל הפרטים 

ידי -לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה, אזי המדידה שנעשתה על .הנדרשים
 ידו תחשב כמדידה הנכונה של העבודות.-המפקח או שאושרה על

 העבודות תמדדנה נטו, אלא אם ישנה על כך הוראה אחרת בחוזה. .23.8

מובהר כי ככל שמחירי היחידה שיציע הקבלן יהיו שונים ביחס לסעיפים זהים  .23.9
פי מחיר היחידה הנמוך מביניהם -ושב התמורה המגיעה לקבלן עלתח -בהצעה 

 ביחס לכל אחד מהסעיפים, ולקבלן לא תהא כל טענה בגין כך.

 קבלן עצמאי הינוהקבלן  .24

מבצע את העבודות עבור מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא הקבלן  .24.1
 . המזמין

 .בלבד חוזההראות כשהוא כפוף להוהקבלן,  אחריותבהעבודות תבוצענה כל  .24.2

ולקבלן לא תהיה כל סמכות  ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד-שיועסק עלמי כל  .24.3
 להעסיק עובדים או להזמין שירותים בשם, מטעם או עבור המזמין. 

מטעם  ,שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו .24.4
 איזו שהיא חבות או התחייבות. ,המזמין או בשמו

 ר העברת החוזה והעסקת קבלני משנהאיסו .25

הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות  .25.1
חוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה האנשים לביצוע איזו מהתחייבויותיו לפי 

והזכויות והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הוסכם 
 .ידי המזמין-עלש הדבר בכתב ובמפור

 ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותולקבלן משנה,  אישור של המזמין .25.2
מומחיותו והתאמתו של קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול 

 על הקבלן.

אם  ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .25.3
במקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את  לדעתו האינטרס של המזמין מחייב זאת.

  ידו. -עבודתו של המועסק על

למען הסר ספק, הקבלן לא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה  .25.4
 מטעמו.

מהשליטה בקבלן, בין בבת אחת ובין בחלקים, תחשב  20%מוסכם כי העברת  .25.5
 א אם הדבר נעשה באישור מראש ובכתב של המזמין., אלהעברת זכויות אסורהכ

 העסקת עובדים .26

הוא לבדו וכי  ,בלבדשלו ידו הם עובדיו -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .26.1
 פי כל דין.-חוזה או עלהפי -ישא בכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

בכלל  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהקבלן מתחייב לפעול  .26.2
, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:ובהתאם לסעיפי החוק המפורטים להלן

 א.33 -ו 33, 25, 24, 22 , 21, 20, 14, 13, 12, 11



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

37 
 _____________________חתימה וחותמת המציע:                                                                                   

411004.DOCX 

 

 ידו לצורך ביצוע העבודות-יועסקו עלשתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן  .26.3
 .וימלא בקפידה אחר חוקי העבודה השונים

 עובדימי מכי יפסיק את עבודתם של  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .26.4
, אם לדעת המפקח הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. משדרש המפקח הקבלן

אחרים מתאימים. בכאמור, חייב הקבלן להפסיק לאלתר את עבודתם ולהחליפם 
מהקבלן להוסיף, מדי פעם בפעם עובדים, אם לדעת המפקח יהיה רשאי לדרוש 

והקבלן מתחייב להוסיף את העובדים הנ"ל תוך  ,אינו מספיק םהמפקח מספר
 ידי המפקח.-יקבע עליפרק הזמן ש

      מעביד-העדר יחסי עובד .27

ו/או עובד הקבלן או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן  .27.1
יחסי עובד  ו(או מי מטעמהמזמין )מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

לצורך ביצוע  י הקבלןיד-ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על
ו/או מי המזמין בינם לבין ואין בלבד הקבלן יהיו וייחשבו כעובדי הוראות החוזה 

 ג שהוא. יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסו ומטעמ

כל חבות או אחריות ביחס לעובד  וו/או למי מטעמלמזמין מצהיר כי אין הקבלן  .27.2
 ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור הקבלן כל התשלומים לעובדי  .27.3
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות  ,שכזה כל יתר ההוצאות

הא תלא  מועצהוהידו במלואם ובמועדם -וישולמו עלהקבלן יחולו על  -הקבלן 
 לכך, בכל אופן וצורה.  תאחראי

כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן  ,מצהירהקבלן  .27.4
ידי קבלני כ"א אינו חל עליו -וכי חוק העסקת עובדים על ,כהגדרתו בחוק ,כ"א

 . החוזהפי -ו/או על השירות על

פי -על מועצההשתופנה כנגד תובענה בגין כל  מועצההמתחייב לשפות את הקבלן  .27.5
 מועצהחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שה

פי החוק הנ"ל, בין אם -עלמתובענה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה 
הקבלן ידי עובד של -ו/או עלהקבלן ידי -על מהו/או מי מטע מועצההתופנה כלפי 

 הקשור איתם.כל גורם ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או -או על

 ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי הקבלן  .27.6
  . אלה יבויותיוהתחיוהצהרותיו נכונות ת, בין השאר, על ומתבסס

 העסקה ופיקוח על עובדים מהשטחים המוחזקים/עובדים זרים .28

אלא אם קיים היתר/רשיון בר תוקף לעבודתם  ,הקבלן לא יעסיק עובדים זרים .28.1
 .1976-בישראל, ובכפוף לעמידתו בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

טחים המוחזקים בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן נכללים עובדים תושבי הש .28.2
(, יחולו ההוראות המפורטות עובדי השטחים - שאינם אזרחי ישראל )להלן

 להלן:

ידו בביצוע העבודות -הקבלן מתחייב כי עובדי השטחים שיועסקו על .28.2.1
ועבודה בישראל בהתאם להוראות כל דין  לשהיהתקף יהיו בעלי היתר 

 ודרישות הרשויות המוסמכות.

עביר לקצין הבטחון של המזמין את רשימת עובדי השטחים יהקבלן  .28.2.2
 , לרבות זהותם, מספרם ותקופת עבודתם.שיועסקו בביצוע העבודות
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 ,הקבלן יבצע פיקוח צמוד על עובדי השטחים בכל מהלך ביצוע העבודות .28.2.3
ידי מאבטח חמוש )בנוסף למאבטח הקבוע במקום(, -על ,וזאת בין השאר

ידי הקבלן. מימון הוצאות המאבטח -שיתודרך לכך באופן מיוחד על
 .בלבד הקבלןחשבון -יהיה על כאמור

 תאום עם קבלנים אחרים .29

 רעבודה אחרת באתבביצוע במהלך העבודות יתכן ויועסקו קבלנים אחרים  .29.1
העבודות עם עבודתם של הקבלנים  ביצועאת העבודות או בקרבתו. הקבלן יתאם 

 המפקח. לואופן שיורה בהאחרים 

יתן הקבלן את מלוא האפשרויות הסבירות לקבלנים י ,בהתאם לדרישות המפקח .29.2
ידי המזמין ולעובדיהם לעשות את עבודתם. התאום עם -אחרים המועסקים על

 יעשה באופן שלא יפגע בקצב עבודתו של הקבלן.יקבלנים אחרים 

יגרם נזק לקבלן אחר הקשור או אשר יהיה קשור עם ים לכך שאם הקבלן מסכי .29.3
העבודות או בקרבתו עקב מעשה או מחדל מצד  רהמזמין לביצוע עבודה באת

 לשפות את המזמיןוכן אחר הקבלן הלפצות את  הקבלן הקבלן, כי אז יהיה על
 .בגין כל נזק שייגרם להם

לא יהיה  הוא לן ראשי וכימוסכם, למען הסר כל ספק, כי הקבלן אינו בגדר קב .29.4
העבודות  רזכאי לכל תשלום עבור מתן שירותים לקבלנים אחרים שיעבדו באת

 או בקרבתו ו/או בגין עריכת התיאומים הנדרשים כפועל יוצא מכך.

 תאום עם קבלני המשנה .30

הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני מבלי לגרוע מכלל הוראות החוזה,  .30.1
  בהתאם להוראות המפקח ולשיקול דעתו הבלעדי. המשנה העובדים מטעמו

כי המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה  ,מודגש
 .בגין כךהפועלים מטעמו של הקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים 

הקבלן ישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיאום עבודות קבלני המשנה, לרבות  .30.2
 .ביניהם עבודות לצורך התיאוםהצבת מפקח מטעמו באתר ה

פיגורים או נזקים  ,זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף בגין עיכוביםאינו הקבלן  .30.3
יגרמו במהלך ביצוע העבודות כתוצאה מחוסר תיאום בין עבודות קבלני יש

 המשנה.

למען הסר ספק, האחריות לפעולות ועבודות קבלני המשנה תוטל על הקבלן וחלה  .30.4
 עליו החובה לפקח עליהן ועל עבודתם. 

 מסירת/קבלת העבודות .31

יודיע על כך בכתב למזמין  , הואהעבודות ישלים את ביצועלאחר שהקבלן  .31.1
יום מיום  15ולמפקח. המפקח יקבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך 

 קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.

כי הן בוצעו במועד  ,המפקח את העבודות וככל שהוא ימצא קבמועד שנקבע יבדו .31.2
הוא יאשר זאת  ,ור היועצים לכךחוזה ונתקבל אישהוהושלמו כמפורט בתנאי 

 .("גמרתעודת " – בכתב )להלן

סיום העבודות כמועד חוזה היחשב לצורכי י ,והוא בלבדהגמר, מתן תעודת מועד 
 ומסירתן למזמין.

נדרש לגביהן יש צורך בביצוע עבודות שלא בוצעו או שככל שהמפקח ימצא  .31.3
-קבע עליופת זמן שת, ידרוש המפקח מהקבלן לבצען תוך תקוכלשהתיקון/שינוי 

ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות ימסירת העבודות ומועד ידו 
 המפקח.להוראות שלא בוצעו, בהתאם כאמור תיקונים וה
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המזמין יהיה  בהן, ואלו אינם מונעים שימושבעבודות ככל שעדיין נותרו ליקויים  .31.4
בכל המתקנים, המבנים והציוד שבוצע במסגרת העבודות באתר רשאי להשתמש 

בשימוש כאמור משום ואולם, אין  תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע את התיקונים.
 אישור על קבלת העבודות.

 תקופת הבדק ואחריות הקבלן .32

הקבלן מתחייב  .העבודותואיכות הקבלן אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב  .32.1
הליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או וכל הפגמים את  ,חשבונו-על ,לתקן

ובמקרה וגופי  חודשים מיום מסירת העבודות למזמין 13בחלק מהן במשך 
וכן מסירת העבודות  שנים(  ממועד 8לתקופה של  –התאורה הותקנו ע"י הקבלן 

וזאת גם אם הוראות  -כל תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( אורך ל
( והכל בנוסף תקופת הבדק והאחריות - אינן חלות על הקבלן )להלן החוק הנ"ל

 ,ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות ספציפיות
 לפריטי הציוד השונים.ביחס  ,ככל שתהיינה

שנים לכל גוף  8מובהר בזאת כי הקבלן נדרש לספק תעודות אחריות לתקופה של  .32.2
מסגרת הסכם זה. ככל שלא תסופק תעודת אחריות, תאורה שסופק על ידו ב

 שנים.  8ידרש הקבלן למסור ערבות טיב לתקופה של 

רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של כל  תחלמוסכם כי תקופת הבדק והאחריות  .32.3
 מהמפקח במסמכי המכרז.גמר העבודות וקבלת תעודת 

הליקויים הנ"ל. במידה והקבלן לא  לתיקוןהמפקח יקבע אם הקבלן אחראי  .32.4
ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה  7 -יתקן את הליקויים הנ"ל תוך לא יאוחר מ

 ביןו, בין בעצמו ו/או לבצע את התיקוןהערבויות שבידו המזמין רשאי לחלט את 
 חשבונו של הקבלן.-על ,באמצעות אחר/ים

שנים(  8 –האחריות ל הקבלן להיערך במסגרת מחויבותו )במסגרת תקופת ע .32.5
 לכשלים בציוד שסופק, הורכב וחובר על ידו.

)גוף תאורה המצויד במקור/מקורות אור  LED -הגדרת כשל מערכת מקור האור
LED:תהייה כדלקמן ) 
כל )הנורה, ספק הכוח, או  LED -הפסקת פעולת מערכת מקור האור  .32.5.1

 ;רכיב אחר המהווה חלק מהמערכת(

 ;(Flickering)ריצוד/הבהוב  .32.5.2

 ;האור או חלקי )בחלק ממקור האור( שינוי כולל בגוון .32.5.3

 ;רעשים חשמליים או אקוסטיים .32.5.4

 ;תקלות במערכת הבקרה .32.5.5

 תקלות ברשת החשמל. .32.5.6

בכל מקרה של כשל מהסוג המפורט לעיל, יחליף הקבלן על חשבונו את הציוד  .32.6
 הפגום וזאת תוך פרקי זמן הבאים:

שעות  24עד  Conflict areaפנס בתחום הצומת עצמה ואזורי "החיכוך"  .32.6.1
ובלבד שהחלפת הפנס תעשה באופן שהמקום לא יהיה חשוך/ללא 

 תאורה כך שרמת התאורה תובטח לפי האמור לעיל,

גופים תקולים או עד  3בכל מקום אחר, ההחלפה תעשה ברגע שיהיו  .32.6.2
 שבועיים, המוקדם מבניהם.
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 תכניות .33

 יהיועבודות לות, התשריטים, השרטוטים וכיו"ב מסמכים הקשורים כל התכני .33.1
בידי הקבלן למשך תקופת ביצוע העבודות ועליו  ורכושו של המזמין, שיופקד

 המזמין.של דרישה פי -על -או לפני כן לו מיד עם השלמת העבודות  םלהחזיר

 הקבלן יחזיק באתר העבודות העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה. המפקח .33.2
 .אלו בכת עתלבדוק או להשתמש במסמכים  ,יהיה רשאי לעיין

עליו  ,הקבלן אחראי לבדיקת המידות המופיעות בתכניות. במקרה של אי התאמה .33.3
 ימים לפני התחלת העבודות. 7לפנות בכתב לקבלת הבהרות מהמפקח, לפחות 

הקבלן אחראי להתאמת העבודות, ובמידה ותבוצענה עבודות במידות שאינן  .33.4
 ישא הקבלן בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש. ימותאמות 

השלמה לא תהווה עילה לתשלום /העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה .33.5
צורפו שולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות לקבלן, היה נוסף 

 רז.למכ

 הגבלת הוצאות .34

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו אינו הקבלן  .34.1
את הסכמת  ,מראש ובכתב ,אלא אם קיבל לכך ,בקשר לביצוע של העבודות

 המפקח. 

יהיה לעיל, כמפורט , מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, התחייב הקבלן בשם ה .34.2
 .בגין כךו חיוב לבדו אחראי לכל הוצאה, תשלום אהוא 

 העבודות רסילוק יד הקבלן מאת .35

העבודות ולסלק את ידו של  רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את את .35.1
בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  ,הקבלן ממנו ולהשלים את העבודות

, או ממנוחלק , או שבאתר העבודות להשתמש לשם כך בכל הציודכן אחרת ו
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין  או חלקו, ו, כולולמכור אות

 מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

הקבלן הפר אחת מהוראות הסעיפים שלהלן, המהווים תנאים עיקריים  .35.1.1
 .40או  39, 37, 21, 14, 12, 7, 6, 5, 4בהסכם שהפרתם הינה הפרה יסודית: 

או לא ביצע  הפסיק את ביצוען ,ודותהקבלן לא החל בביצוע העבאם  .35.1.2
ימים להוראות בכתב מהמפקח  4ולא ציית תוך  הוראה של המפקח

 להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות.

המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את אם  .35.1.3
מפקח ה של ימים להוראה בכתב 4במועד והקבלן לא ציית תוך  ןהשלמת

 הנדרשים.לנקוט באמצעים 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן  .35.1.4
 בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב. ,משנה בביצוע העבודות

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה  .35.1.5
)פרט לפירוק  -עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק  סידור

מסוג כלשהו ו/או  -ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר( 
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או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או  ,חיסול עסקים באופן אחר
 ימים. 30זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני, שלא הוסרו תוך 

שהקבלן או אדם אחר בשמו  ,להנחת דעתו ,בידי המזמין הוכחותכשיש  .35.1.6
של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה 

 כלשהי בקשר לחוזה.

משום  יהוולא ממנו, כאמור לעיל, העבודות וסילוק ידו של הקבלן  רתפיסת את .35.2
 ביטול החוזה 

 .לפי העניין -חייבויותיו והקבלן ימשיך לחוב בכל הת ידי המזמין-על

עקב סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור הוצאות השלמת העבודות  .35.3
 תמורה להוצאות מינהליות וכיו"ב.ב 20%בתוספת של  ,על הקבלןלעיל, תחולנה 

יום על כך  20יודיע המפקח בכתב תוך , כאמור ,העבודות רתפס המזמין את את .35.4
שוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד לקבלן ויציין בהודעה את הערך המ

 במקום אותה שעה. הואת פירוט הציוד שהי העבודותתפיסת אתר 

רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  ,בו ציודוהיה העבודות  רתפס המזמין את את .35.5
ואם לא ציית הקבלן  ו,חלקאו  ולוכ ,העבודות את הציוד רבכתב לסלק מאת

העבודות  רחשבון הקבלן לסלקם מאת-ימים, רשאי המזמין על 7לדרישה זו תוך 
יגרם ייהיה אחראי לכל נזק או אובדן שוהמזמין לא יראה בעיניו ילכל מקום ש

 ואינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בציוד או למכראלו . הוראות לציוד
 והמזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה.

למזמין והנמצא  ךהשיי את הציודימים  7יחזיר הקבלן למזמין תוך  ,בוטל החוזה .35.6
 בין במישרין ובין בעקיפין. ,ברשותו או בשליטתו

 העבודות או פינויו רניקוי את .36

לו העבודות ומכל שטח שיורה  רהעבודות יסלק הקבלן מאת ביצוע במהלך .36.1
שתמשו בהם, ובעת גמר האשפה וחומרים אחרים שלא  ,המפקח כל פסולת

לרבות  ,ציודהל את כהעבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו 
העבודות במצב  רוישאיר את את וציוד, בניה, חומרים עודפים, לכלוךהחומרי 

 להנחת דעתו של המפקח.  ,נקי ומסודר

ובהתאם להוראות  ן הקבלןחשבו-על ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת הפינוי  .36.2
 כל דין. 

ידי -בעצמו או עללעשות כן המזמין רשאי  ,העבודות רלא פינה הקבלן את את .36.3
 הקבלן. ןחשבו-על ,אחר

הם רכוש המזמין  למזמיןמוסכם, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו  .36.4
והקבלן יעבירם וירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי 

 .אלולמכור עודפי עפר 

אישור גמר ולקבלת העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת  רפינוי את .36.5
 המפקח לסיום העבודות.

 אחריות לנזיקין .37

ו/או  לכל גוף מטעמהמועצה או למי מטעמה או שייגרם להקבלן אחראי לכל נזק  .37.1
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובעים, , לכל צד שלישי ו/או לכל עובד

במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע 
ידו ובין -העבודות, בין בתקופת הבדק והאחריות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על

 או כל הנתון למרותו.   ידי עובדיו, שלוחיו-אם נגרם על
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בהשבת המצב וישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור יהקבלן  .37.2
 לקדמותו. 

בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם  הקבלן יהיה חייב לשפות את המועצה .37.3
מבלי לגרוע מזכויות וזאת  -לכך  , מיד עם דרישתה הראשונה של המועצהכאמור

 פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.-ו עלא החוזהפי -על ועצההמ

ביחד או לחוד, הרי שהקבלן  ,והקבלן ועצהכנגד המ הסכםל בקשר תובענההוגשה  .37.4
 .ועצהללא אישור מראש ובכתב של המ -להתפשר  או לא יהיה רשאי להסדיר

או הקבלן בענין זה יחולו על הקבלן  מועצהכלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג ה
בענין זה. בנוסף,  ול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המועצהב לפעוהקבלן מתחיי
 בגין תובענה כאמור. לשאת בכל תשלום שייפסק כנגד המועצההקבלן מתחייב 

( ועד מתן תעודת מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מביניהם .37.5
ואתר העבודות, לרבות עבודות  הציודהשלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת 

שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן 
בודות מסיבה כלשהי, ו/או לאתר הע ה עליהם. בכל מקרה של נזק לציודלהשגח

אפשרי ולהביא לידי כך, הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם היהיה על 
שעם השלמתו תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 

 המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

הוראות סעיף זה, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה 
יקון ובדק על ידם, ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו, תוך כדי ביצוע עבודות ת

 בתקופת הבדק.

 המועצהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית בכל מקרה שה .37.6
לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצויים מלאים עבור נזקים שלא 

החליטה, לפי שיקול דעתה  המועצהועבור נזקים ש המועצהתוקנו במועד שקבעה 
או שאינם ניתנים לתיקון והכל בסכום או בסכומים המוחלט, שלא יתוקנו ו/

 וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. המועצהשיקבעו על ידי 

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  .37.7
לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשולחי הקבלן ולכל מי שפועל 

טעמו, תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה והוא בשמו ו/או מ
 מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או  .37.8
למתקנים מכל סוג ותאור, הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ו/או 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם,  המועצהרותים והוא פוטר את יבקשר עם מתן הש
 הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל,  .37.9
רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים 

ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או  על קרקעיים
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. 
הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור, על חשבונו באופן יעיל ביותר 

יות ולשביעות רצונה של המזמין. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשו
קרקעיים, העוברים במתחם -המוסמכות תוכניות עדכניות על כל הקווים התת

 העבודות.

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות עבור ביצוע העבודות ו/או עבור מתן  .37.10
הקבלן בהסכם, בגין כל הפרת חובה מקצועית, שמקורה המוטלות על  השרותים

קצועו של במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומ
 תחול על הספק/הקבלן. –הספק/הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו 
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ו/או עובדיה ו/או שולחיה ו/או כל מי מטעמה מועצה הקבלן פוטר את ה .37.11
מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש, שהם באחריותו של 

 וונת זדון.הקבלן, עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכ

רשאית לקזז מן התשלומים, אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה  המועצה .37.12
, על ידי צד שלישי מהמועצהו/או מכל סיבה אחרת, סכומים אשר נתבעים 

כלשהו, בגין מעשה או מחדל, שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין 
של הקבלן כאמור  מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו מועצהנזקים שנגרמו ל

 לעיל.
 

 התמורה .38

התמורה בגין ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן תהיה בהתאם  .38.1
' ז כנספחהמצ"ב  ,תמורה-התשלומים בנספחלמועדים ולתנאים המפורטים 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.לחוזה 

לקבל או בכפוף לאמור לעיל סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי  .38.2
 לדרוש מן המזמין תוספות או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

 ביטוח .39

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .39.1
פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור -יהיה אחראי על

מהווה חלק בלתי נפרד ממנו  על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג' ו
(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו "אישור על קיום ביטוחים")להלן: 

 על הקבלן בלבד.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על  .39.2
או מי   מועצהקיום ביטוחים, הנם מיזעריים ואין בהם משום אישור של ה

ל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח מטעמה להיקף וגוד
 מועצהוסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , ל

 ולצד שלישי כלשהו.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו ) ככל שיתיר  .39.3
בכדי למנוע הפסד או  הםיזאת הסכם זה ( יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויות

 ולצד שלישי כלשהו . מועצהאובדן לקבלן , ל

המובא על ידו לאתרי העבודה לרבות  והמלאיהקבלן יסדיר ביטוח לכל הציוד  .39.4
 .ביטוח לכיסוי נזק או אובדן לציוד , כיסוי למקרה של נזק לרכוש צד שלישי 

כם ,  בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההס .39.5
,  מועצהיהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי ה

והבאים  המועצה האזורית יואב, הישובים בתחום המועצה האזורית יואב
 מטעמם.

ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל , המוקדם  14 .39.6
-את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על מועצהמבניהם, ימציא הקבלן ל

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים 
 בו. 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא  14 .39.7
שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי     מועצההקבלן ל

פא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך מבטחיו בסי
 לתקופה, כדלקמן:". 
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במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה , ימציא  .39.8
את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח     מועצההקבלן ל

 א ההסכם.תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשו החדש.

האמור בסעיף זה ) סעיף ביטוח ( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .39.9
ו/או האזורית יואב ו/או לישובים בתחום המועצה  מועצההקבלן בחצרי ה

ו/או לישובים בתחום האזורית יואב הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המועצה 
הוא הבין ויערוך בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי . האזורית יואב המועצה

 את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .

 , תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם. ) סעיף ביטוח (הפרה של סעיף זה  .39.10

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום  .39.11
מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם 

הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור חברת 
אחריות כלשהי  מועצהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה מועצהביטוח לידי ה

 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

תהיה רשאית לבדוק את האישור על  מועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .39.12
 קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או  מועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .39.13
לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי 

ישור על קיום ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות הא
 אחריות כל שהיא.      מועצהביטוחים ולא תחול עקב כך על ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי  .39.14
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם 

 עקב העיכוב כאמור . 

מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי .39.15
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  .39.16
 הנקובים בפוליסות.

מיד עם תום העבודות נשוא חוזה זה , לפני מתן תעודת גמר וכתנאי לביצוע  .39.17
ן בגין ביצוע עבודות החוזה, ימציא הקבלן לקבל מועצההתשלום האחרון של ה

העתק פוליסה לביטוח אחריות מוצר המעידה על כך שהיא מבטחת את  מועצהל
אחריות הקבלן בגין העבודה נשוא חוזה זה. הפוליסה תהיה בגבול אחריות 
ההולם את הסיכון . הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מוצר כל עוד קיימת לו 

 ם .חבות על פי החוקי

    מועצהמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההקבלן  .39.18
ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא  מועצהו/או נבחריה ו/או הישובים בתחום ה

מכל אחריות לנזק  זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם
 כלפי אדם שביצע נזק בזדון.כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  .39.19
והבאים מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא  מועצהה

  מועצהובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ה
 מועצהעלות כל טענה כאמור כלפי הוהבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלה

 והבאים מטעמה.

  מועצהלא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה ה .39.20
זכאית, אך לא חייבת ) וככל שתוכל ( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם 
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במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי 
לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של   מועצהכותה של הלגרוע מז

 הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .

 בטחונות .40

לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן, להבטחת ביצוע כלל העבודות ולביצוע עבודות 
 כמבואר להלן:התיקון בתקופת הבדק והאחריות, ימסור הקבלן למזמין את הבטחונות, 

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן 

לבצע עבור המועצה עבודה כלשהי ע"פ הסכם זה,  בכל מקרה בו הקבלן ידרש .40.1
ערבות  יהיה על הקבלן למסור למועצה, כתנאי לביצוע העבודות באותו ישוב  

 '2נספח דבנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח 
ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם -שיאושר מראש על

המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ידי הלשכה -על
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/בשיעור הנקוב במפרט 

 (.ערבות הביצוע -התנאים וההוראות המיוחדים )להלן 

ביצוע עבודה כלשהי מסירת ערבות הביצוע, כאמור לעיל, הינה תנאי הכרחי ל .40.2
 .בישובי המועצה. 

בות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההתקשרות, שתחילתה במועד תוקף ער .40.3
 חתימת ההסכם 

להסכם, בתוספת  '1בנספח אידי הקבלן וסיומה בהתאם למועדים הקבועים -על
, מובהר בזאת כי ערבות חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין 3

במסגרת ביצוע כאמור תמסר ע"י הקבלן בהתייחס לכל עבודה שידרש לבצע 
  . הסכם זה 

תוחזר לקבלן רק לאחר סיום תקופת ערבויות הביצוע /ערבות הביצוע  .40.4
ההתקשרות בהסכם המסגרת ולאחר שסיים את ביצוען של כל העבודות 

לשביעות רצונו המלאה של  -המוזמנות עד למועד סיום תקופת ההתקשרות 
כמפורט המזמין ובכפוף למתן הערבות הבנקאית לתקופת הבדק והאחריות, 

 להלן.

להסרת ספק, ערבות הביצוע תהא בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות  .40.5
כל הארכה שלה(, בין אם הוזמנו בפועל עבודות מהקבלן ובין אם לאו, והיא 
תמשיך להיות בתוקף עד לסיום ומסירה מלאים של על העבודות המוזמנות 

  .מהקבלן, ולקבלן לא תהא כל דרישה או טענה בעניין זה

כן, המועצה רשאית לעשות שימוש בערבות הביצוע גם להבטחת התחייבויות -כמו .40.6
פי -עבודה פרטנית מוזמנת על לכלביחס  -הקבלן בתקופות הבדק והאחריות 

הסכם המסגרת, כאשר אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות הקבלן 
 בהסכם.

  ביחס  -ערבות בנקאית לתקופת הבדק והאחריות 
 פי ההסכם-ה שלאחר תום תקופת ההתקשרות עללתקופ

לצורך הבטחת טיב העבודות והתחייבויות הקבלן לביצוע תיקונים ואחריות  .40.7
במהלך תקופות הבדק והאחריות, ימסור הקבלן למזמין בתום תקופת 
ההתקשרות ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, 

ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים -ל' שיאושר מראש ע3בנוסח נספח ד
לצרכן, כאשר המדד הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע בעת אישור החשבון 

  (. ערבות הבדק -הסופי )להלן 

 פי הכללים הבאים: -פרטי ערבות הבדק ייקבעו על .40.8
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חודשים ממועד מסירתה לגזברות  13הערבות הבנקאית תהיה  תקופת .40.8.1
 המועצה. 

 '1בנספח אהבנקאית יהיה בהתאם לשיעור הנקוב  הערבות שיעור .40.8.2
 .(הערבות שיעור -למכרז )להלן 

ערבות הביצוע שנמסרה בהתייחס לכל  –עבודות שבוצעו במהלך כל שנה  .40.8.3
עבודה תומר לערבות בדק. בתום תקופת הסכם זה, תמסר ערבות בדק 

, כאשר שיעור הערבות ייגזר מסה"כ העבודות 1בשיעור שנקבע בנספח א'
 חודשים.  13נם טרם חלפה תקופת הבדק של בגי

אם לדעת המפקח, ישנם ליקויים בעבודות שתיקונם ייארך מעבר לתקופת הבדק  .40.9
והאחריות, אזי תוארך תקופת הבדק והאחריות והקבלן יאריך את תוקף ערבות 

  לפי קביעת המפקח. -הבדק בתקופה/ות נוספת/ות בהתאם 
תוארך תקופת הבדק  -ופת הבדק בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתק

חודשים נוספים מיום סיום ביצוע  13והאחריות לגבי עבודה זו לתקופה של 
 עבודות התיקון וערבות הבדק והאחריות תוארך בהתאם.

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות, או איזה מהן, או שיפוג  .40.10
יא למזמין תוך לא יאוחר תוקפן של הערבויות הבנקאיות, מתחייב הקבלן להמצ

ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה  7 -מ
 במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.

 קיזוז .41

פי -רשאי לקזז כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן הקבלן על המזמין .41.1
 פי כל דין.-או על או תשלוםחוזה ה

לקזז כל סכום אשר הקבלן חב  -בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי  המזמין .41.2
פי דין, על מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים -קבלני משנה, עללאו  לספקים

  הקיזוז אליהם.סכום די קבלני המשנה ולהעביר את י-ביצוע עללזרז או 
קבלני המשנה ו/או אולם יודגש, כי אין בכך משום יצירת יחסים משפטיים בין 

כלפי צד שלישי  מועצהאו משום יצירת אחריות של ה מועצההספקים לבין ה
 כלשהו וכי הדבר נועד אך כדי לזרז את ביצוע אספקת השירותים. 

גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל  זה אינן סעיףהוראות  .41.3
העומד לרשות המזמין כלפי  או אמצעיגורעות מכל סעד, /דרך אחרת ואינן פוגעות

 . או מכח דיןהקבלן מכוח חוזה 

 השתק -מניעות  -ויתור  .42

חוזה, לא יהיה בכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .42.1
 ידי הצדדים.-עלאלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין  ,להם תוקף

התחייבות בכתב או הסכמות  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .42.2
 ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.

חוזה במקרה מסוים, ההסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי  .42.3
לא תהווה תקדים כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין 

פי -בכל מקרה בו לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות המסורות לו על
 חוזה.ה

 מס ערך מוסף .43

כל המחירים הנקובים בחוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן  .43.1
 , אלא אם נכתב במפורש אחרת. לים בתוכם מס ערך מוסףפי החוזה, אינם כול-על
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יגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על שבחשבונות  .43.2
 החשבון.

כפי שיאושר  ,המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון .43.3
ידי המזמין והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע -על

 לשלטונות מע"מ. להעברתו

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .43.4

ידי הקבלן כדין לשלטונות -סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .43.5
 המס.

 כמפעל חיוני  המועצה .44

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  המועצהקבלן מצהיר כי ידוע לו שה
כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים קיומים" והקבלן מתחייב בזאת 

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .44.1
 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .44.2
 .1951-אתשי"

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .44.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .44.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים ו/או הוראת כל דין 

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 תחולת חוק החוזים .45

  .1970-על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 כתובות הצדדים .46

בכותרת החוזה וכי כל חוזה הינן כמצוין הכי כתובותיהם לצרכי  ,הצדדים מצהירים
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב -הודעה שתישלח על

שעות מעת  24שעות מזמן המשלוח או בתוך  48כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 
 ידי שליח.-מסירתה על

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

  ___________________   ____________________ 
 הקבלן         המזמין                

 תאגיד קבלןאישור עו"ד במקרה שה

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
, הקבלןמורשי החתימה של  -_______________________ת.ז __________________ 

 לכל דבר ועניין.קבלן , מחייב את הקבלןוחתימתם, בצירוף חותמת ה

        
 _________________ 

 עו"ד,____________       
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 2019מרץ   מהדורת 

 

 הקדמה 

 

 הגדרות 

 מחלקת תחזוקה ותשתיות. –מועצה אזורית "גזר"  –"המזמין" 
הספק/קבלן העונה למכרז זה ובידו כל המידע והמוצרים התואמים את הדרישות  –"המציע" 
 הטכניות. 

 ( בע"מ.1983אינג' א. דומן מהנדסי חשמל ) –"המהנדס" 
 מי שימונה על ידי המזמין לעיל לפקח על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. –"המפקח" 

 לניהול העבודות באתר באישור המזמין והמהנדס.מי שמונה על ידי הספק/קבלן  –"מנהל העבודה"" 
הכלליים, הטכניים ונהלי המזמין המהווים את פנייתו לקבלת הצעות,  –כל המסמכים  -"המכרז" 

 , תשלומים, ביטוחים וכיו"ב.(Procurement)לרבות התנהלות תהליכי הרכש 
 

 רקע 
מועצה אזורית "גזר", מתכננת שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ בישובים השייכים למועצה. 
לעניין זה, במפרט  המצורף יבחנו ההיבטים הפוטומטרים, הכלכליים, האדריכליים, האורבניים 

שישמשו את מיזם השדרוג וההחלפה הכולל.  (Benchmarks)"והירוקים" במטרה לקבוע אמות מידה 
שר למקבלי ההחלטות בתיאום עם יועץ התאורה בכל ישוב לקבוע קבוצת פתרונות תאורה המציע יאפ

כוללים לפי יעוד הכבישים/שבילים/מעברים בין המבנים/שטחים אחרים באתר, על בסיס המידע 
העדכני ביותר בתחום תאורת החוץ. המגמה הכלל עולמית הינה מעבר גורף לתאורה ממקורות אור 

Light Emitting Diode- LED ( :יעילות אנרגטית גבוהה ביחס למקורות 1וזאת מהסיבות הבאות )
( יכולת בחירה ושליטה בגווני 4( תחזוקה נמוכה, )3( מחזור חיים ארוך,)2אור קונבנציונליים, )

( יכולת שליטה מבוקרת ועמעום פשוטים ביחס למקורות אור 5, )LED -ואיכויות מקורות האור ה
( 7מזעור תופעת "זיהום האור" )בבחירת האופטיקה המתאימה( ושליטה בפיזור,)( 6קונבנציונליים, )

 משדר חדשנות. LED -ראיית הפתרון מבוסס ה
 Compliance toהפתרונות שיוצעו על ידי המציעים ייבדקו על בסיס "עמידה בביצועים" 

Performanceאך לא יחיד(  . המציע יתחייב לעמוד בדרישות הכוללות שיוצגו להלן כתנאי ראשון(
 להיכלל ברשימת הספקים המאושרים במשרד הבינוי והשיכון.

 
 
 
 מטרת העבודה 

 חיסכון אנרגטי מרבי )צריכה בקווט"ש, העמסה בקוו"ט(, .1.3.1

הקטנה מרבית של תשלומי צריכת אנרגיה לאורך חיי  -לעיל 1.3.1כפועל יוצא של  .1.3.2

 ,(Base line)המתקן על בסיס צריכה נוכחית 

 לעיל 1.3.2הקטנה מרבית של תשלומי אחזקת המתקן כאמור בסעיף  .1.3.3

 שימוש בציוד איכותי הן בהיבט הפוטומטרי, החשמל והעיצובי/אדריכלי. .1.3.4

 
 דרישות והנחות יסוד: 
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העבודות הנכללות במסגרת זו, תבוצענה ביישוב קיים באופן שלא יהיה מצב בו יישארו  1.4.1

רחובות/שטחים/גינות/חניות וכיו"ב חשוכים. אם משמעות הדבר התקנת תאורה זמנית )לפי 

 עקרונות נ"י( הדבר חל על המציע ויהיה כלול במחיר שיוצע על ידו, ובנוסף,

ללא תאורה מלאכותית, מתפקידו של המציע יהיה כאשר יהיה מצב בו חלק מהאתר יוותר  1.4.2

נכון  –מרמת התאורה הקיימת  75% -לדאוג, על חשבונו לתאורה זמנית ברמה שלא תפחת מ

 ליום תחילת העבודות ביישוב,

רואים את המציע  כמי שבקיא ומודע לכל המסמכים המפורטים במסמך זה, דהיינו: חוקים   1.4.3

קנים מקומיים וזרים, קובץ המפרטים "הספר הכחול" )חוק החשמל על תקנותיו(, תקנות, ת

מעודכנים ליום  –וכו'( והנחיות הרשויות המחייבות על פי דין  01, 08על חלקיו השונים )

 פירסום מכרז זה.

1.4.4 Compliance to performance  עמידה בביצועים נדרשים לאורך כל תקופת החוזה. אי

 סעד על פי תנאי החוזה ודין.עמידה בסעיף זה, תקנה למועצה המקומית. כל 

 .13201רמת התאורה המוצעת לא תפחת מרמת התאורה הקיימת ובהיעדר כזו, על פי ת"י  1.4.5

 פעיל )למעט סופי שבוע וחגים(. העבודות הנכללות במסגרת זו, תבוצענה באתר 1.4.6

העבודות יבוצעו בתיאום מלא עם המזמין באופן שלא יהיה מצב בו ייווצרו אזורים ללא  1.4.7

 ורה.   תא

לדרכים ושטחים פתוחים,  LEDמסמך זה, מבוסס על מפרט טכני עבור גופי תאורה מבוססי  1.4.8

שעודכנה על ידי משרד הבינוי והשיכון )להלן: משהב"ש(. זאת, בהתאם  2018מהדורה יולי 

 בארץ ובעולם. LEDכלכלית והידע והניסיון שנצברו בתחום תאורת -להתפתחות הטכנו

ה בתיאום מלא מול חח"י. העלויות של תיאום חח"י לרבות פירוק עבודות החשמל תבוצענ 1.4.9

וחיבור פנסים חדשים, כלולות במחירי היחידה ולא תשולמנה עבורן תוספות , למעט במידה 

 ויידרש חיבור חשמל חדש או שידרוג חיבור קיים.

קול היה ובמהלך העבודות הרשויות הממשלתיות או המוניציפליות הכל על פי דין, יפרסמו " 1.4.10

קורא" להתייעלות אנרגטית בתחום התאורה העירונית/ציבורית, על פי שיקול דעת המזמין 

או המהנדס, אזי הקבלן/הספק ישתף פעולה עם המזמין בעניין  הכנת והשלמת כל המסמכים 

 ללא עלויות נוספות מעבר למפורט בכתב הכמויות. –הנדרשים 

", 08האחרים המוזכרים לעיל ולהלן )" בכל מקרה של סתירה בין מפרט זה לבין המפרטים 1.4.11

 יגבר מפרט זה על המסמכים הנ"ל. -משרד הבינוי והשיכון וכו'(

 

  סף דרישות 

 

ו במכרז שישתתפו התאורה גופי כל  משרד במאגר מאושרים להיות מחויבים יהי
. הבינוי  הבינוי משרד דרישות מתוך חלקית רשימה להלן ספק הסר למען והשיכון

ן  2018 יולי למפרט מעודכנת והשיכו
 

 
 דרישות סף טכניות כלליות לגוף תאורה, התאמה לתקנים 

מ',  6-12, מתאים להתקנה בגובה שבין LEDגוף תאורת דרכים, המבוסס על טכנולוגיית  .2.1.1

כולל מעטפת חיצונית אטומה, עשויה אלומיניום משוך או יצוק באופן המונע אפשרות  
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הצטברות לכלוך )לשלשת ציפורים, עלים וכיו"ב( הכל לפי שיקול דעת הבלעדית של 

המהנדס ללא אוורור אקטיבי או פתחים המאפשרים חדירת מי גשמים או התזה אל 

 " עם אפשרות לשינוי זווית הטיה,2להתקנה על זרוע צד בקוטר  -ת הפנימית המעטפ

-ULאו  ENECגוף התאורה נושא סימון רשמי המעיד על עמידה בדרישות הבטיחות:  .2.1.2

CTDP/DAP -  במקרה של יבוא גו"ת קומפלט ללא כל שינוי או תוספת בארץ , תו תקן

 חלקית בארץ, במקרה של תוצרת הארץ או הרכבה מלאה או -ישראלי 

 ( ,C350)עבור טמפרטורת סביבה של  2.3וחלק  1חלק  20עונה לדרישות ת"י  .2.1.3

                                , החיבור לזינה יבוצע באמצעות: 230V/50Hzמתח הזנה נומינלי  .2.1.4

CLASS I – ,באמצעות מהדקים בלבד 

CLASS II – ם בקצה באמצעות מהדקים או באמצעות כבל עם מחבר מהיר אטו 
 (,IP68)דרגת אטימות 

או שווה ערך מאושר על ידי  PHILIPSתוצרת  constant current דרייבר מטיפוס  .2.1.5

משהב"ש. הדרייבר הוא התקן נפרד, כחלק מקורי של היצרן המותקן בתוך גו"ת, אורך 

 מעלות צלזיוס, 35שעות בעבודה בתוך גו"ת עבור טמפרטורת סביבה של  50,000חיים של 

 מעלות צלזיוס לפחות, 40רת סביבה המותרת הינה טמפרטו .2.1.6

קיים פתרון לוויסות אוטומטי למניעת התחממות יתר במקרים של תנאי מזג אוויר  .2.1.7

 קיצוניים או תקלה,

לפחות. אם כל הציוד בתוך המעטפת,  IP65דרגת ההגנה של מעטפת גוף התאורה תהיה  .2.1.8

 IP44עטפת תהיה בדרגת הגנה לפחות, המ  IP65לרבות מחברים ומהדקים, הם בדרגת הגנה

 לפחות. אם גוף התאורה מחולק למספר תאים, סעיף זה חל על כל תא בנפרד,

 מיועד לעמודים מתכתיים מאורקים, – CLASS Iסוג הגנה מפני הלם חשמלי  .2.1.9

, מיועד  להתקנה על עמודי עץ/עמודים לא CLASS IIסוג הגנה מפני הלם חשמלי  .2.1.10

 לא מוליכים, –מאורקים 

הינו התקן נפרד, כחלק מקורי של  SPD-. ה10kV/10kA, SPDהגנה מפני נחשולי מתח  .2.1.11

( או חיישן תרמי דומה להגנת גו"ת FUSEכולל נתיך ) SPD-היצרן המותקן בתוך גו"ת. ה

 בלבד, SPD -טח של רכיב הבעת כשל של ההתקן. בעת הצורך נדרשת החלפה קלה בש

 לפחות, 0.92מקדם הספק בעומס מלא  .2.1.12

"תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי  61547עמידה בדרישות תקן ת"י  .2.1.13

 דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות",

 ,20%-בעומס מלא לא יותר מ THDרמת  .2.1.14

"אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות  2.13חלק  61347עמידה בדרישות תקן ישראלי  .2.1.15

 ",LEDמיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

)הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות( או בתקן בינלאומי  2.1חלק  961י "עמידה בדרישות ת .2.1.16

 ,  EN-55015מקביל 

י הרמוניות( או בתקן בינלאומי )הפרעות מולכות, זרמ 12.3חלק  961עמידה בדרישות ת"י  .2.1.17

 ,IEC61000-3-2מקביל 
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)הפרעות מולכות, שינויים רגעיים( או בתקן בינלאומי  12.5חלק  961עמידה בדרישות ת"י  .2.1.18

 ,IEC61000-3-3מקביל 

 ,62031בדרישות בטיחות, התאמה לתקן  LEDעמידה של מודול  .2.1.19

מפני הלם מכאני וזעזועים  עמידה בדרישות חוזק מכני כולל פתח יציאת האור: דרגת הגנה .2.1.20

08-IK  62031לפחות, התאמה לתקן IEC ,או תקן אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת 

עמידת כיסוי פתח יציאת האור )אם קיים( העשוי זכוכית מחוסמת )או שעברה טיפול אחר(  .2.1.21

 ,IEC 60598-2-3בדרישות בטיחות בעת השבר על פי תקן 

  ANSI C 136-31או תקן אמריקאי  IEC 6008-2-6פי תקן -עמידת גו"ת ברעידות, על .2.1.22

Vibration test  Level 1 NORMAL),) 

 של השמש ובתנאי חוץ בארץ,UV כל החומרים החיצוניים והאטמים עמידים בקרינה  .2.1.23

 כל הסגרים/צירים עמידים מפני קורוזיה בתנאי חוץ, .2.1.24

ה בעת פתיחת מכסה גו"ת כוללת אבטחה למניעת נפילה או סגירה מקרית של המכס .2.1.25

 הטיפול,

-היחידה האופטית והיחידה החשמלית כל אחת בנפרד ניתנות לפירוק והחלפה בשטח על .2.1.26

 (,(FUTURE PROOFמנת לנצל את ההתפתחויות הטכנולוגיות העתידיות 

 מבנה חיצוני חלק למניעת הצטברות של לכלוך על המעטפת החיצונית. .2.1.27

 לפחות(, 70%החומרים מהם בנוי גו"ת מתאימים למחזור ) .2.1.28

, המאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה DALIגו"ת יכלול ממשק תקשורת  .2.1.29

 לרבות ביצוע הדלקה או כיבוי או עמעום בהתאם לדרישות הלקוח,

 הוראות התקנה ואחזקה. .2.1.30

 
 דרישות סף פוטומטריות  

 מותקן על פני מישור אופקי אחד ועשוי על פי אחת מהשיטות הבאות: האופטי החלק .2.2.1

אשר חשופות לעין דרך עדשות או מתוך מחזירי האור, כאשר  LED -דיודות ה 2.3.1.1

 1000התרומה של כל נורה בסה"כ שטף האור של גו"ת לא תעלה מעל 

 לומן/לדיודה,

ידי מפזר האור, ללא הגבלת שטף -אשר נסתרות מהעין על  LED -דיודות ה 2.3.1.2

 האור לומן/לדיודה.

 ,Type I/II/III/IVמספר עקומות פוטומטריות  לתאורת דרכים  .2.2.2

 , לביצוע חישוב תאורה .AGI32, מתאים לתוכנה LM-79בהתאם לדו"ח  IESקובץ  .2.2.3

 

 וסטיות המותרות על פי: CCTגוון האור נומינאלי 

C78.377 ANSI:= 3045K ± 175K  K3000. 

 לפחות, 70מקדם מסירת צבע אור  .2.2.4

 ,IEC 62707על פי תקן  LEDאחידות גוון האור בין כל הנורות  .2.2.5
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 35לפחות עבור טמפרטורת סביבה  L80@60,000יבות שטף האור התחלתי של גו"ת יצ .2.2.6

 מעלות צלזיוס עבור גו"ת בעל הספק חשמלי מרבי בהצעה.

עבור  IEC 62471פי תקן -על RG0ביולוגית, קבוצת סיכון -עמידה בדרישות בטיחות פוטו .2.2.7

 גו"ת בעל הספק חשמלי מרבי בהצעה.

 
 LEDדרישות לאופן ביצוע בדיקות אורך חיים של נורות  

 LED-על ידי יצרן ה  LM-80פי תקן -דו"ח על .2.3.1

-LMבאותה הנקודה אשר בוצעה בה מדידה בדו"ח  LED-מדידת טמפרטורה של צ'יפ ה .2.3.2

עבור ההספק המרבי לכל  החמה ביותר בגוף התאורה במצבו בשטח LED-ועבור נורת ה 80

 ידי מעבדה מוסמכת.-על ISTMTדו"ח  –ה גודל פיזי של גו"ת בהצע

 ידי מעבדה מוסמכת.-על TM-21 חישוב .2.3.3

 
 הגדרת שווה ערך 

שווה לגוף תאורה או אחד ממרכיבי גופי התאורה יתייחס לפרמטרים המפורטים להלן ועל   2.5.1
 פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין והמהנדס.

קנים המפורטים לעיל ולהלן לרבות היבטים/פרמטרים פוטומטריים זהים על פי הת  2.5.2
 ביצועים בפועל בהיבט רמת התאורה, אחידות, סינוור וכו',

 היבטים/פרמטרים חשמליים ואנרגטיים זהים על פי התקנים המפורטים לעיל ולהלן,  2.5.3

 מידות בפועל וצורה ארכיטקטונית זהה, –צורניות   2.5.4

ממחיר המוצר המקורי ובכל מקרה שהמוצר המוצע זול  5% -שלא יפחת ביותר מ –מחיר   2.5.5
יקזז המזמין את ההפרש מהמחיר המוצע  –ממחיר המוצר המוצע  5%ביותר מאשר 

 בהצעתו.

 

 

 הצגת המידע ההנדסי, הפוטומטרי והאנרגטי 

 

 פוטומטרי והנדסי בתצורות הבאות: –המציע יספק מידע הנדסי 
נתונים אלפא נומריים )לרבות התפלגות איוזולוקסית( של פלט תוכנה לחישובי תאורה )בעדיפות לתוכנה 

AGI32 (, הכוללים: ) א( רמת תאורה אופקית ממוצעת(Eav) ב(  מ' מפני הכביש/מדרכה, 0.2,בגובה(
וצאות . התSR)היכן שישים(, יחס סביבה  TI)ג( רמת סנוור  Emin/Eav ; Emin/Emax אחידויות 

 .PDFבצבע, בפורמט  – X-Y-Zתוצגנה בצירים 
לצורך חישובי התאורה, יציג המציע תוצאות בשלוש חלופות: )א( כביש ראשי עירוני , )ב( כביש פנימי,)ג( 

מ'. בפלט החישובים יהיה ניתן להבחין בבירור בערכים  100שביל. כל אחד באורך )תיאורטי( של 
 .13201ם לא יפחתו מהקיים ובהיעדר תאורה על פי ת"י בכביש/מדרכה. כאמור לעיל, הערכי

 

 הפנסים 

 

 תצורות: 2-הפנסים יחולקו ל
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 ראשיים ופנימיים, –פנסים להארת כבישים  4.1

 גינות, חניות וכיו"ב: –פנסים להארת שבילים ואזורים משלימים  4.2

יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: )א'( האלמנט המשולב יהווה "רהיט" ביום  –בקביעת הפתרון הכולל 
הינה חובה והפתרון הכולל יהיה חייב  –ואלמנט "מאיר" בלילה. השתלבות הרמונית במרקם האורבני 

ין, )ב'( בנוסף לעמוד בדרישות האדריכליות/אורבניות של כל ישוב במעוצה, על פי קביעת צוות המזמ
 (Exterior Light Trespass ) מניעת חדירת אור "פרזיטי" לחללים הבנויים הצמודים לתאורת החוץ 

 

 היבטים פוטומטרים  

 

סימטריות, אסימטריות וכיו"ב, בין אם  –פוטומטרית הפנסים תאפשר גמישות באופטיקות השונות  
גוון הספקים בכדי שיהיה גמישות או באופטיקת גוף התאורה, כמו כן מ LED –מובנים במודול ה 

 :לתכנון
 הגוף נראות 5.1

 מטריד סנוור 5.2

 בפועל ההארה לרמות ביחס הגוף הספק 5.3

 הולם מענה מתן ויכולת האור פיזור 5.4

 אם לא נאמר אחרת )בתיאום המועצה ויועץ התאורה(. 3000ºKגוון האור יהיה  5.5

 

 "סביבה ירוקה" –קיימא" -היבטי "שימור בר 

 

 . -"סביבה ירוקה"  –קיימא" -"שימור בר -השדרוג וההחלפה הכולל, יענו על עקרונות ה -המיזם 
(Sustainable Environment) ( :הקטנה של לפחות 1בהיבטים הבאים )( 2בצריכת האנרגיה, ) 40%

הקטנת עומסים ברשת והורדת עומסים במרכזיות התאורה/לוחות החשמל המזינים את מתקני החוץ, 
 Foot'-( השלכות ה4, )Global Warming  -ומניעת התרחבות תופעת ה CO2 -הקטנת פליטת ה (3)

Print"   השלכות ייצור וגריטת הפנס/מנורה ומדיניות היצרן בהיבטים אלו.  -האקולוגי של הפנס/מנורה 
 

 היבטי והתפעול ותחזוקה 

 

-V 1אלחוטית )ועמעום( בממשק  גופי התאורה יהיו בעלי אפשרות עתידית חיבור למערכת בקרת תאורה
משטרי העבודה של  –)אחד מהשניים ועל פי מאפייני מערכת הבקרה( מדיניות התפעול  DALIאו  10

עמעום, כיבוי והדלקה בשעות שפל  –( שליטה טובה על צריכת האנרגיה 1מתקן תאורת החוץ תאפשר: )
ם" לקביעת ביצועים אנרגטיים, תקלות, ( ביצוע "חתכי3( דיווח על תקלות בכל נקודת מאור, )2ושיא, )

רק נקודתית(. ראה  –( ביצוע תחזוקה מונעת או "שבר" )לא מומלצת כמדיניות 4החלפות של חלקי ציוד,)
 .להלן מפרט נספח למערכת הבקרה

 

 התקנה וחיבור של הפנסים על רכיבי העזר שלהם 

 

באחריות מלאה של המציע ולא ישולם כל כאמור במסמך זה ובמסמכים הנלווים, כל העבודות הינן 
 תשלום בין במישרין ובין בעקיפין למציע. האמור לעיל, מתייחס גם לפירוק מסודר של הפנסים הקיימים.

המציע יהיה אחראי חשמלית )על פי חוק החשמל( ומכנית לתקינות הציוד המוצע על ידו בכל שלבי 
 לא תהיה כל תוספת מחיר לעבודה, פרט לסעיפים המופיעים בכתב הכמויות. העבודה.

 

 אחריות 

 

 כנגד ערבויות שהמזמין יקבע.   שנים 8 -לאחריות הקבלן וספק הציוד הינה כוללת 
 
 תחזוקה/כשלים בציוד 
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שנים( לכשלים בציוד שסופק,  8 –על הקבלן להיערך במסגרת מחויבותו )במסגרת תקופת האחריות 
שנים בגין כל גוף  8הספק ידרש להמציא למועצה תעודות אחריות לתקופה של  כב וחובר על ידו.הור

הספק ימציא למועצה ערבות בדק לתקופה  –פק. ככל שלא תמסר תעודת אחריות כאמור ותאורה שיס
 שנים.    8של 

 ( תהייה כדלקמן:LED)גוף תאורה המצויד במקור/מקורות אור  LED -הגדרת כשל מערכת מקור האור
)הנורה, ספק הכוח, או כל רכיב אחר המהווה חלק  LED -הפסקת פעולת מערכת מקור האור  9.1.1

 מהמערכת(,

 ,(Flickering)ריצוד/הבהוב  9.1.2

 שינוי כולל בגוון האור או חלקי )בחלק ממקור האור(, 9.1.3

 רעשים חשמליים או אקוסטיים, 9.1.4

 במערכת הבקרה,תקלות  9.1.5

 תקלות ברשת החשמל. 9.1.6

 

 מימוש האחריות 

בכל מקרה של כשל מהסוג המפורט לעיל, יחליף הקבלן על חשבונו את הציוד הפגום וזאת תוך פרקי זמן 
 הבאים:

שעות ובלבד שהחלפת הפנס תעשה  24עד  Conflict areaפנס בתחום הצומת עצמה ואזורי "החיכוך"  -

 באופן שהמקום לא יהיה חשוך/ללא תאורה כך שרמת התאורה תובטח לפי האמור לעיל,

 גופים תקולים או עד שבועיים, המוקדם מבניהם. 3בכל מקום אחר, ההחלפה תעשה ברגע שיהיו  -

 ע"ח הקבלן.  –למען הסר ספק, פירוק, תיקון והרכבה מחדש  -

 

 נוסף –ציוד שמור  

 

נוסף )מעוגל כלפי מעלה( תמורת  –ציוד שמור  5%על הקבלן/ספק להיערך במסגרת מכרז זה לספק 
 תשלום.

 

 שיטת המדידה 

 

ציוד, מלאכות וכו' תהייה על פי המפורט  –אם לא צוין אחרת, שיטת המדידה של כל חלקי העבודה 
ותכולת המחירים ובהתאם לפירוט אופני המדידה  08.00"( פרק 08במפרט הכללי למתקני חשמל )"

הפרטני בסעיפים השונים בכתב הכמויות. כל המחירים כוללים את האמור לעיל לרבות אספקה, התקנה, 
 חיבור, הרצה, כיוונים, פירוק וסילוק מהאתר למקום מיועד לציודי פירוקים וגריטה.
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 השגחה מקומית מטעם הספק/הקבלן .12

 

מך לצורך השגחה,  יהיה מצוי במקום העבודות וישגיח עליו ברציפות בכל כוחו המוס-הספק/הקבלן או בא 

יום ובמשך כל משמרות העבודה, בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם 

הספק/הקבלן, לצורך סעיף זה, יהא טעון אישורו המוקדם של המזמין והמהנדס, והם יהיו רשאים לסרב 

-ו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. אישר המזמין והמהנדס מינויו של באלתת את האישור או לבטל

כוח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה, לא יגרע הדבר במאומה מכל התחייבות שנטל 

 עלו הקבלן בחוזה זה.

 

ק/הקבלן. לצורך קבלת הוראות מהמהנדס או מהמפקח, דין כל בא כוח של הספק/הקבלן, כדין הספ 

הספק/הקבלן ימסור למזמין את זהותו ופרטיו של בא כוחו כאמור, לרבות כתובת, מספר טלפון וטל' נייד 

)להלן "נציג הקבלן"(. הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הספק/הקבלן, תיחשב כאילו נמסרה 

 לספק/קבלן עצמו.

 

 
 
 
 

 קבלן/הספק של העבודה מנהל .13
 

הספק/קבלן ימצא במקום ביצוע העבודות, במהלך ביצוען וישגיחו עליהן ברציפות, מנהל העבודה של  13.1

 לצורך ביצוע העבודות.
 הספק/הקבלן לא יעביר את  מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל מקום עבודה אחר של הקבלן. 13.2
, כדין לצורך קבלת הוראות מהמהנדס ו/או מהמפקח, דין  מנהל העבודה של הספק/הקבלן 13.3

 כוח מוסמך אחר, שאושר ע"י המפקח.-הספק/הקבלן, אלא אם מונה בא
הספק/הקבלן יעסיק בכל מהלך ביצוע העבודות לפי חוזה זה, יועץ בטיחות. מינוי יועץ הבטיחות ע"י  13.4

 הספק/הקבלן, טעון אישור המזמין או המהנדס.
לרישוי ו/או להיתר, מתחייב הקבלן להעסיק ככלל, לכל עבודה בגדר הפרויקט, שלביצועה זקוק המבצע  13.5

 רק מי שרשום/בעל רשיון כאמור.
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 ג'פח נס

 אישור עריכת ביטוחים 

 לכבוד:

 מועצה אזורית גזר )להלן "המזמין"(

 9978909בית חשמונאי 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

פוליסות ביטוח עבודות קבלניות, צד ( "הקבלן")להלן:                             ח.פ.  _____________________

 והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים , אחריות מקצועית וחבות המוצר חבות מעבידים ,שלישי

  "(.העבודותההסכם ההתקשרות )להלן: "נשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל

 מהות העבודות : תכנון וביצוע החלפת גופי תאורה בישובי מועצה אזורית גזר.

 הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים )התקפים( למועד תחילת העבודות.

הקבלן, קבלני המשנה, קבלני משנה  ,כמפורט בכותרת למסמך זה המזמיןהפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

 ל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.של קבלני המשנה, וכ

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 מס' פוליסה: _____________________ :  הקמהביטוח עבודות  -פרק א'  .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות  

 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןאשר תבוצענה על ידי 

 ש"ח..                             - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 הבאות :על פרק זה חלות ההוראות  

מסכום הביטוח, לכל  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין  .1.3

 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%לסך של עד 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים,  .1.4

מסכום  10%מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.
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 .עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים ו/או יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5

 יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6

 יום ממועד מסירתם למזמין. 14תקופת ההרצה למערכות אלקטרומכניות נקבעה ל  .1.7

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

ודש, אשר לאחריה תהיה ח 24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

 חודש נוספים 12בתוקף תקופת תחזוקה " רגילה " של 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .1.10

  , ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.המזמין
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 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

 ___ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: ______

ש"ח   10,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 לתקופת הביטוח.₪    10,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של   .2.1

 שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך פוליסה זו  .2.2

 כצד שלישי.

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3

כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול  הפוליסה .2.4

למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד ₪  5,000,000של 

 ש"ח. 5,000,000לסך 

ח ע"פ פרק א' הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוט .2.5

 ש"ח. 2,000,000לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של  1לפוליסה וחריג 

  .כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6

-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.7

 ל האחריות של הפוליסה. ש"ח לאירוע, הכלול בגבו 1,000,000.

בציוד צד שלישי הנובע משימוש  גוףמורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין נזק ל .2.8

או  ככל שישנהטח ושל המב צמ"הוזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח  צמ"ה

ותר( שברשותו של אחרת )באם הם גבוהים יצמ"המעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח 

  המבוטח.

( לנזק מיליון ש"ח  )ש"ח 1,000,000סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 

 לכל הנזקים שאירעו בתקופת הביטוחש"ח ) חמישה מליון ( 5,000,000לא יותר מאשר ו

, ולמעט כלפי מי יןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמ .2.9

 שגרם לנזק בכוונת זדון.

 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  

 לתקופת הביטוח.₪  20,000,000ולאירוע אחד ובמצטבר של ₪   6,000,000.-לתובע של אחריות 
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 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל  .3.2

 ין אם לאו.שכר מהקבלן וב

 הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייראה כמעבידם ממי מעובדי הקבלן 3.3

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מקצועית  .4

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך

מטעמו ו/או בגינם, בגבול אחריות  ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני,  1,000,000

 טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים,  .4.1

 מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

 הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. .4.2

ות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או בגין הפועלים הביטוח מורחב לשפ  .4.3

 מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5

 12הפרמיה ו/או ניסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע 

מקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו בתקופת הביטוח ה

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 אותה האחריות.

 מס' פוליסה: _____________________ .ביטוח  חבות המוצר .5

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

  

טוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי הבי

, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת והעבודות להתקנתם ו/או בנייתם  או עקב מוצרי הקבלן

 . ש"ח 1,000,000הביטוח שלא  יפחת מסך 
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אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1

 תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

המזמין  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותו עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות  .5.2

 צולבת.

ין נזק בג ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהמזמיןהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.3

 המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי תשלום  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.4

חודשים  12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

כל אירוע שאירע בתקופת הביטוח נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, ו

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות, הביטוח

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, המבוטח בכל  .6.1

הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה, עובדיהם, נבחריהם, המפקח 

 )למעט אחריותו המקצועית( , קבלנים וקבלני משנה של הקבלן בכל דרגה שהיא.

 ,ת ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאםבמקרה של הארכת משך ביצוע העבודו .6.2

שלא  נועל כוונת מזמיןל נודיעאלא אם כן  כנגד פרמיה נוספת,  ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמין,

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף 30את הביטוחים במכתב רשום,  להאריך

לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש  6.3

 60להאריכם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 )שישים( יום מראש.

למעט  –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   6.4

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק  – וגשות נגד הקבלן לבדותביעות המ

ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, 

ריים פגומים, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניט

זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, אופניים או 

 רכוש של המזמין,

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על   6.5

המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או  נגד כל יחיד מיחידי (SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין   6.6

יוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכ

 זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים ברשות.
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כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך    6.7

חול ולא תופעל כלפי המזמין כמפורט בכותרת כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא ת

למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין כמפורט בכותרת למסמך זה 

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים  והינ

ורט בכותרת למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין כמפ

 החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  6.8

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות   6.9

 תפויות עצמיות.והשת

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  6.10

ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת עם הקבלן, 

 אף במחירים אחרים. 

 

 עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   זה. הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה  6.11

 :ולראייה באנו על החתום

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 1' פח דנס

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________         ,לכבוד
  סניף: _______________                       גזרהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________         נ.,א.ג.
 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

מסגרת ( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
אנו ערבים  -( ביישובי המועצהLEDלתכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ ) 33/19פומבי מס' 

 .ש"ח 10,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

רישתכם דימים ממועד  7ולא יאוחר מתוך מיד   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש 

ית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפט
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 31/12/2019יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  31/12/2019יום שתגיע אלינו אחרי  דרישה

 .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע 31/12/2019 יוםלאחר 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 2 נספח ד'
 

 ערבות ביצוע
 

 ________________בנק:          לכבוד
 סניף: _______________       האזורית גזר  המועצה 
 מיקוד: ______________         

 תאריך: ______________         .נ.,א.ג

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

לקיום התחייבויות המבקשים ( בנוגע "המבקשים" :____ )להלן______________פי בקשת _____-על .1
אנו ערבים בזה  - ( ביישובי המועצהLEDלתכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ )בהתאם להסכם 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  ₪ ____כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 "(.הפרשי הצמדה" :למדד המפורט להלן )להלן

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  .2
ו באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו א

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  .3
 חסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתיי

 במכתבנו זה : .4

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.-משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : .5

 פי ערבות זו -על אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל,
שפורסם ביום  _________/______( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש "המדד החדש" :)להלן

( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת "המדד היסודי" :______, היינו _____ נקודות )להלן
 המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,                 

 בנק : _____________________                 
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 3'נספח ד

 בדק, טיב ואחריות -ערבות בנקאית 

 בנק: ________________         ,לכבוד
 סניף:_______________                      גזרהמועצה האזורית  

 מיקוד: ______________         נ.,א.ג.
 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להבטחת  התחייבויותינו בתקופת הבדק המבקשים -____ )להלן _____פי בקשת _____-על .1
שביניכם לבין המבקשים מיום ________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל הסכם והאחריות לפי 

סכום עד לסך של ________________ש"ח )_________________________ש"ח( בתוספת הפרשי 
 (.הפרשי הצמדה -הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,ך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לס .2
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את 
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהו כלפיכם. כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

לסטטיסטיקה ולמחקר  ידי הלשכה המרכזית-משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

 ,(המדד החדש -פי ערבות זו )להלן -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
המדד  -כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____/___ שפורסם ביום _______ )להלן 

סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם יהיו הקרן והפרשי הצמדה  ,(היסודי
 הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 ._______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלתלאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                         

 בנק : _____________________                 
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 1'הנספח 

 יועבר ע"י הזוכה  – של מהנדס בטיחותהצהרה 

 

 ( ביישובי המועצהLEDוביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ )לתכנון  33/19שם ומס' המכרז: 

 שם הקבלן: _____________________________  

 שם מהנדס הבטיחות: _________________________________  מספר רישיון: _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

יחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת המכרז הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בט .1
 כאמור בעבודה, ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית. 

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער לכל  .2
 הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. 

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם, הן  .3
אורח והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן להבטחת שלמותו של רכוש  של העובדים, הן של עוברי

 להנחת דעתו.   -המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין 

הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיחות  .4
בטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מצויידים מתאימות, יהיו ערים להנחיות ה

 בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העבודה.

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________
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  2'הנספח 

 הוראות בטיחות

 מוקדמים

העבודה  תנאי לו הקבלן מצהיר בזה, שמוכרים לו חוקי הבטיחות ותקנותיהם על כל פרטיהם וידועים  .1
כמפורט ברישיונות. הקבלן מתחייב בזה שהוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את חוקי 

 1952-תשי"ב –לחוקים בדבר שימוש בחומרי נפץ ואחסנתם הבטיחות במלואם וכן ינהג הקבלן בהתאם 
 וימנה אחראי להצבת צופים לצרכי בטיחות ביצוע בפיצוצים.

 .כן מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין הנוגע לביצוע השירותים 

, יכירו הקבלן יתחייב וידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו .2
, את חוקי העזר של הרשויות המקומיות מועצהאת חוקי הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של ה

 ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו על פיהם.

המקובלים ויקפידו  הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים  . 3
 .על הוראות גיהות

 שבו כל מוסד ומוסד הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים ב . 4
 תבוצע העבודה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו. 

ישא באחריות בכל מקרה הקבלן יוכל מוסד ומוסד אחראי על הבטיחות בהקבלן מתחייב להעסיק  . 5
או גורם בטיחותי מטעמו להורות לקבלן על מועצה ו/ת בידי ההזכו לכל המתרחש באתר.וכן הבטיחותית 

הפסקת כל פעילות המסכנת את העובדים, עוברי האורח, מבנים סמוכים והשוהים בהם עד למילוי 
 תנאים שיוכתבו על ידי הגורם המזמין.

 העבודה  כלי

בזמן העבודה יהיו במצב הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם  .6
 וכיוצא בזה. תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה

ולנוסעים או מתקן  עובדי הקבלן לא ייסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל . 7
 מתאים.

 קפים, כנדרש על ידי חוק.הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות ת . 8

 הקבלן יספק לעובדיו ציוד בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. .9

המאפשרים להגיש  הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים  .10
 שירות דרוש, במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 ש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרו .11

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק. .12

אלא אם קיבלו לכך  הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה  .13
. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי מועצהאישור בכתב מנציג מוסמך של ה

 מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.

ת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרש .14
 ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.ת החשמל נציג מוסמך של חבר
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הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  . 15
 ה.וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומ

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מגורם מוסמך; בכל  . 16
 מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות: .17

  וידאג להעברתו לבית חולים.יגיש עזרה ראשונה לנפגע  א.  

 .מועצהיודיע ללא דיחוי לנציג המוסמך של ה ב. 

במקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה; את המכונות והכלים ישאיר במקומם,  ג.
 ללא שינוי עד בוא המשטרה.

 מניעת תאונה

 

יחות לקויים, או כי הציוד, רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבט המפקח . 18
המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים; במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול 
ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי 

כנות חיי אדם או שלמות הרכוש של כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמס
 או של צד שלישי כלשהו. מועצהה

המפקח או גורם בטיחותי מטעם המזמין יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של  . 19
 הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

 

 ח זה לעיל:אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספ

 

  ______________________________________  

 של הקבלן + חותמת מורשי חתימה    
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 "3'הנספח "

 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת

1.  

עם  ההסכם וא הנוצרת כתוצאה מביצועהקבלן מתחייב בזה לפנות פסולת מכל סוג שה  .1.1
 )להלן: "ההסכם"( הכל בהתאם להוראות נספח זה.מועצה ה

או מהוראות  המועצה התחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם  .1.2
 כל  דין.

 

 מועצהאושרים על פי דין ו/או על ידי הממוסדרים  רשימת אתרי פינוי/הטמנהידועה לו הקבלן מאשר בזה כי  .2
   "(.אתר מורשה)להלן: "

 הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו: .3

 .פקחבפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי הממורשה כי הוא מתחייב לבצע הובלת פסולת לאתר   .3.1

את השובר המתייחס המפקח  כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני  .3.2
 לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר פינוי.

רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום כלשהו לקבלן, לרבות כל יהא פקח כי המ  .3.3
 תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור.

במידה ולפי שיקול דעתו  יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת,פקח למען הסר ספק, כי המ .3.4
 ח זה.נספהבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות 

אמור וזאת מבלי לגרוע כ שא בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה יהקבלן י  .3.5
 .מועצהמשאר הוראות ההסכם עם ה

4.  

למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בחוזה עם האתר ובפינוי הפסולת לאתר  .4.1
 הפינוי יחולו על הקבלן בלבד.

, מורשה לאתר  נוספת כלשהי בגין פינוי הפסולת  למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה .4.2
 מועצה.מעבר לתמורה שנקבעה בגין ביצוע ההסכם עם ה

עם  הסכםה מובהר בזה כי הקבלן בלבד ישא באחריות לפריקת פסולת בניגוד להוראות   .4.3
 לרבות נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין. מועצהה

האחריות וההוצאות  הקבלן ישא במלואעצה מוההסכם עם ה  הוראות משאר  לגרוע  מבלי   .4.4
לעיל, לרבות עקב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק  3הנובעות מפירוק פסולת כאמור בס"ק 

 .מועצהבהתייחס לביצוע ההסכם עם ה

5.   

סולת כלשהי עקב כך שהקבלן לא פעל בהתאם פ תאלץ לפנותמועצה במידה והמובהר בזאת כי  .5.1
נאלצה לשאת בהוצאות כלשהן  מועצהבהתאם להוראות כל דין, ו/או שהלהוראות נספח זה ו/או 
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על כל הוצאה מועצה פינויה, הקבלן ישפה את ה-אשר תהיינה כרוכות בפינוי פסולת ו/או אי 
 מועצה.ימים מהיום שקיבל דרישה לעשות כך מה 7כאמור תוך 

אשר תהיינה כרוכות:  ( לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות1למען הסר ספק, הוראות ס"ק ) .5.2
ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסולת ו/או מועצה בפינוי פסולת כלשהי; בקנסות שיופסקו כנגד ה

הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר  פינויה ו/או פינויה כנדרש על פי-אי
 טרחה עו"ד.

בהתאם להוראות נספח זה  תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מהקבלןמועצה מובהר כי ה  .5.3
קבלן ממנה, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או כל תביעה ו/או כל עילה כנגד למכל תשלום המגיע 

 על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל. מועצהה 

מכל סעד או זכות  למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע  .5.4
 כנגד הקבלן על פי כל דין או הסכם.מועצה העומדת לרשות ה

 

 אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל: 

 

 

  ______________________________________  

 של הקבלן + חותמת מורשי חתימה    
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   4'הנספח 

  אישור ביצוע עבודה  /תעודת השלמה / תעודת גמר

 
 לכבוד

________ 
________ 

 ע"פ הזמנת עבודה מס' _______________ מיום ______________ -/ ביצוע  השלמה תעודת

 
 -)להלן , הפרויקט _________________________________ ביצוע הושלם _______ בתאריך כי לאשר הננו

 ההסכם ונספחיו.  להוראות הפרויקט( בהתאם
 

 _____________________________ -מיקום הפרוייקט 
 

 ____________.  ונספחיו לחוזה בהתאם ההשלמה תנאי ובדיקת הפרויקט בדיקת תאריך
 

  -מאשר ביצוע 
 

 גורם המאשר ___________________________________________________ 
 

  -הערות 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
___ 

 
 
 
 
 
 

  -שם 
 

 ________________________________________________________ -חתימה 
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 1'ונספח 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
 

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה אני הח"מ 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
_________________________________________ אצל המציע -אני משמש כ .1

אשר  33/19שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' (,  המציע - ____________________________ )להלן
, ומוסמך ליתן מטעמו המכרז( -פרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן 

 תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –אם המציע הוא חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע.   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

 "לפי חוק 2002באוקטובר  31 -ה בחשון התשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    

חלות על  1998 -"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
   העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד

 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא פנה 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו שוםיי  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
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_________ 
 חתימה         

 אישור

____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 2ו'נספח  

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה על העדר קרבה 

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם ע"י 33/2019מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

לק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים ח
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .2.2
 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו -בן " לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי  
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 

בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 
 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן   .3.1
 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   .3.2
  עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .4

 לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
( לצו המועצות 3ב׳) 89ר לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמו .6

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 יו פורסמו ברשומות.ותנא
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 3ו'נספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

_______________ )שם מציע __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה באני הח״מ 
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים מציעה - המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאי באני נושא המשרה אשר אחר .2
ע"י מועצה אזורית  שפורסם – 33/19פומבי מס' מסגרת תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז  .3

 . גזר
ייעצות, באופן עצמאי, ללא התמציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם 
 הקשורים עימם.

 הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.לא  .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .10

 הגשת ההצעות.
 .אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע אריך _________ שם הת

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ רישיון מספר _____________ מאשר בזאת 

שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו 
 את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 4ו'נספח 

 תביעות משפטיות כנגד המציע תצהיר 

 

_______________ )שם מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים מציעה - המציע( )להלן

 מצהיר בזאת כי:הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעבאני נושא המשרה אשר אחראי  .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית  – 33/19תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז מסגרת פומבי מס'  .3

 גזר. 
השנים האחרונות הוגשו כנגד המציע תביעות משפטיות ע"י רשויות מקומיות/ גופים ציבוריים/  5במהלך  .4

ת פנים/ חוץ גופים אחרים, בהתייחס לעבודות שבוצעו ע"י המציע עבור אותם גופים בתחום תאור
  -כמפורט להלן

 שנים האחרונות.  5 -לא הוגשו תביעות משפטיות כאמור כנגד המציע במהלך ה 
  השנים האחרונות.  5_________________ תביעות משפטיות כאמור במהלך  -הוגשו כנגד המציע 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 __________________שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ 

אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו  שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי
 את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

411004.DOCX 

 

 זנספח 

 לכבוד 

 מועצה אזורית גזר

 פרטי מציע

 

 שם המציע: _______________________  .1

 מס' התאגיד / עוסק מורשה: __________________________                    .2

 שנת יסוד התאגיד / עוסק מורשה :________________________ .3

 כתובת המציע:_________________________________________________________ .4

 __________טלפון:_________________________ פקס:________________________ .5

 דואר אלקטרוני: _______________________________________________________ .6

שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:_________________, טל' סלולארי:  .7

______________________ 

  שמות בעלי המציע: .8

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 __________________ ת.ז. _______________________.___2

 ._____________________ ת.ז. _______________________3

  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

 החתימה מטעם התאגיד:________________________________________ שמות מורשי .9

 ._____________________  ת.ז.   _____________________1

 ._____________________ ת.ז. _______________________2

 ._____________________ ת.ז. _______________________3

 

 _חתימת המציע:______________________
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 'חנספח 

 התמורה-נספח התשלומים

 התמורה  

ביחס לכל הזמנת עבודה  -( המכרז -)להלן  33/2019מסגרת פומבי מס' תמורת ביצוע עבודות נשוא מכרז  .1
כולל סופי וישלם המזמין לקבלן סך  ,ומילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלןשתוזמן מהקבלן 

 - להלן )להלן פי התנאים המפורטים-וזאת על - העבודה המאושרתכפי שיפורט בהזמנת בש"ח, 
 (: התמורה

 ביצוע תשלומים שוטפים

ידי -בוצעו עלשדרישת תשלום מפורטת בכתב, אשר תתייחס לכל העבודות  ,מזמיןאישור הל ,הקבלן יגיש .2
 (.דרישת התשלום - )להלן הקבלן בפועל במהלך החודש של ביצוע העבודות נשוא המכרז

המחירים וסה"כ התמורה  ,רישת התשלום תכלול את מדידת העבודות שבוצעו, חישובי הכמויותדכל  .3
  , בהתאם להוראות המכרז.בגין כל סעיף וסעיף

 נכון ליום הגשת החשבון.  -כן, דרישת התשלום תכלול לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות -כמו

 דרישות התשלום תהיינה מצטברות )"חשבונות מצטברים"(. .4

 הגשת החשבון למזמין תעשה באופן הבא:  .5

לחודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בגין העבודות שביצע עד/במהלך החודש הקודם,  6 -עד ליום ה .5.1
  ידי המפקח.-לשם בדיקתו ואישורו על

 1 -יראו אותו, לעניין ביצוע התשלום, כאילו הוגש ביום ה -חשבון שיוגש למפקח לאחר מועד זה 
 ר מכן. לחודש שיבוא לאח

באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון, בצירוף חותמת "נתקבל" מאת 
 ידי המפקח. -המפקח כאישור למועד קבלתו על

 ימים מיום שהחשבון נמסר לו. 15 -המפקח יגיש את התייחסותו/הערותיו תוך לא יאוחר מ .5.2
יודיע על כך לקבלן  -מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים הגשתו מחדש 

   יידחו המועדים בהתאמה.  -בכתב, בכל ההקדם, ובמקרה כזה 

פי המועדים -על אישור המפקח לדרישת התשלום כאמור, לאחר סיום בדיקתההתייחסות/ .5.3
שנקבע לעניין זה, אשר ידאג לביצוע התשלום  יימסרו לידי נציג המזמין המוסמך הקבועים לעיל,

 בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז/בהסכם זה. 

הגשת ממועד " 45עד בתנאי "שוטף + המזמין ישלם לקבלן את התמורה בכפוף לאישור גזבר המזמין,  .6
  כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.החשבון למפקח ו

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי המועצה והקבלן יהיו רשים להגיע להסכמות לפיהן התשלום לקבלן  .7
עבור ביצוע עבודה בישוב כלשהו יעשה לפי מחיר סופי של סה"כ העבודה שישולם בפריסה לתשלומים על 

ביצוע פני תקופת ההסכם. במקרה כזה יהיו רשאים הצדדים להסכים כי לקרן התשלום )סה"כ מחיר 
 העבודה( תתווסף תוספת אחוזית מוסכמת בגין עלויות המימון.  

ביטוחים, לוחות הערבויות, ה, לרבות למזמין/למפקח התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים .8
 זמנים ועוד.

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים השוטפים משום הסכמה של המזמין/המפקח  .9
עו או הציוד שסופק או אישור למחירי היחידות או אישור ביחס לכמויות לטיב/איכות העבודות שבוצ

 הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד.
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 אישור חשבון סופי לתשלום

 ימסר לבדיקת המפקח בטרם אישר המפקח את קבלת כל העבודות.ילא הסופי החשבון  .10

אחד המועד בו נתמלאו כל מים ימ 45בתנאי שוטף + עד ידי המזמין -החשבון הסופי ישולם לקבלן על .11
 התנאים המפורטים להלן:מ

 כל התחייבויותיו עד לשלב המסירה כולל. העבודות בשלמותן ומילא אחר הקבלן ביצע את  .11.1

המלווה במדידות של העבודות שביצע  ,הקבלן מסר למפקח דרישת תשלום מפורטת בכתב .11.2
 פי.ידי המפקח כחשבון סו-ואלו אושרו בכתב על -וחישובי כמויות 

נתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בכל הקשור לביצוע העבודות והקבלן  .11.3
 המציא למפקח את כל הנתונים והחישובים הצריכים לכך.

, והמפרט הטכני הקבלן המציא למפקח את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי הוראות החוזה .11.4
 .והאחריות הבדקלרבות את ערבות 

ידי מודד מוסמך -ממוחשבות וחתומות על "AS MADE"ערכת תכניות הקבלן המציא למפקח מ .11.5
 העבודות בעת מסירתן(.מצב )המשקפות צילום עדכני של 

הקבלן המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר חיסול תביעותיו ודרישותיו כנגד המזמין בכל הקשור  .11.6
 לחוזה.

ימים מיום שהומצא  30בתוך וזאת  - חשבון הסופי לאחר בדיקתואישר בכתב את ההמפקח  .11.7
 ידי הקבלן. -למפקח, בכפוף לביצוע מושלם של העבודות כאמור על

 

לעיל הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע מלוא  1מוסכם ומוצהר, כי סכום התמורה המצוין בסעיף  .12
, לרבות בשל חוזה וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהוהפי -התחייבויות הקבלן על

 ת מכל סיבה שהיא.התייקרויו
ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית -שישולם על ,אינה כוללת מע"מכאמור התמורה אף האמור לעיל, -על

 מס כדין, והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לרשויות המס.

ועד ריבית עד למולתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמדה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .13
 התשלום בפועל.

 . החוזהשל יסודית לא יהווה הפרה ימים,  30כי איחור בתשלום לקבלן, אשר לא יעלה על  ,מוסכם .14

 מפרט כללי 

 מובהר למען הסר ספק, כי בנושאים כספיים לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי.
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 'טנספח 

  הצהרה בדבר העדר תביעות 

 

 

 ,33/2019לחוזה מכרז מסגרת פומבי מס' כי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני

 נוללי/שולמה שבחוזה כל תביעות כספיות ו/או אחרות מהמועצה, כי התמורה ולא תהיינה לי/לנו  י/לנואין ל

 .נו או כלפי מי מטעמי/נו/במלואה וכי המועצה משוחררת מכל חובה או התחייבות כלפי

 

 

 :לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך           
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 'יספח נ
 

 נוסח כתב הצעה לביצוע עבודה מוזמנת 
( LED) –והחלפת מתקני תאורת החוץ  לתכנון וביצוע שדרוג 33/2019מס' מכרז מסגרת פומבי 

  -המועצה   יביישוב
 
 

 ככל שיוחלט על ביצוע התמחרות  – שלב התמחרות

 

  תאריך: _________________         ,לכבוד
 

    הקבלן הזוכה( -)להלן  ___________ 33/2019מכרז פומבי מס'  זוכה
 ג.א.נ.,

 33/2019_הצעת מחיר לביצוע עבודה מוזמנת במכרז מסגרת פומבי מס' הנדון: 

פי -על -תאור העבודה המוזמנת : ______________________________________________________ 
 (.העבודות -התכניות וכתבי הכמויות המצורפים )להלן 

שלא ישתתף בסיור הקבלנים,  זוכה - (סיור הקבלנים -מועד סיור קבלנים: ____________________ )להלן 
הנוסף  זוכהיראו אותו כגורם שאינו מעוניין בביצוע העבודה והמועצה תהיה רשאית להתקשר ישירות עם ה

 בביצוע העבודות. אין באמור כדי לגרוע מסמכות כלשהי של המועצה. 

 , שפרסם המזמין. 33/2019מס'  במכרז מסגרת פומביהמציע הזוכה ך הואיל והינ .1

כמפורט בתכניות, במפרטים ובכתבי  -והואיל וברצון המועצה להזמין ביצוע עבודות נשוא המכרז  .2
 ידך במכרז( שהומצאו לך.-הכמויות )הכוללים את המחירים שהוצעו על

 ________________________________.  -מיקום ביצוע העבודות  .3

 המועצה. מחירי מחירון הינך מתבקש להגיש הצעה לביצוע העבודות כאמור, בציון שיעור הנחה על  .4

 .ידכם במכרז-הצעת המחיר הכספית לא תעלה על הצעת המחיר שניתנה על -כמתחייב מהוראות המכרז  .5

 ון המועצה על ידך במכרז הינה להנחה של %__________ על מחירלהזכירך, הצעת המחיר שניתנה 
 הנכם רשאים להגיש הצעת מחיר זהה או נמוכה יותר מזו שניתנה במכרז. 

ידך בחותמת ובחתימת מורשי החתימה מטעמך, יש להגיש במעטפה -את ההצעה, כשהיא חתומה על .6
וחר מעד ליום _________ בשעה וזאת לא יא -ידי המזמין( במשרדי המזמין -סגורה )שתסופק על

._______  

יהיה המזמין רשאי  -מובהר כי ההצעה שתתקבל לאחר המועד שנקבע או מציע זוכה שלא הגיש הצעה  .7
)אך לא חייב( לראות את הצעת המחיר שהציע במסגרת המכרז מחייבת אותו ותקפה והמזמין יהיה 

 רשאי לחייב את הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לכך. 

ידי -ל שהצעתך במסגרת הליך ההתמחרות תהא הזולה ביותר, תוצא לך הזמנת עבודה חתומה עלככ .8
יהיה על הקבלן הזוכה בהתמחרות הגורמים המוסמכים במועצה וכן צו התחלת עבודות מתאים. 

 להתחיל בביצוע העבודות באופן מיידי 
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 כה במסגרת ביצוע עבודות אלו. להסרת ספק, מובהר כי הוראות המכרז תחולנה ותחייבנה את הקבלן הזו .9

______________ 
 המזמין/הפונה      

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 ,לכבוד
  גזרהמועצה האזורית 

 ג.א.נ.,

 33/2019המציע הזוכה במכרז מסגרת פומבי מס'  - __________אנו הח"מ _____________ מס' חברה 
  :מצהיר

השתתפתי בסיור הקבלנים כאמור, עיינתי בתכניות, בכתבי הכמויות ובמפרטים הטכניים ועניינתי פעם  .10
 נוספת במסמכי המכרז.  

ים את כל התנאובחנתי ( העבודות - )להלןהעבודות המוזמנות שבנדון באתר שבו תבוצענה ביקרתי  .11
, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות, איכות, טיב, שיטת ןוהנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, סביבת

 .יביצוע וכן את כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע על קיום התחייבויותיה

ידועות לי הוראות הסכם המכרז ושהצעתי במסגרת הליך ההתמחרות תחייב אותי וכי במידה שהמועצה  .12
 - במועד שיקבע ע"י המועצה אתחיל בביצוע העבודות לי הזמנת עבודה ביחס לעבודות המוזמנות,  תוציא

ואשלים אותן בהתאם ללוח הזמנים הנקוב בהזמנת העבודה ו/או במפרטים הטכניים ובהתאם ליתר 
 הוראות הסכם המכרז ונספחיו.

בשיעור  נוספתאנו מציעים הנחה  -ובהתייחס לעבודות  וההסכם,מפורט במסמכי המכרז לבהתאם  .13
 על מחירי/רכיבי הצעתנו במכרז. של__________ %

 סה"כ הנחה ביחס למחירון הינו %________________________.

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

   לעיל.בהפחתת ההנחה המועצה התמורה תבוצע ע"פ מחירון  ✓

 . 25למו ע"פ מחירון דקל בהנחה של % ישו –רכיבים שלא כלולים במחירון  ✓

ד.ק.ל )בהפחתה ההנחה כאמור( יחושב המועצה ו/או מחירון למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון  ✓
באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל תוספת 

 . ציפיות, זולת ככל שייקבע אחרת ע"י המזמין ביחס לעבודות ספאחרת

 

 
 

  ____________________הקבלן:  שם       
 

 _______________________ : כתובת
 

 _______________________ : תאריך

__________________________ 
 חתימת המציע

 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(
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   2י'ספח נ
 

 ללא הליך התמחרות  -נוסח דוגמת הזמנת עבודה  
 י( ביישובLED) –לתכנון וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ  33/2019מכרז מסגרת מס' 

  -המועצה  
 

 
 

  תאריך: _________________         ,לכבוד
    הקבלן הזוכה( -)להלן  : ___________________33/2019 מכרז זוכה

 ג.א.נ.,

 33/2019הזמנת עבודה במכרז מסגרת מס' הנדון: 
________________  

 -תאור העבודה המוזמנת : ______________________________________________________  .1
 (.העבודות -פי התכניות, מפרטים וכתבי הכמויות המצורפים )להלן -על

 .(סיור הקבלנים -מועד סיור קבלנים: ____________________ )להלן  .2

  המועצה .  %_________________ ביחס למחירון  הינו שיעור ההנחה  .2.1

 . 25ישולמו ע"פ מחירון דקל בהנחה של %  –רכיבים שלא כלולים במחירון  .2.2

)בהפחתה ההנחה כאמור(  למען הסר ספק, מחיר היחידה במחירון המועצה ו/או מחירון ד.ק.ל       .2.3
יחושב באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל 

 תוספת אחרת, זולת ככל שייקבע אחרת ע"י המזמין ביחס לעבודות ספציפיות. 

 -ז( ידך במכר-סה"כ עלות ביצוע עבודות ע"פ כתב הכמויות המפורט )הכוללים את המחירים שהוצעו על .3
 בצירוף מע"מ כחוק. ₪ הינו _____________________ 

 __________________.  -זמן לביצוע העבודות  .4

 .לא יאוחר מיום _______________  -תחילת ביצוע העבודות  .5

  -הוראות מיוחדות  .6
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_ 

 להסרת ספק, מובהר כי הוראות המכרז תחולנה ותחייבנה את הקבלן הזוכה במסגרת ביצוע עבודות אלו.  .7
______________ 

 המזמין/הפונה      
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 ,לכבוד
  גזרהמועצה האזורית 

 ג.א.נ.,

  :מצהיר 33/2019הזוכה במכרז מסגרת  מס'  - אנו הח"מ _____________ מס' חברה __________
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, בכתבי הכמויות ובמפרטים הטכניים ועיינתי פעם השתתפתי בסיור הקבלנים כאמור, עיינתי בתכניות .1
 נוספת במסמכי המכרז.  

את כל התנאים ובחנתי ( העבודות - )להלןהעבודות המוזמנות שבנדון באתר שבו תבוצענה ביקרתי  .2
, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות, איכות, טיב, שיטת ןוהנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, סביבת

 .יכל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע על קיום התחייבויותיביצוע וכן את ה

אני מתחייב לבצע את העבודות לא יאוחר מהמועד הנקוב לעיל ואשלים אותן בהתאם ללוח הזמנים  .3
ובמחיר  הנקוב בהזמנת העבודה ו/או במפרטים הטכניים ובהתאם ליתר הוראות הסכם המכרז ונספחיו

 .הנקוב לעיל

 

 
 

  ____________________הקבלן:  שם       
 

 _______________________ : כתובת
 

 _______________________ : תאריך

__________________________ 
 חתימת המציע

 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(
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 'יאנספח 
 כתב הצעה והתחייבות

 
 

 תאריך: _________
 לכבוד,

 האזורית גזרהמועצה 

 נ.,א.ג.

 –וביצוע שדרוג והחלפת מתקני תאורת החוץ  לתכנון 33/2019ומבי מס' מכרז פ -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 
(LEDביישוב )המועצה   י-  

 

אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא  .1
_________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, 

 כדלקמן:

נספחיו )להלן: וההסכם  ,קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז .2
 (.המכרז""

מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים אנו  .3
כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע של לרבות בדיקה ובחינה השירותים נשוא המכרז,  עבביצו

 על קיום כל התחייבויותינו.

ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם לכך בהתאם  .4
את השירותים לבצע האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה 

, במחירים שהננו מציעים בסייפת וכל אחת לחוד ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחדכולם 
 (."התמורה ותנאי התשלום"מסמך זה )להלן: 

השירותים אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .5
מכרז ואנו הכמפורט בהוראות ויקול דעתה הבלעדי והמוחלט ראה לה, הכל לפי שיכפי שי לגורם אחר,

 מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

או תוך פרק זמן אחר,  ,ימים ממועד קבלת דרישתכם 7לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  6.1
 ידכם.-יקבע עליכפי ש

, בכפוף לקבלת צו ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז 3בתוך בביצוע השירותים, להתחיל  6.2
  .וההסכם בהתאם לכל תנאי המכרזמתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה 

, לפי המוקדם תחילת ביצוע השירותיםבמועד חתימת ההסכם או במועד  -להפקיד בידיכם  6.3
הסכם, לרבות בז ורמכהנדרשים ב כל האישורים והמסמכים האחרים ם שלהעתקי -ביניהם מ

 .הנדרשים והביטוחים הבטחונות

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל  .7
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

, מבלי שהדבר יגרע לביננוכהסכם מחייב בין המועצה  ידי המועצה בכתב,-הצעתנו וקבלתה על
  כמפורט במסמכי המכרז. ,מזכויותיה של המועצה

פי -לפני חתימת ההסכם, נפעל בהתאם לדרישה עלבביצוע השירותים להתחיל בכתב אם נידרש 
 הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.

ומייפים כנדרש במסמכי המכרז  ערבוןבזה  כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים .8
לא נחתום  וא -כולן או מקצתן  -את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

הודעת זכיה שתישלח אלינו או תוך כל מועד אחר שתקבע /ימים ממועד הדרישה 7על ההסכם תוך 
נקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הב

התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל 
 צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
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אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון  .9
ידי המועצה. במידה ובמהלך -עלשיידרש בכתב שנקבע להגשת ההצעות או בתקופה נוספת כפי 

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-תקופה זו נידרש על

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות  -ל תאגיד( )במקרה ש
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

 ידיעה או -איבדבר  השתתבסס על כל טענ האו דריש המוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .10
 טענות אלה.הים מראש על כל מסמכי המכרז ואנו מוותרמהבנה של תנאי המכרז או איזה -אי

, ביצוע ההרשאהמצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם אנו  .11
וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נסיון 

צורך ביצוע מקצועי, יעיל ומוצלח של במספר ובהיקף הנדרשים ל - נשוא המכרזההתחייבויות בביצוע 
 ההרשאה.

, תהיה רשאית המועצה לערוך התמחרות לקביעת זהותכי במקרה של הצעות ידוע לי והובר לי  .12
 ההצעה הזולה ביותר.

הצעתנו הינה כמפורט בטופס הצעת המחיר, שיעור ההנחה המוצע על ידנו יחייב אותנו בביצוע  .13
 העבודות  בהתייחס לכל רכיבי מחירון המועצה , ללא קשר לכמות יחידות נדרשת. 

 
 ועל כך באתי על החתום:

 טל': _________________________ ____________________ :שם המציע
 

 פקס': _________________________ _______________________ :כתובת 
 

 נייד: _________________________ _______________________ :תאריך
 

         ______________________________________ 
 המציעחתימת                 

  וחותמת במקרה של תאגיד( ת מורשי חתימה)חתימ         
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 1יאנספח 
 
 
 

 
 
 

 מחירון המועצה
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 הצעת מחיר 

אנו מציעים הנחה בשיעור  -ובהתייחס לעבודות  וההסכם,מפורט במסמכי המכרז לבהתאם  .4
 מחירון המועצה  על מחירי של__________ %

 שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי המחירון, ללא קשר לכמות יחידות שידרשו בפועל. 

 המחירים אינם כוללים מע"מ.

 התמורה תבוצע ע"פ מחירון המועצה בהפחתת ההנחה לעיל.   ✓

 . 25ישולמו ע"פ מחירון דקל בהנחה של %  –רכיבים שלא כלולים במחירון  ✓

 השירותים יבוצעו ע"פ האמור בהסכם ובמפרט הטכני, כולל זמינות וכיו"ב.  .14

המחיר המוצע על ידי, עבור ביצוע השירותים נשוא ההסכם להלן: "התמורה"(, מהווה מחיר סופי  .15
בביצועם ומהווה כיסוי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 

מלא להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, ציוד ואמצעים ואחזקתם, וכל אמצעי 
 אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של השירותים.

הובהר לנו אופן ביצוע השירותים וכן אופן קביעת הזוכה בהליך. כמו כן ידוע ומוסכם עלינו כי אף אם  .16
אין בהסכם כדי ליצור בלעדיות והמועצה לא תהיה מחויבת בהיקף כלשהו של  נקבע כזוכים בהליך,

 ביצוע שירותים. 

 
 

 ועל כך באתי על החתום:
 טל': _________________________ ____________________ :שם המציע

 
 _________________________פקס':  _______________________ :כתובת 

 
 נייד: _________________________ _______________________ :תאריך

 
         ______________________________________ 
 המציעחתימת                 

  וחותמת במקרה של תאגיד( ת מורשי חתימה)חתימ         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


