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 עיריית בית שאן
 מחלקת הנדסה

 
 מכרז מס'______________

 
 _________________________:  שם הפרויקט

 
 
 
 

 : המכרזמסמכי  
 

 הזמנה להשתתפות במכרז מסמך א'
 

 מכרזהצעה לנוסח כתב ערבות בנקאית ל מסמך ב'

 תצהיר העדר הרשעות מסמך ג'

 הסכם 'דמסמך 
 

 הסכםנספח הוראות משלימות ל 'המסמך 
 

 בטיחות ודיני בטיחות-1נספח  'ומסמך 

 לחוזה - 2נספח  'זמסמך 

 נספח ביטוחים לחתימת חב' ביטוח 'חמסמך 

 נוסח ערבות בנקאית (ביצוע) מסמך ט'

 חוזה 'ימסמך 
 

 מפרט טכני /מיוחד 'יאמסמך 

 כתב כמויות 'יבמסמך 

 תוכניות 'יגמסמך 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מסמך יד'
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 מס'__________ הזמנה להשתתפות במכרז -מסמך א'
 

 מר/גב' ____________
 

_________________ 
 
 

 אדון נכבד,
 

 מסמכיםהיתר לק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומהוראות ההסכם, החוזה והוראות אלה מהוות ח

 המצורפים למסמכי המכרז.

 .לביצוע העבודות המפורטות להלןמזמינה בזאת הצעות מחיר  ,)"העירייה"עיריית בית שאן (להלן: 

 :כקבלן עצמאי את השירותים המפורטים להלן עירייההקבלן יתחייב להעניק ל .1

 ביצוע עבודות_____________________________________________________

 :התחייבויות הקבלן .2

, כמעביד, כוח אדם מקצועי לצורך מתן השירותים כמפורט לעיל, מתחייב הקבלן להעסיק .2.1

 עירייהה והקבלן ו/או בין העיריימעביד בין ה-ומיומן. מובהר בזה כי לא יתקיימו יחסי עובד

 למועסקים על ידי הקבלן, כנדרש בסעיף זה.

ה ו/או כל גורם מוסמך הנדסכמו כן, יעמיד הקבלן איש קשר מטעמו, אשר יפעל מול מחלקת ה .2.2

 ה.עירייאחר ב

תמורה  שולם לקבלןתלעיל ובהתאם לתנאי המכרז,  2.1ים כמפורט בסעיף בגין מתן השירות .2.3

 כמפורט בהסכם.

 : נגישות .2.4

 [כהגדרתו חתום ע"י מורשה הנגישותאישור להנפיק הקבלן  מתחייבעבודה הסיום ב .א

 ]2007 -השירות), תשס"זתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות ב

דרישות הנגישות שחלות על מקומות ושירותים על פי לעומדת  כי העבודה ,מאשרה מטעמו

 כל דין.פי 

לא יאושרו ולא ישולמו חשבונות קבלן עבור כל ללא אישור חתום ע"י מורשה נגישות,  .ב

 הטעונה את אישורו של מורשה הנגישות. עבודה

 תנאי סף להשתתפות בהליך הגשת ההצעות .3
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האסמכתאות והערבויות המפורטות להלן, ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד וכל  .3.1

 יהיו על שם המשתתף בהצעה.

 רשאי להשתתף במכרז מי שבמועד האחרון להגשת ההצעות עומד בתנאים הבאים: .3.2

 -, בהיקף שלא יפחת מבניהבעל היקף פעילות כספי שנתי (מחזור שנתי) של עבודות  .3.2.1

 בשנה, בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו.₪ ________

הרשעות (בפסק דין חלוט), בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות  העדר .3.2.2

לתצהיר לפי  בהתאם למכרז, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים

 .מסמך ג'בנוסח המצורף כ, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 בעל סיווג קבלני__________. .3.2.3

לתקנות הבטיחות בעבודה  3, כהגדרתו בתקנה מוסמך בעל יכולת להציב מנהל עבודה  .3.2.4

. מנהל עבודה באופן יומיומי באתר ביצוע הפרויקט ,1988 –(עבודות בניה) התשמ"ח 

  .או מי מעובדיו (לרבות מועסק באמצעות חוזה) מוסמך יכול שיהא המציע עצמו 

 י מיןבעניין מניעת העסקת עבריינ 1חתימה על נספח ג' – בעבודה במוסד חינוכי .3.2.5

 : מסמכי המכרז .4

 הזמנה להשתתפות במכרז מסמך א'
 

 מסמך ב'
 

 מסמך ג'
 

 1ג'מסמך 

 נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה במכרז
 

 תצהיר היעדר הרשעות
 

 תצהיר בעבודה במוסד חינוך
 
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה 2מסמך ג' 

 הסכם מסמך ד'

 הסכםנספח הוראות משלימות ל 'המסמך 
 

 בטיחות ודיני בטיחות-1 נספח 'ומסמך 

 להסכם 2נספח  'זמסמך 

 נספח ביטוחים לחתימת חב' ביטוח 'חמסמך 

 'טמסמך 
 

 מסמך י'

 נוסח ערבות בנקאית (ביצוע)
 

 חוזה
 

 מפרט טכני /מיוחד 'יאמסמך 

 כתב כמויות 'יבמסמך 
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 תוכניות 'גמסמך י
 
 

 תצהיר אי תיאום מכרז מסמך יד'
 

, והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה העירייהל הם רכושה של כל המסמכים הרשומים לעי

ועל המציע להחזירם לעירייה עד ליום האחרון להגשת ההצעות. בין אם יגיש ההצעה ובין אם לא, אין 

 המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

הכניס שינויים ותיקונים במכרז. העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, ל

השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו,  בכתב, לידיעתם של כל 

 שנמסרו על ידם. פרטיםו/או בפקסימיליה לפי ה אלקטרוניהמשתתפים בדואר 

 :הפרטים .5

, ) 08:00-12:00בשעות העבודה הרגילות (במשרדי מהנדס העיר  את המסמכים אפשר לקבל  .5.1

 .10900מיקוד  1לפי המען: עיריית בית שאן רח' ירושלים הבירה 

 שלא יוחזרו.₪      ______ לשם קבלת המסמכים הנ"ל, יש לצרף סך של  .5.2
 

 __________________פרסום המכרז:  .5.3

היציאה מבניין    ________:  בשעה _______תאריך:   _____ביום ייערך   סיור הקבלנים : .5.4

 מחק את הלא (ההשתפות אינה חובה  /ההשתתפות חובה ממחלקת הנדסה.העירייה, 

 .הרלוונטי)

 .______:   בשעה _______תאריך:  _____ביום יהיה  להגשת הצעות מועד אחרון .5.5

 החל מיום צו התחלת עבודה.   ____________  תקופת ביצוע .5.6

 __________________מועד משוער לתחילת העבודה :  .5.7

  ____________________העבודה:  מועד משוער לסיום .5.8

ימים   7הקבלן יתחיל בביצוע העבודה  תוך הצו יימסר לקבלן הזוכה ו -צו התחלת עבודה .5.9

 נחתם ההסכם עמו ובטרם הזוכה לא יתחיל בביצוע העבודות בטרם .קלנדריים מיום קבלת צו

 .חתום על ידי מהנדס העיר ומנכ"ל העיריה קיבל צו התחלת עבודה

 צרף להצעתו את האישורים הבאים:על המציע ל .6

תעודה בתוקף המעידה על היות הקבלן קבלן רשום ברשם הקבלנים כאמור בחוק רישום  .6.1

 והתקנות שהוצאו מכוחו. 1969-הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
 

            ___________________: סיווג קבלנים                
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 _____:   קבוצה       __________קוד:      ___________אור הענף: תי                 

אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  .6.2

 .1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו 

 .1975-תעודת עוסק מורשה בתוקף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .6.3

 ס הכנסה בתוקף לצורך ניכויי מס הכנסה.אישור אגף מ .6.4

 .המלצות מגופים ציבוריים ורשויות מקומיות .6.5

להלן (במידה  9.3מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאים המקנים עדיפות, כאמור בסעיף  .6.6

 ומתקיימים במציע תנאים אלו). 

  זהותו ופרטי ניסיונו של מי שישמש כמנהל עבודה באתר ביצוע הפרויקט. .6.7

כמסמך , בנוסח המצורף על הקבלן לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית -בנקאית ערבות .6.8

של  על סךתוצא ע"י בנק מוכר בישראל לטובת העירייה שצמודה למדד המחירים  לצרכן  ,ב'

זאת , להבטחת ביצוע החוזה ו ____________תוקף הערבות לתאריך:  . ₪ ___________

יתקבל כל מסמך ו/או תחליף אחר לערבות בנקאית  בכל דרך  וכל התחייבויותיו על פיו.   לא

, מעת הערבותתוקף וצורה אחרת. העירייה שומרת על זכותה לדרוש מהמציע להאריך את  

 .לעת

למען הסר ספק ,חל איסור מוחלט להיטיב הערבות ,סכום הערבות חייב להיות מדויק וכך גם 
 אוטומטית ערבות אשר מיטיבה תיפסל  תאריך תוקף הערבות.

 
מגישי הצעות שלא זכו במכרז יקבלו את הערבות שהופקדה בקופת העירייה לאחר חתימת החוזה 

יום מהיום האחרון להגשת ההצעות  120עם הקבלן שהצעתו נתקבלה על ידי העירייה, או בחלוף 

 למכרז העירייה לפי המוקדם מבין השניים.

 
 

 ים לאחר הודעה על זכיההחלפות ערבות מכרז בערבות ביצוע והשלמת מסמכ
 

להשלים את המסמכים הנדרשים על ידי העיריה, לרבות חתימת המבטח על  הזוכה במכרז יידרש

כמסמך המצורף  ח, בנוסבסכום זההביצוע הנ"ל בערבות  המכרז ערבות נספח הביטוח, החלפת

על וזאת, בתוך ______________ ימים מקבלת הודעה  .ליום ___________עד בתוקף  ,ט'

 כן, רשאית העיריה לבטל את זכייתו ולחלט את ערבות המכרז.זכיה במכרז. באם לא יעשה 

 

 הנ"ל בדבר היקף מחזור כספי. 3.2.1מסמכים להוכחת סעיף  6.9

 איסור העסקת עובדים זרים .7

 זה: סעיף ב .7.1
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 עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון -עובדים זרים 
חל  ל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהםוחב

פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות 
  .1995 -תשנ"ה ),שונות(תיקוני חקיקה

 
 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: -מומחה חוץ

שירות  נו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתתהוזמן על ידי תושב ישראל שאי )1(
 לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יחודית.

 שוהה בישראל כדין.) 2(
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.)3(
 מייםבעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפע)4(

 לסטטיסטיקה. מרכזיתההשכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי 

חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח 
 גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. אדם, קבלן משנה או כל

העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה  .7.2

 .הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות

 הסברים נוספים אפשר לקבל במחלקת ההנדסה בעירייה.  .7.3

 

 במוסד חינוך לגבי עבודותהצהרה  .8

 להעסיק עברייני מין בעבודה במוסד חינוך.לפיו יתחייב שלא  1הקבלן יחתום על נספח ג'  8.1

 הנ"ל. 1הקבלן יבודד את מקום העבודה כאמור בנספח ג'  8.2

תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית פעולה בניגוד לאמור בנספח ג' כאמור,   8.3

 .של הסכם ההתקשרות

 הגשת ההצעה .9

ע"י המציע בכל עמוד  במקור ם חתומים, כשה, לרבות הנספחיםואת כל מסמכי המכרז את ההצעות

, עד לא יאוחר מיום בעירייהלתיבת המכרזים  ,יש להגיש במעטפה סגורה ועמוד,

  ".מכרז מס'________–על המעטפה יירשם "הצעה  ._________שעה __________

 הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון ותפסל על הסף.

 תהא רשאית עירייהה ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 90במשך קף ההצעה תהיה בתו

, וזאת על פי שיקול הלדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת שתקבע על יד

הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישה  הדעת

 לכך. עירייהמה

ז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל העירייה תראה במשתתף במכר

והוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב לספק את העבודות על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו 

 על ההצעה לכלול אימות על ידי עורך דין בנספחים הדורשים זאת. .תבחר כהצעה הזוכה במכרז
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 בחירת הקבלן הזוכה .10

 בת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.אינה מתחיי עירייהה .10.1

ה רשאית לשקול כל שיקול עירייבחשבון שיקוליה לקביעת הזוכה במסגרת הליך זה, תהא ה .10.2

ה, לרבות אך לא רק, גובה הצעת המחיר, ניסיונו של עיריישיביא להשגת היתרונות עבור ה

 עירייהקומיות, ניסיון העבר של ההמציע במתן השירות, המלצות מגופים ציבוריים ורשויות מ

 עם המציע וכיוצ"ב. 

 תינתן עדיפות למציעים הבאים: .10.3

מדובר במציע שהינו תושב  )1עומד בתנאים המצטברים הבאים: ( –ביחס למציע שהינו יחיד 

, במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת של המציע מקום מושבו הקבוע) 2עיר בית שאן. (ה

) המציע שילם ארנונה לעירייה במהלך השנתיים 3( נו בבית שאן.ההצעות (באופן רצוף), הי

 שקדמו למועד הגשת ההצעות (באופן רצוף). 

ר בתאגיד שמשרדו מדוב) 1עומד בתנאים המצטברים הבאים: ( – תאגידביחס למציע שהינו 

ארנונה לעיריית בית שאן במהלך השנתיים  שילם ) המציע2הרשום, הינו בעיר בית שאן. (

 הינו בעיר בית שאן. ) שעיקר עיסוקו של המציע3. (למועד הגשת ההצעות (באופן רצוף) שקדמו

בשקלול מחיר ההצעה.  10%העדיפות שתינתן למציעים שיעמדו בתנאים הנ"ל תהא בשיעור 

 ₪.  90,000ייחשב כמי שהציע ₪,  100,000מציע שיציע  –למשל 

לגבי ההשוואה בין ההצעות השונות, אך ההטבה הנ"ל כוחה יהיה יפה רק  יובהר ויודגש, כי 

לגבי התמורה שתשלם העירייה לזוכה הרי שבמידה ותופעל ההטבה יהיה על המציע הזוכה 

מכוח הטבה זו להשוות את הצעתו להצעה שהיתה זוכה אלמלא ניתנה ההטבה. זוכה מכוח 

ובכך הטבה כאמור, רשאי לבקש מהעירייה שלא להשוות את הצעתו להצעה הנמוכה ביותר 

 לוותר על זכייתו מכוח ההטבה.

כרזים בין הקבלנים לצורך ממידה והצעות הקבלנים תהיינה שוות, תעשה הגרלה  בוועדת ב .10.4

 קביעת קבלן זוכה . 

ו/או לקיים הליך קבלת הצעות  הזוכהה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם עירייה .10.5

 מיטביות וסופיות.

שלא להתחשב כלל בהצעה, שהינה בלתי סבירה ה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, עירייה .10.6

 ביחס למהות השירות ותנאיו. 

דרישת מהנדס העיר או  לאחר קביעת קבלן זוכה ע"י וועדת המכרזים הקבלן הזוכה יגיש לפי .10.7

לוח זמני ביצוע עבודה אשר אינו עולה על המועד המכסימלי שנקבע לסיום העבודה  מי מטעמו

רשימת הציוד לביצוע העבודה, הכוללת פירוט הציוד ן , וכהן בפרסום והן בתנאי החוזה

 הנמצא ברשות המציע והציוד שבדעתו להזמין לחכור וכו'.
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 כללי .11

כל שינוי ו/או הסתייגות שייעשו על ידי המציע במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות ו/ או  .11.1

 עה.בטופס ההצעה ו/או בתנאי החוזה ע"י תוספת בגוף המסמכים עלול לגרום לפסילת ההצ

 ההחלטה על כך ניתנת בכל מקרה לשיקול דעתה של וועדת מכרזים עיריית בית שאן.

על טופס ההצעה רשאי לחתום קבלן המגיש הצעת מחירים. כאשר מדובר בחברה רשאי  .11.2

 לחתום מי שהוסמך לפי תקנון החברה, לחתום בשם החברה בצרוף חותמת החברה.

גין חוזה זה, ינוכו הוצאות תקורה בערך:  מכל חשבונות הקבלן המאושרים ע"י העירייה, ב .11.3

 הוצאות משרד, פיקוח עליון, ניהול וכו'). –במילים: עשרה אחוזים –(תקורה  10%

 עירייה, במשרדי ה____________, ___________לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למר  .11.4

 . __________-04טל: 
 בכבוד רב,                                                                                                             

 
 עיריית בית שאן        
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 נוסח ערבות בנקאית להצעה למכרז –מסמך ב 
 
 

 לכבוד
 עיריית בית שאן

 1ירושלים הבירה רח' 
 בית שאן

 
 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מספר                             .הנדון: 
 

 
ל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן: ע
(במילים:  ₪  ___________כל סכום עד לסך  ק") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוהמבקשים"

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן ש"ח),  ___________
 ________________________ - ת בקשר עם השתתפותם במכרז לזא"), הפרשי הצמדה(להלן: "

, ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, חוזה שמספרו _______
 ההתקשרות במסגרתו. 

 
ימים מיום קבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או הראשונה בכתב 
באופן 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.
 

נו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאת
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
משמעו מדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הצמדה יחושבו כדלקמן:הפרשי 
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "
") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו החדש

להכפלת המדד ") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה המדד היסודי__________ נקודות (להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.     דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ומבוטלת. ערבותנו זו בטלה     לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

     
 בכבוד רב,

 
 בנק _________

 
 

 תצהיר העדר הרשעות – מסמך ג'
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 7619-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר 
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
אני מכהן כ________________ בחברה, ואני  "),החברהאני נציג ___________________ (להלן: " .1

 מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
 
ב(א) לחוק 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף  .2

 ")) לא הורשעו בפסקחוק עסקאות גופים ציבוריים(להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 

(להלן:  1987-") או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-הוגנים), התשנ"א
 "). חוק שכר מינימום"

 
ב(א) לחוק 2(כהגדרתו בסעיף  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, החברה ובעל זיקה אליה .3

עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי 
הערה: יש למחוק חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  (

 ).הוראה זו אם האמור בה לא התקיים
 
לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת  לא יועסקו על ידי החברה, .4

בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם 
 אחר עמו אתקשר.

 
ידה בתנאי ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמ .5

 ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל  6.1
עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' 

שום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני לחוק יי
 .1994-חקיקה), תשנ"ה

 
 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: 6.2

הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות  6.2.1
 חוץ מומחיות ייחודית. לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב ה

 
 שוהה בישראל כדין.    6.2.2

 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.   6.2.3

 
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים   6.2.4

 השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
 

        _________________________ 
 חתימה                          

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברח' 
_____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

____________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם ע"י ת.ז. ________
_________________ (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל 

 וחתם/מה עליה בפני.
 

 חותמת ___________________   __________________עו"ד __
 לגבי עבודה במוסד חינוך – 1מסמך ג'
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 2001-על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א
 ועל פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך

 
 

_________________ לאחר אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. 
 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
"), אני מכהן כ________________ בחברה, ואני החברהאני נציג ___________________ (להלן: " .1

 עם החברה, את המפורט להלן.ולהתחייב מטמוסמך להצהיר 
 
הריני מתחייב כי החברה תבדוק ותעסיק עובדים לצורך העבודה נושא מכרז זה, רק ככל שאין להם עבר  .2

פלילי בעבירות מין, ולצורך כך מתחייבת החברה לקבל אישור מתאים ממשטרת ישראל לכל עובדיה 
ווה אי תה שיעבדו במוסד החינוך המדובר. ידוע לי כי אי עמידה עובדים בניגוד לאמור בסעיף זה, 

הריני עמידה בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 מתחייב להציג את אישור משטרת ישראל על פי דרישת העיריה או מי מטעמה.

 
ידוע לי ואני מתחייב כי בכל מקרה של בניה בזמן לימודים אקבל הנחיות ממהנדס העיריה וממינהל  . 3

 ת חינוך של העיריה.הבטיחות במוסדו
 
להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים, כלים וציוד אני מתחייב  . 4

מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד. בין שטח המוסד לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, 
מ' לפחות,  2בגובה של אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות עץ או מחומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה 

והיא תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבניה לשטחי משחק או פעילות. הצד הפונה אל אזור משחק 
הילדים ו/או פעילות מוסד החינוך יהיה חלק וללא בליטות או מסמרים, חוטי ברזל או מפגעים אחרים. 

אן בונים! אין כניסה". כל בור, הגדר לא תיבנה מרשת, בד או פח גלי. על הגדר ייתלה שילוט "סכנה! כ
 שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או ממנו יגודר לבטח כדי למנוע סכנה של נפילת תלמידים.

 
 
 

 
        _________________________ 

 חתימה                          
 
 

 אישור עו"ד
 

________________, במשרדי שברח' הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _
_____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 
ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם 

ת האמת וכי _________________ (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר א
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל 

 וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 חותמת ___________________   עו"ד ____________________
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 הצהרה בדבר העדר קירבה – 2מסמך ג'
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר  ת בית שאןחוזה עם עירייהואיל ואני עומד להתקשר ב
 כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. ).1(

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. ).2(
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. ).3(

 
) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2( –  )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

) לעיל מנהל או עובד אחראי 2( –) ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (
 בתאגיד. 

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  .ב

ירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה בין הע
לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע 
לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת 

העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על  חוזה בניגוד להוראות פקודת
פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 

 שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 

עיף כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בס .ג
 א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברח' 
_____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

ת, ואשר מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם ע"י ת.ז. ____________________/המוכר/ת לי אישי
_________________ (להלן: "המציע"). לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל 

 וחתם/מה עליה בפני.
 

 
 
 

 ת ___________________חותמ   עו"ד ____________________
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 הסכם-'דמסמך 
 מכרז מס'_______

 
 2017שנת _________חודש  ______שנערך ונחתם בבית שאן ביום 

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 
                

 עיריית בית שאן  בין:         
 מצד אחד          )"העירייה"(להלן                
 

 ___ח.פ__________________  לבין:         
 מצד שני  )                                                  "הקבלן"(להלן                                 

 
 
 

 ,)"העבודות"(להלן: לבניית___________ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹֹֹֹ והקבלן הציע לעירייה לבצע עבודות◌ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  הואיל:
 
 ;הכול בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו  
 

 ;והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון ומומחיות טובים לביצוע העבודות והואיל:
 

 נספחיו.והעירייה מסכימה להזמין מהקבלן את העבודות בהתאם להסכם זה ו והואיל:
                      

 
 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 

 כללי .1
 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההסכם. .1.1
 

 הכותרות בהסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הסכם זה על פיהן. .1.2
 
 העבודות .2

 
 רט לעיל ולהלן., כמפוהקבלן מתחייב לבצע עבור העירייה את העבודות נשוא המכרז

 
, קבלן, במסגרת תפקידי הלתתםחייב  קבלןמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר השירותים שה

 :היתרבין  ,כוללים אותם שירותים
 

ועם האדריכל והמתכננים המקצועיים האחרים, לרבות:  העירייה, עם המפקחעם שיתוף פעולה  .2.1
, האדריכל ומתכננים העיריייידרשו ע"י הישיבות, התייעצויות ובירורים, וכן מתן כל הפרטים ש

 ;במסגרת תפקידיו קבלןאחרים השייכים לשטח פעולתו של ה
 

 הוצאת כל האישורים הנדרשים, לרבות היתרי בניה, לצורך ביצוע עבודות הבנייה; .2.2
 

בקרה שוטפת על עלויות עבודות הבניה בפועל אל מול הסעיפים השונים באומדן התקציבי של  .2.3
 ;או אל מול הסכומים נשוא ההסכם מול הקבלן המבצע/עבודות הבניה ו

 
  ;מילוי התחייבויות הקבלן בנושאי בטיחות .2.4

 
 בדיקת חומרים ובדיקות איכות במהלך הביצוע; .2.5

 
על רמת, אופן והתקדמות ביצוע העבודות, בהתאם ללוח הזמנים  עירייהדיווח מפורט ושוטף ל .2.6

 ;והמסגרות התקציביות
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חלוקות בקשר עם ביצוע העבודות, מתן עדות בכל פורום שבפניו יהיה השתתפות בבירור תביעות ומ .2.7
 צורך להביא עדות כזו וכיו"ב.

 
 התמורה .3

 
 :תשלם העירייה כדלהלןביצוע העבודות תמורת 

 
 ____________________סה"כ 

                     
 ____________________ מ.ע.מ. 

 
 ________________סה"כ  כולל מע"מ 

  
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹים:______________________________________________________ במיל ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 

 
 תנאי תשלום  .4

 
 לתשלום, באופן הבא: חשבונותהקבלן יגיש לעירייה  .4.1

 
 )25%ולא יעלה על  15%-א יפחת מחשבונות חלקיים (כל חשבון עבור עבודות שבוצעו בהיקף של

 
  .חשבון סופי עם השלמת מלוא העבודות 1
 

 ימים ממועד הגשת החשבון לעירייה. 30כל חשבון ייבדק על ידי מהנדס העירייה בתוך  .4.2
 

אין ולא יהיה בכדי להוות אישור ו/או הסכמה לגבי טיב , קבלןבאישור העירייה לחשבונות שיגיש ה .4.3
 ו/או אישור כי השירותים הושלמו בהתאם לתנאי ההסכם. קבלןשירות ה

 
תשלום שכר טרחתו של הקבלן יהיה לאחר אישור החשבונית, על ידי מהנדס העיר, בתנאים של  .4.4

 .60שוטף+
 

 
 שינויים  .5

מתחייב לבצע כל עבודה נוספת או שינויים  רשאי להורות לקבלן בכתב, והקבלן העירייה מהנדס
 .תנאי החוזה לביצוע המבנה על ידי הקבלןוהכל בהתאם להוראות פרק ז' בבעבודה. 

 
 

 מעבדה .6
) יתקשר עם מוסד מוכר לשם ביצוע בדיקות טיב עירייהאו הקבלן (על פי החלטת ה עירייהה .6.1

 הנדרשות בשדה באישורו של המפקח.
 

  תפקידי המעבדה יהיו: .6.2
 בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.א.  
 ב. בדיקות לטיב המלאכה. 
 ג. בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח. 
 ד. סיכום וריכוז יומן הבדיקות. 
 

 המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח. .6.3
כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת החוזה,  .6.4

לים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. עלות הבדיקות לא חלים על הקבלן וכלו
 מערך החוזה. 1.5%תעלה על 

 
על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב  .6.5

או /לפיצוי כל שהוא ו ה, מכל מין וסוג שהוא,תביע הקבלן מוותר בזאת על כלהמתנה לתוצאותיהן. 
 יהיו כאלה. ש ככללהארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, 
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 תקופת הבדק והאחריות  לוח זמנים ו .7
 

 הקבלן יבצע את מלוא העבודות נשוא המכרז תוך__________מיום קבלת צו התחלת עבודה. .7.1
 

 תקופת הבדק והאחריות תהיה כדלקמן: .7.2
 

 שנה .    -לעבודות הפיתוח 
 נים.ש 2 -לעבודות סלילה

 
 פיצויים .8

 
צמודים לכל ₪) (אלף   1,000₪ של יעמוד על סך  העבודות, סכום הפיצוי לכל יום איחור בהשלמת 

 יום איחור.  
 

 איסור המחאה .9
 

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו, לאחר, פרט אם  .9.1
הא זכאית לסרב או להסכים לכך בתנאים והעירייה ת קיבל תחילה הסכמה לכך מאת העירייה,

שתמצא לנכון, ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה שחלו 
 קודם לכן  על הקבלן.

  
הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר,  .9.2

 יה.אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירי
 

 ביטוח .10
 
הקבלן יגרום לכך שחברת ביטוח מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  .10.1

מוכרת ומאושרת במדינת ישראל תפיק עבורו פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי התחייבויותיו עפ"י 
  הסכם זה.

 
לא וחתום ע"י ממו 'חמסמך עם מתן הצו לתחילת ביצוע עבודות, ימציא הקבלן לעירייה את  .10.2

 המבטח.
 

מובהר ומוסכם בזאת כי בכל עת רלוונטית מבחינת המועדים נשוא הסכם זה, יהיו הפוליסות  .10.3
בתוקף, בין כשהן מוצאות ע"י המבטח הנוכחי ובין ע"י מבטח אחר שיאושר מראש  'חמסמך נשוא 

 ובכתב ע"י המזמינה. 
 

 
 ערבויות .11

 
צמודה למדד  ,כנספח ט', בנוסח המצורף ומיתערבות בנקאית אוטונ למסור לעירייהעל הקבלן 

לא כולל .........ש"ח העירייה בשיעור של תוצא ע"י בנק מוכר בישראל לטובת שהמחירים לצרכן 
יום הערבות תהיה בתוקף עד ל מע"מ. זאת , להבטחת ביצוע החוזה וכל התחייבויותיו על פיו.

המפקח בכתב כי העבודה הסתיימה. הערבות  אישור המהנדס / .............  ותוחזר לקבלן עם מתן
 תוחזר לקבלן לאחר שיפקיד ערבות בדק.

 
בתום ביצוע הפרויקט על הקבלן למסור לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד 

 5%המחירים  לצרכן שתוצא ע"י בנק מוכר בישראל (ערבות ביצוע) לטובת העירייה בשיעור של
דהינו, שנה מיום המסירה כאמור  –מ. זאת , להבטחת תקופת הבדק מערך  התמורה לא  כולל מע"

 לעיל. הקבלן יקבל את הערבות בחזרה, בתום התקופה כאמור. 
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 חותמת העירייה  חתימה וחותמת הקבלן
 
 
 
 

 , ראש העיררפאל בן שטרית  
 
 
 
 

 עטאללה סבאג, גזבר  
 
 
 
 

 חשב מלווה  
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 הסכםמשלימות ל נספח הוראות -'הסמך מ

 
 מכרז מס'______________

 
 

 2017שנת _________חודש  ______שנערך ונחתם בבית שאן ביום 
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 

                
 עיריית בית שאן  בין:         

 מצד אחד          )"העירייה"(להלן                
 

 _________ח.פ____________  לבין:         
 מצד שני  )                                                  "הקבלן"(להלן                                 

 
 
 

וברצון הצדדים לעגן בנספח זה את הסכמותיהם בדבר ביצוע הפרויקט הנ"ל בכפוף   הואיל
 ___________________:  למסגרת התקציבית הקיימת וזו עומדת על הסך של

 
 לפיכך, הוצהר הותנה וסוכם כדלקמן:

 
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם שנחתם בין הצדדים ביום_______________ בקשר 

 )."ההסכם"לביצוע עבודות_________________ (להלן: 
 
 

 ___________________________: עומד על סך כספי של  ההסכם הנ"ל .1
  

 בהתאם לתנאי נספח זה ובכפוף להרשאה התקציבית. נהתתבצע ות, נשוא ההסכם,עבודה .2
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הפרויקט במס' שלבים של ביצוע העבודות והכול  .3
בהתאם להרשאות תקציביות הקיימות ו/או שיתעדכנו מעת לעת, אם ועד כמה שאלה יתעדכנו ולא 

  עירייה כלפי הקבלן.יהיה בכך משום הפרת הסכם או התחייבות כלשהי מצד ה
 

הקבלן מצהיר בחתימתו על  נספח זה, כי מסכים הוא לתנאים המופיעים בו ולא יבוא בטענות ו/או  .4
דרישות ו/או תביעות כנגד העירייה בכל הקשור והנוגע בביצוע הפרויקט במספר שלבים ו/או בגובה 

 ההרשאה התקציבית.
 

יעלה על היקף התקציב הקיים, להוציא ובהר בזאת היטב, כי בכל מקרה היקף העבודה לא מ .5
מקרה בו יועברו תקציבים נוספים מאת הגורם המממן לביצוע הפרויקט, או אז, היקף העבודה 

 יגדל בהתאמה עד למסגרת התקציב הנוסף החדש.
 

תקבע העירייה או מי מטעמה ועל  והעבודות יבוצעו על פי הנחיות המפקח ועל פי סדר חשיבות אות .6
 לקיים את ההוראות אשר יינתנו לו ע"י מי מטעם העירייה.הקבלן לעמוד ו

 
לעיל לא  1יובהר כי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עד לגובה ההרשאה התקציבית, כאמור בסעיף  .7

תחשב כהפרת הסכם מצד העירייה. ידוע ומוסכם על הקבלן כי במידה ותתקבלנה הרשאות 
דשות אשר תתקבלנה ועל פי הן הוא תקציביות נוספות, תקודם העבודה עד גובה ההרשאות הח

 יעבוד.
 

עם קבלת עדכון מהגורם הממן בנוגע להגדלת ההרשאה התקציבית תימסר על  כך הודעה לקבלן  .8
בכתב והוא יגדיל את ביצוע  עבודותיו בהתאם לעדכון ולגובה ההרשאה התקציבית בפועל כפי 

 שהיא עומדת נכון לאותו יום הביצוע  .
 

ואין בהם  בכדי לגרוע ו/או  הסכםות נספח זה הינם הוראות משלימות למובהר בזאת, כי הורא .9
 .הסכםלהפחית מחובה כלשהיא המוטלת על הקבלן עפ"י התנאים  עליהם חתם והמופיעים ב
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הקבלן מצהיר כי נספח זה מגבש את הסכמות  הצדדים לעניין חלוקת ביצוע הפרויקט ולעניין  .10
אזי היקף העבודה  עבודותהרשאה התקציבית לביצוע הההרשאות התקציביות, וכי היה ותוגדל ה

 יגדל בהתאמה.
 

 14בשלב  בו תוגדל ההרשאה התקציבית, העיריה תודיע לקבלן תוך פרק זמן סביר (שלא יעלה על  .11
 ימי עבודה) לשוב לגמר העבודה ולסיים את הפרויקט במלואו.

 
עה בדבר עיכוב או פיגור  בין הקבלן מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה  ו/או  דרישה ו/או תבי .12

מועדי ביצוע העבודה ו/או הפסקות בין שלבי הביצוע הנובעים מהעדר הרשאה תקציבית מתאימה 
 לעיל. 11וכי ישוב לסיום העבודה תוך פרק  הזמן האמור בסעיף 

 
ו/או  הסכםהיה  והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו אלה ולא ישוב לביצוע גמר העבודות בהתאם ל .13

בביצועו, לאחר שקיבל התראה מתאימה כאמור לעיל, יוטלו עליו הסנקציות האמורות  יפגר
 .הסכםויחשב הדבר כהפרה יסודית של ה הסכםב

 
הקבלן מצהיר, כי הובהר והוסבר לו היטב כי קצב העבודה וביצועה יהיה עד לגובה ההרשאה  .14

אה התקציבית ואין הוא התקציבית ואין ביכולתו להמשיך בביצוע העבודות בחריגה מסכום ההרש
 .מכרזיבוא בטענות מכל מין וסוג שהן כלפי העירייה ו/או בדרישה לביצוע העבודות בגובה סכום ה

 
הקבלן מאשר ומצהיר כי חרף גובה סכום המכרז, הוא יבצע את העבודות עד לסכום המאושר  .15

  בהרשאה תקציבית העומדת כאמור לעיל.
 

קרא היטב את האמור בו ומסכים לתוכנו וחתם עליו  הקבלן בחתימתו על נספח זה, מאשר כי .16
 מרצונו הטוב והחופשי.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום היום:
 
 
 
 
 

         _________________________                         _______________________ 
  שאן –עיריית בית                                                קבלן  ה                                 
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 לקבלןוקיום דיני בטיחות בטיחות   - 1נספח  -'ומסמך 

 מכרז מס'_________
 
 

לאחר שיוחלט בוועדת מכרזים כי קבלן זכה במכרז נשוא החוזה, הקבלן ימלא פרטיו ויחתום על 
 וזה. "נספח בטיחות לקבלן" ,וזאת כתנאי מקדים לתוקפו של הח

 פרטים
 

 מזמין העבודה ___________________  טל' _______ א.
 מהות העבודה ____________________________. ב.
 מקום העבודה ____________________________. ג.
 שם הקבלן _______________________ מס' עובדים________  ד.
 ____כתובת הקבלן _____________________ טל' _______ ה.
 שם מנהל העבודה ____________ כתובתו __________________ טל'________  ו.
 משך זמן העבודה המתוכנן ______________  ז.
 תאריך התחלת העבודה _____________ ח.
 תאריך סיום העבודה _______________________. ט.

 
 

 כללי:
 

בנוסף לכל  הסכםיהווה הפרה של ה ואי קיומו מההסכםתדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד  א.
 משמעות אחרת שיש להפרתו.

 
האמור בתדריך זה לא בא לגרוע או להפחית בכל דרך שהיא מכל חובותיו  של הקבלן עפ"י כל  ב.

 כמו כן אין הוא בא להטיל או להוסיף חובות כלשהן לעירייה. דין.
 

 -בעבודה [נוסח חדש] התש"לעל הקבלן לבצע את עבודתו בהתאם להוראות פקודת הבטיחות  ג.
), ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות המפורטים להלן, על מנת למנוע "פקודת הבטיחות "(להלן: 1970

 תאונות ולשמור על בריאות העובדים.
 

 בחתימתו על נספח זה, מתחייב הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המפורטים בו. ד.
 

 קיום דיני בטיחות
 

עובדיו לרבות כל העובדים מטעמו ולרבות קבלני משנה, ספקים, נציגים על הקבלן להדריך את  א.
ועובדיהם, בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). עותק 

 מרשימת שמות מקבלי ההדרכה יועבר לממונה על הבטיחות בעירייה.
 

ג העבודה המתבצעת בהתאם על הקבלן לספק לעובדים מטעמו ציוד מגן אישי המתאים לסו ב.
 לתקנות הבטיחות בעבודה, כולל נעלי עבודה ובגדי עבודה.

 
על הקבלן לספק ציוד וכלי עבודה תקינים ותקניים ולוודא כי שימוש הפעלה ותחזוקת הציוד  ג.

 יהיו בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות ותקנותיה.
 

מפקח עבודה אזורי, בהתאם לתקנות על הקבלן למנות מנהל עבודה מטעמו ולדווח על המינוי ל ד.
 הבטיחות.

 
על הקבלן לוודא כי מנהל העבודה מטעמו יהיה נוכח במקום העבודה במהלך ביצוע העבודה ע"י  ה.

 העובדים מטעמו וישגיח השגחה מלא ומתמדת.
 

 על הקבלן לתאם ביצוע העבודה עם המפקח ועם שאר הגורמים הקשורים בביצוע העבודה. ו.
 

לשמור על סדר וניקיון במהלך ביצוע העבודה ולסלק מפגעי בטיחות וציוד לקוי וכן  על הקבלן ז.
 פסולת שהצטברה העלולה לשמש מכשול ולפגוע בעובדים או לגרום לשריפה.

 
על הקבלן לוודא כי כל העובדים אשר מבצעים את העבודה, מוסמכים ובעלי תעודות של משרד  ח.

 העבודה.
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יפעל הקבלן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) בביצוע עבודות בגובה,  ט.

 )."תקנות הבטיחות"(להלן:  1988 -התשמ"ח
 

בביצוע עבודות במקומות מוקפים, שוחות, בורות וביוב יפעל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה  י.
 כולל שימוש בציוד מגן אישי ואמצעים למניעת גזים בשוחות.

 
פעלים בשיטה פנאומטית או הידראולית כגון: משאבות ומדחסים, בעבודות מתקנים אשר מו יא.

 על הקבלן לוודא שהעבודה תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה.
 

על הקבלן לוודא כי מפעיל מסגרים ורתכים ידאג כי הם יבצעו את עבודת הריתוכים בהתאם  יב.
 אשפה בניגוד לתקנות.להסמכה וכמו כן לא יחרוג מהתקנים ולא יבצע שינויים במכולות ה

 
על הקבלן לוודא כי כל עובדיו עברו בדיקות תקופתיות בהתאם לסוג העבודה (עופרת, ממיסים  יג.

 אורגאניים, חומרים מסוכנים אחרים וכיוב') ובכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה.
 

ות, על הקבלן לוודא כי כל עובדיו כשרים ובריאים לביצוע העבודה ולא תחת השפעת תרופ יד.
 אלכוהול, סמים וכו'.

 
 
 

 הערות
 

 הוסברו לי כל הוראות הבטיחות האמורות בתדריך זה.
 

 הנני מתחייב לפעול בהתאם לנספח ודיני בטיחות המפורטים לעיל .
 

 
 
 
 

 חתימה:_____________     הקבלן_____________  
 
 
 

 תאריך:_____________
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 להסכם 2נספח   -'זמסמך 
 ____________מכרז מס'

   
 הוראות לקבלן:

 
 הקבלן חייב להחזיק מערכת שלמה של תוכניות ביצוע ומפרטים במקום העבודה.

 .עירייהלפני התחלת העבודה ייערך סיור מוקדם משותף לקבלן ונציגי ה •
 

 לסרב לקבל עבודה אשר לא בוצעה בצורה נאותה, או לא תחובר  העירייה רשאית •
 הוראה מהוראות החוזה לעניין טיב ואיכות העבודה. בצורה נאותה או שלא קוימה

 
 .לא תשולם לקבלן תמורה בגין כל עבודה נוספת, ללא אישור מראש בכתב ע"י  המפקח •

 
על אף כל האמור בחוזה הסטנדרטי התשלומים ומועדי תשלומם יהיו כפופים להעברת  •

י  גורם מממן כספי הפרויקט לעיריית בית שאן, ע"י המשרד הממשלתי המממן ו/או ע"
 אחר (מפעל הפיס, סוכנות קק"ל וכו').

 
למען הסר ספק, העירייה לא תהיה אחראית כלפי הקבלן בשל עיכוב ו/או העברה בחסר  •

של תשלומים מידי הגורם המממן והדבר לא יהווה עילת תביעה כלפי העירייה 
 ו/או עילה לעיכוב ביצוע העבודות. 

 
ים תוספת לחוזה העירייה המצורף למכרז כל התנאים המפורטים בנספח זה מהוו •

ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מקום בו קיימת סתירה בין הוראות נספח זה לבין 
 הוראות החוזה, הוראות הנספח גוברות.

 
למען הסר ספק ובנוסף לתנאי החוזה ולתנאי נספח זה מובהר בזאת כי אין כל קשר  •

עבודה ובין התשלומים אותם זכאי לקבל ו/או התניה בין התחייבויות הקבלן לביצוע ה
-בגינה, וכי הקבלן מוותר על כל דרישה ו/או זכות לעכב ו/או להפסיק העבודה עקב אי

עמידת העירייה בתנאי התשלום הקובעים בחוזה זה, או בכל חוזה אחר הקיים בין 
 הקבלן לעירייה.

 
 לא תשולם כל תוספת בגין התייקרות. •

 
האישורים (היתרים) שידרשו לצורך ביצוע הפרויקט  הקבלן יהא אחראי להשגת כל •

עיריית בית שאן, משטרת  (חפירה, סגירת כבישים וכו') מן הרשויות המוסמכות:
חב' בזק, חב' כבלים לטלוויזיה, משרד התחבורה, לשכת התנועה,  ישראל, חב' חשמל,

 ועהעתיקות ואחרים. האישורים הנ"ל יושגו וימסרו למפקח עוד בטרם ביצ רשות
 העבודה.

 
העתיקות,  רשות משטרת ישראל, מאת , ככל שיידרש,יישא בעלויות פיקוח צמודהקבלן  •

 בזק, חברת חשמל, חברת כבלים לטלוויזיה וכל גורם אחר.
 

ביצוע תוכניות מדידה מטעם הקבלן, על חשבונו, יוגשו ע"י מודד מוסמך והכנת  •
 עפ"י פורמט העירייה כמקובל.(לאחר ביצוע) יוגשו באופן ממוחשב   as-madeתוכניות

 
על הקבלן לפנות כל פסולת שנוצרה על ידו כתוצאה מביצוע הפרויקט, ע"י מכולות  •

. )04-6489550 אשפה, בתיאום עם מנהל יחידה לאיכות הסביבה, (מס' טלפון במשרד:
 .לאתר פסולת מורשה הקבלן יפנה על חשבונו את פינוי הפסולת במכולה

 
ת פסולת הבניה מהאתר כל יום ולהשאיר את האתר נקי הקבלן מתחייב לפנות א •

מפסולת הבניה. העירייה תהייה רשאית לפנות את הפסולת במידה והקבלן לא יפנה 
 באותו יום ולחייב את הקבלן בכל העלויות הכרוכות בכך. 
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מבלי לפגוע באמור לעיל, קבלן אשר לא יפעל בהתאם להוראות סעיף זה ויעבור על  •
ושא השלכת פסולת צפוי לתביעה משפטית וכן להגשת תלונה הוראות החוק בנ

 במשטרה.
 

פרט  ימים על חשבונו שלט לפי 7הקבלן, ע"פ דרישה בכתב מהמפקח, יספק ויתקין תוך  •
בעבודתו  שיימסר לו ובנוסח שיקבל מן המפקח. הקבלן ירכיב את השלט בטרם יתחיל

כאמור, העירייה  ין שלטבאתר, מקום השלט יתואם עם המפקח. היה והקבלן לא יתק
 תזמין שלט, תתקינו ותחייב חשבון הקבלן ללא שום התראה.

 
 
 
 
 

 שם  הקבלן:____________
 
 
 

  חתימת הקבלן:____________ תאריך:__________
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 נספח ביטוחים -'חמסמך 
 מכרז מס'________

 
 שונה מיועץ הביטוח יש לפנות לקבל נספח ביטוח₪  500,000במכרז בסכום מעל 

 
 *נספח אישור ביטוח 

 
 לכב'

 . עיריית בית שאן וגופיה והמשתתפים שהעירייה התחייבה לכלולם בביטוחי הפרויקט ו/או לשפותם1
 (להלן: "העירייה"/"הרשות"/"המזמין(ה)"/"המבוטח השני")    

 ..................ח.פ. ............................. . .................................................................2
 (להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח (הראשי)")     

 ______סניף/מח'________________________ שם חברת הביטוח מאת:
 
 

 א./ג.נ.,
 

 אישור")                                                                                                        (להלן: "ה המטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדולר ארה"ב – אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 
 מכרז ביצוע עבודות ................................................................  סימוכין: 
 וא הביטוח")(להלן: "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נש            

 
אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו נופל 

למלא תקופת ביצוע לפי _____ עד ______, ( -מתנאי הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים בתחילת תקופת הביטוח מ
 עבודות, כדלהלן:) ולא יאוחר ממועד מתן צו/אישור התחלת ההחוזה

הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים ) צד ג' רכוש 2) רכב חובה; 1), ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ( .1
  "נזק עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן. )3; בביטוח חובה של כלי הרכב והמתקנים המשמשים לביצוע העבודה

 ₪   העבודות המבוטחות ................................  : ערךביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות .2
) ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות (גם אם סופק על ידי המזמין) לרבות חומרים וציוד, מבנים 1  

שלא ארעיים ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא 
הוחרגה בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. 

 הכיסוי כולל בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים, שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון. 
 העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה במלואו (להלן: סכום ביטוח ) סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי 2  

 העבודות) ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח (לפי       
 העניין), כמפורט להלן:      
 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -חיזוק וכד' בסכום השווה לא) הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה,       

 .                                                                                                             250,000מסך:          
 ת ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח  והשגחה, שיקום, ב) הוצאות שכר אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאו     

מערך העבודות, אך  10% -הוצאות משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה ל
 .250,000לא פחות מסך 

 ג) תגמולי ביטוח ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:     
 , וכן 250,000מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  10% -. רכוש סמוך, בסכום השווה ל1        
 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל2        

 . 250,000מ            
 מסכום ביטוח העבודות, אך לא  10% -ד) נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה ל      

 . 200,000פחות מסך         
 מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -ה) ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה ל     

 .250,000מ          
 מערך העבודות. 5% ו) כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של     
 ז) הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים      

 . 100,000 -מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 10% -זרים, בסכום השווה ל        
ח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר : שלגביהם בתחילת תקופת הביטוביטוחי חבויות על פי כל דין .3

 כנקובים להלן:₪, לתקופת הביטוח, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב 
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לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש), על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני  )א
ש"ח. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות וזמניות שיעשו להגנה בפני        נה מיליוןמשנה ועובדיהם: שמו

 תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי 
 אילו נערך עבור כל אחד מיחידי ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כ

 המבוטח בנפרד. 
 רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל בביטוח הרכוש דלעיל. 

 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            
 ) חבות עקב שימוש בכלי רכב: 1             

 ת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה א. למעט חבות ב                 
 סטנדרטית לביטוח רכב (עד לגבול האחריות הנקוב בה).                      

 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 800,000ב. לנזקי רכוש עד ל                 
 תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו   ) נזק לכבלים או מתקנים2             

 הבדיקות ונתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות.                 
 . 250,000) נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של 3             
 , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.250,000הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  ) נזק4             

 -ב)  לביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על            
ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין  ןידי המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים מיליו 

 היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.
 

ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות  ג) לביטוח חבות המוצר: שמונה מיליון
של תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת המוקדם מביניהם; לאחריות על פי דין ב –בפועל באתר העבודה 

הביטוח  הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.
חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי  12מכסה תקופת גילוי של 

 פוליסה זו.       לכיסוי חבות המבוטחת לפי
 

 ש"ח. הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות  ארבעה מיליון ד) לביטוח אחריות מקצועית:            
 המוקדם מביניהם; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין  –בפועל באתר העבודה                 

 רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית                
 ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח. מקרה ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש,                
 כולל הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי איחור, השהייה או עיכוב, ו               

 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא  6ר של מי מעובדי המבוטח. הביטוח מכסה תקופת גילוי של יוש 
 נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.       
   

 : תנאים כללייםהרחבות ו
מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים 

 והסעיפים כדלהלן:
"המבוטח" כולל בין היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועובדיהם של הנ"ל (לא  )1

כרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים) ו/או קבלנים המתקשרים ישירות עם המזמין כולל חברות שמירה שנש
 לענין נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה שקיימת חובה חוקית לכך. 

 המוטב לתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת בכתב. 
 כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב. הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת

חדשים, אלא אם אישר  24ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  )2
חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף  24חדשים מתוך ה  12המזמין תחזוקה מורחבת רק ל 

ודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין מלא עד השלמת מסירת העב
במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת הפרויקט נעשית בשלבים, 

יסתיים הביטוח לגבי כל שלב שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים לגבי יתר שלבי העבודות שטרם 
 למזמין. נמסרו 

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט", התקפים  )3
במועד התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה (או, על פי נוסחים בהתאם לזהות המבטחים, לרבות):                           

ת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס כל"/"מגדלביט" של קבוצ-פוליסות "אש
) וסעיפים במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר סמן את המתאיםאו  "מפעלים" של קבוצת הראל) (

 מיכאל מירון. 
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 בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו ו/או )4
לגופים שהתחייב (בטרם מקרה הביטוח) לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי חברות שמירה, 

 מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
קרה של אי תשלום דמי הביטוח על הפוליסות אינן ניתנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במ )5

 ידי 
יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם תשלום  60הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 

אלא אם יופעל על ידי המבטח  –(גם) על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליסה 
חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות עצמיות, אלא לאחר מתן  או -כדין על פי חוק חוזה הביטוח 

 יום מראש.         60התרעה לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 
 זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  )6

ין), בין   סייגים והגבלות (שלעניין נשוא הביטוח בוטלו) בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים (לפי הענ .1
היתר בדבר: תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים רעילים או 

מזיקים (אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום); פרעות, שביתות, השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; יסודות, 
שאין חובה חוקית לבטח; העסקת  רטט, רעד; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה

נוער כדין; שעות עבודה; עבודה לעומק ולגובה, חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כח אדם, עובדי שטחים, 
משנה. מוסכם כי מוחרגים: א) ארוע  -עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלני

טרה. ב) קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל "טרור", שאושר ככזה על ידי משהב"ט או המש
למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת  1,000,000מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות בסך של 

 הביטוח. 
איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת  .2

עדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת תנאי הביטוח האיחור האמור ו/או ה
 ידי מבוטח אחר ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגבי המזמין.-על

אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן  .3
 תתפויות עצמיות (במידה שיחולו). אלה לא יחולו על המזמין.הש

כל סעיף בפוליסות (במידה שקיים), המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים  )7
ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל 

ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה הם בחזקת "
ואנו מוותרים על  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.
שום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים וב )8

 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.-אי
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

 ולראיה באנו על החתום:

 

 יטוח: _______________________ ,חתימה........................ , תאריך ____ , שם חתם/מו"ח מטעם חברת הב

 

 טלפון: __________________ 
 

 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 

 * אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון
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 מסמך ט'
 
 

         לכבוד:
 עיריית בית שאן

 1ירושלים הבירה רח' 
 בית שאן

 
 

 ערבות בנקאית מספר                          .הנדון: 
 
 

") המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן: "
בתוספת ) ₪(במילים: _________ ₪ כל סכום עד לסך ________  קאנו ערבים בזה כלפיכם לסילו

"), הפרשי הצמדההפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "
, להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם _______________________ - _______בקשר עם מכרז מס' 

 על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו. 
 

ימים  14עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים 
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או 

הי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלש
 כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 במכתבנו זה:

 
לצרכן כללי, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  משמעו מדד המחירים –" מדד"

 ולמחקר כלכלי.
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "
יינו ") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ ההחדש

") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד המדד היסודי__________ נקודות (להלן: "
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ___ ועד בכלל.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

   
 בכבוד רב,

 
 בנק _________
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 תנאי החוזה לביצוע המבנה על ידי הקבלן
 
 

 פרק א' :  כללי
 

 הגדרות .1
 

 -כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין), ורש יפ, זה  בחוזהכל מונח  .1
 

 מהנדס העיר המשמש בתפקידו; – "המהנדס" .א
 

     אחד מסגניו או מעוזריו של מהנדס העיר שנתמנה על  ידו, או כל – כח המהנדס"-."באב
 מהנדס אחר שהוסמך על ידיו, מדי פעם בפעם, לשמש מהנדס לצורך חוזה זה;

 
 על ביצוע  לפקח  כוחו-האדם שמתמנה מזמן לזמן ע"י מהנדס או בא – "המפקח"ג.             
 מבנה או כל חלק ממנו;ה     
 

   -לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן – "הקבלן"ד.  
 משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה;

 
 המתקן או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה; הפרויקט,המבנה,  – . "המבנה"ה           
 

    יבוצע המבנה,  המקרקעין אשר בהם דרכם, או מתחתם או מעליהם –"אתר המבנה"   ו.
 לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמוד לרשותו של הקבלן לצורך החוזה;

 
שינוי בתוכנית כזו התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל  –תוכניות"  ז.

כוחו, וכן כל תכנית אחרת שתאושר, מזמן לזמן, -שאושרה בכתב ע"י המהנדס או ע"י בא
 כוחו;-בכתב ע"י המהנדס או ע"י בא

 
 החוזה הזה והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממנו; –"החוזה"   ח.           
 

למעט כל הפחתה הסכום בחוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף ו –"שכר החוזה"    ט.
 שתופחת מהסכום הנקוב, הכול בכפיפות להוראות החוזה;

 
סמכות שנתיחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשות לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיהם של  .2

 כוחו להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה הפעולה;-המהנדס או בא
 

 המהנדס לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו  כוח-סמכות שנתיחדה או פעולה שרשאי או חייב בא
 של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה הפעולה.

 
 פקודת הפרשנות תחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה. .3

 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .2

 
על טיב העבודה והחומרים בהקשר לביצוע המבנה בהתאם להוראות לבדוק ולפקח  המפקח יהא מוסמך לבקר, .1

החוזה, וכן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של עבודה או חומרים. ניתנה הודעה לקבלן 
עבודה, או השימוש באותם החומרים, עד  יפסיק הקבלן את אותה -בדבר אי אישורם של עבודה וחומרים 

 כוחו.-דס או באלקבלת החלטתו של המהנ
 

מחובותיו המוטלות עליו על פי החוזה,  המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כל שהיא  .2
וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כל שהיא, העלול לגרום לאיחור בגמר המבנה, או לתשלום 

יצוע המבנה, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב ע"י מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בב
 כוחו.-המהנדס או בא

 
כוחו, רשאי מזמן לזמן להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המותקנות לו עפ"י החוזה -המהנדס, או בא .3

והודעה בכתב על כך תשלח או תינתן לקבלן. כל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח לקבלן בתחום סמכויותיו 
 כוחו. -כוחו, דינה כדין הוראה שניתנה ע"י המהנדס או בא-המהנדס או באשהועברו לו ע"י 

 
כוחו, רשאי לפסול עבודה או חומרים כל שהם אשר לא -האמור בסעיף זה כפוף לתנאי, כי המהנדס, או בא .4

 נפסלו ע"י המפקח, או לאשר עבודה או חומרים שנפסלו ע"י המפקח, או לשנות את החלטת המפקח.
 

 
 

 ניהול יומן .3
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וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים,  טופס הנהוג בעירייה (להלן: "היומן") גבי הקבלן ינהל יומן עבודה על  .1
 המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.

 
מפרט כל שהוא מהפרטים שנרשמו ע"י  היומן ייחתם מדי יום ביומו, על ידי המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן   .2

אולם הסתייגותו לא תחייב את העירייה.לא רשם ן, ירשום ביומן את הסתייגותו המנומקת, המפקח ביומ
הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על 
היומן תוך שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר, כי אין לו הסתייגות כל שהיא לפרטים 

 הרשומים ביומן.
 

, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, שאינם מחייבים את העירייה, ישמשו כראיה בין הצדדים רישומים ביומן .3
 על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 
     הסבת החוזה והמחאת זכות .4

 
ו, לאחר, פרט אם קיבל תחילה הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פי .1

העירייה תהא זכאית לסרב או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון,  בכתב. הסכמה לכך מאת העירייה
 ובייחוד בתנאי שמקבל ההעברה יקבל עליו למלא אחר כל הוראות החוזה שחלו קודם לכן  על הקבלן.

  
עירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל המהקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו   .2

 גזבר העירייה. מאתהסכמה לכך בכתב 
 
 

 קבלני משנה .5
 

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת כל שהיא, מתוך 
 העבודות הקשורות במבנה והכלולות בחוזה, לקבלן משנה בתנאי מפורש כי:

 
 כוחו;-טעון תחילה אישורו של המהנדס או בא כל קבלן משנה יהא .1

 
מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומחובה  .2

כל שהיא מחובותיו עפ"י החוזה ושהקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 
ו מחמת התרשלות, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או והנזקים שנעשו ע"י קבלן המשנה, או שנגרמ

 נגרמו על ידיו;
 

 הקבלן יהא חייב לסלק כל קבלן משנה מהאתר לפי דרישת המהנדס.  .3
 

הוראות על ידי קבלן המשנה אשר לקבלת כל משא ומתן עם קבלן משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד, פרט  .4
דס או למפקח, לכשתבוא על כך הסכמה מפורשת מאת בא כוחו של יהיה זכאי לפנות ישר לבא כוחו של המהנ

 המהנדס.
 

 כל שהוא. האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כל שהוא בין העירייה וקבלן משנה   .5
 

 הקבלן יקבע בחוזה שלו עם קבלן המשנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי עבודה הוגנים לפועלים.  .6
 

 היקף החוזה .6
  

אדם, החומרים, הכלים, הציוד, -לרבות המצאת כוחעל כל הכרוך בכך וביצוע המבנה,  הוראות החוזה חלות על
 המכונות, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 
 מסמכים המסבירים זה את זה .7

 
התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה -בכל מקרה של סתירה, או אי .1

כוחה של זו האחרונה עדיף  –כחלק בלתי נפרד ממנוחוזה המצורפים לשת במסמך אחר מהמסמכים ומפור
 ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.

התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או -גילה הקבלן סתירה או אי  .2
כוחו ייתן הוראות בכתב, -כוחו והמהנדס או בא-לבא בכתב למהנדס או יפנה הקבלן  –של כל חלק ממנו 

 לרבות תכניות, לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
 

כוחו, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות -רשאי המהנדס או בא .3
 תוכניות, לפי הצורך, לביצוע המבנה.
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) של סעיף זה והוראות המפקח, 3) או (2שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים ( כוחו,-הוראות המהנדס או בא  .4

) של סעיף זה, מחייבות את הקבלן; אולם אין האמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע 3שניתנו בהתאם לסעיף קטן (
 מהאמור בפרק ח' של החוזה.

 
 אספקת תוכניות .8

 
הבלעדי של העירייה ואסור לקבלן התוכניות וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושה וקניינה  .1

להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד. העירייה תספק לקבלן, לצורך 
כוחו. עם גמר ביצוע -ביצוע המבנה, העתקים מהתוכניות במספר הדרוש, כראות עיניו של המהנדס או בא

ת כל ההעתקים והמסמכים האחרים בקשר להן המבנה, על הקבלן להחזיר לעירייה את כל התכניות, לרבו
 כוחו.-שברשותו, אם יידרש לכך ע"י המהנדס או בא

 
הקבלן יודיע למפקח על תוכניות, תוכניות עבודה, תוכניות פרטים וההוראות הדרושות, או שיידרשו, לביצוע   .2

ו ולא יגרום לאיחור המבנה בזמן ובאופן שהדבר לא יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע המבנה והתקדמות
 או לעיכוב בגמר המבנה והשלמתו.

   
כוחו, -העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום המבנה, והמהנדס או בא .3

המפקח וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת 
 על הדעת.

 
 
 ערבות לקיום החוזה .9

 
להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, כולן או מקצתן, כולל ההתקדמות בעבודה לפי לוח  .1

זה, לרבות הבטחת החזרת הפרשי כספים הנובעים מטעויות בחשבונות  הזמנים שיקבע לפי הוראות חוזה 
נק שיסכים לו גזבר הביניים והחשבון הסופי, ימציא הקבלן לעירייה עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית מב

ועל פי דרישת  העירייה או ערבות אחרת, להנחת דעתו של גזבר העירייה, לתקופה ובסכום, כפי שנקבעו בחוזה
היה ויתארכו העבודות, יישמע הקבלן להוראות  . הוצאות הכרוכות במתן ערבות יחולו על הקבלן.העיריה

 כם יחולו על המועד המוארך.העיריה ויאריך את הערבות עם דרישת העיריה. הוראות ההס
 

הערבות,  לפרוע את םראש העירייה או גזבר העירייה, רשאי ויהי –יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו   .2
 מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות האמור.

 
שהי לבוא ע"י העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כל תפרעסכום הערבות ש  .3

יגרע מזכויותיה האחרות של  בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך. ומבלי שדבר זה  מי מטעמהכלפי העירייה או 
 העירייה שיש לה לפי החוזה.

 
   מבוטל .10

 
 הודעות .11

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני, המפורטת 
סר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחת בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור בחוזה, או תימ

 שעות מזמן מסירתה בדואר. 72
 

  מבוטל .12
 מבוטל .13

 פרק ב' :        התחייבויות כלליות
 
 

 יקור באתר המבנהב .14
 

ת דרכי הגישה אליו, הקבלן מצהיר כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה, ביקר באתר המבנה ובחן באופן יסודי א
השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת החומרים, מקום צינורות המים הראשיים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול 
וכיו"ב, מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים, כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה העלולים להשפיע 

 לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה. על קביעת המחירים ועל ביצוע המבנה. הקבלן לא יוכל
 

 בדיקת מסמכים .15
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הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות, המפרטים והדוגמאות ויתר הנתונים 
וכן רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או הקשורים בביצוע העבודה וכי המחירים 

 נבדקו היטב על ידיו ומהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י החוזה.שבהצעתו 
 

 ביצוע המבנה להנחת דעתו של המהנדס .16
 

כוחו, וימלא לצורך זה -המהנדס, או בא ם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת שלהקבלן יבצע את המבנה בתא .1
 אחר כל הוראותיהם.

 
הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה  מפקח, לא ישחרר את כוחו, או בידי ה-הפיקוח אשר בידי המהנדס, בא  .2

 למילוי חוזה זה והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו.
 

 דרכי ביצוע .17
 

יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות  15כוחו, יהא הקבלן חייב להמציא תוך -אם יידרש ע"י המהנדס או בא
ב בקשר לדרכי הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור, לרבות השיטות אשר לפיהן בכת

כוחו, בין -יש בדעתו לבצע את המבנה והציוד שישתמש בו. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למהנדס או לבא
ן מאחריות כל שהיא כוחו במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבל-שאישר אותו המהנדס או בא

 עליו עפ"י החוזה.המוטלת 
 

 סימון .18
 

הדרושים לביצוע העבודה ולוודא את  לבדוק את סימני המדידה  –הקבלן חייב לפני שיתחיל בביצוע המבנה  .1
 אחראי לנכונותם של סימני המדידה ולדיוקם. הקבלן יהיה  .נכונותם ואת דיוקם

 
כוחו, או המפקח, -ע"י המהנדס, בא אף אם נבדקו  -סימוניםנמצאו שגיאות או אי דיוק בסימונו של אחד ה .2

חשבונו של  את חלקי המבנה שעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על  יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או 
 כוחו.-הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המהנדס או בא

 
ל יתדות הסימון והסימונים האחרים, הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כ  .3

שנקבעו לצורך ביצוע המבנה, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן או 
כן ישא הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע כמו יחזירם למצבם הקודם על חשבונו והוצאותיו. 
 ורים, קלקולים, שינויים או פגיעה בהם.המבנה, שתגרמנה על ידי סילוק הסימונים האמ

 
 

 ומינוי מנהל עבודה מוסמך השגחה מטעם הקבלן .19
 

במשך תקופת הביצוע של המבנה ועד למסירתו לעירייה, חייב הקבלן להיות מצוי באתר המבנה ולהשגיח על 
עבודה מוסמך , מנהל (לרבות מועסק באמצעות חוזה)או להעסיק  . על הקבלן להיות בעצמו, ביצועו של המבנה

מנהל (להלן: "מנהל עבודה").  1988 –לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח  3בתקנה כהגדרתו 
 .באופן רצוף ויומיומי ישהה באתר המבנה העבודה מטעם הקבלן

 
כוחו, אשר -מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס או בא

יה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. כל ההוראות או הביאורים יה
כוחו או המפקח, דינם כדין ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן -שינתנו למנהל העבודה על ידי המהנדס, בא

 עצמו. 
 
 

 שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות .20
 

ב להתקין, לספק, ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים הקבלן מתחיי
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון המבנה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או 

ד רשות מוסמכת כל כוחו או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצ-שיידרש ע"י המהנדס, בא
 שהיא.

 לתנאי המכרז. 1במוסד חינוך, יעמוד הקבלן בקבוע בנספח ג' 
 

 זכות גישה .21
 

כוחו, למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך ע"י המהנדס תהא זכות כניסה לאתר המבנה, ולכל -למהנדס, לבא
החוזה, והקבלן חייב  מקום אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע

 להבטיח להם זכות גישה זו.
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 תיקותע .22

 
בדבר עתיקות שיהיה אחר , או בכל חוק 1978-בחוק העתיקות, תשל"ח ןגילה הקבלן במבנה עתיקות, כמשמעות

בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות 
 עת הפגיעה בהם, או הזזתם ממקומם ויודיע על התגלית מיד למפקח.מתאימים למני

 
 אי פגיעה בנוחיות הציבור .23

 
ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא  יהקבלן מתחייב שתוך כד

ש והחזקה ברכוש ציבורי כל לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכו', או בזכות השימו
 שהוא.

 
 זכות מעבר .24

 –לצורך ביצוע המבנה, לזכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה בבעלותה של העירייה  ,יזדקק הקבלן
 יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

  
 וכיו"ב תיקון נזקים לכביש למובילים .25

 
רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף,  הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל  .1

טלפון, או מובלים אחרים וכו', תוך כדי ביצוע המבנה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו עשה 
ל הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו שבונו שח הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע המבנה, יתוקן על 

כוחו ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל ההוצאות -אבשל המהנדס או 
 הכרוכות בכך.

 
) לסעיף זה על 1העירייה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי סעיף קטן ( .2

בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים האמורים, העירייה תהיה  חשבון הקבלן והקבלן ישא
מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת  את ההוצאות שתוציא, כאמור לעיל, רשאית לגבות או לנכות

העירייה בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת, האמור בסעיף קטן זה אינו 
 ) לסעיף זה.1ן מחובותיו שעל פי סעיף קטן (משחרר את הקבל
 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים .26
 

כוחו, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה תתקשר איתם וכן -לפי הוראות המהנדס או בא
הקבלן. כן לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן במבנה או בסמוך אליו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם 

הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם את השימוש, במידת המצוי והאפשרי, שירותים ובמתקנים  מתחייב 
שהותקנו על ידיו, אולם יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת כתמורה בעד השימוש האמור, במקרה של 

כוחו את -קבע המהנדס או באחילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים, ובמתקנים של הקבלן, י
 שיעוריו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 
 
 

 ניקוי האתר עד גמר המבנה .27
  

הקבלן יסלק על חשבונו, מזמן לזמן, מאתר המבנה את עודפי החומרים והפסולת ומיד עם גמר המבנה ינקה  .1
רי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים הקבלן את אתר המבנה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיי

נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של המהנדס או  מכל סוג שהוא וימסור את האתר והמבנה כשהם
 כוחו.-בא

 
נקבעו על ידי המפקח, תהא העירייה ש) לסעיף זה, במועדים 1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן (  .2

בלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות והעירייה תהיה והק רשאית לבצען על חשבון הקבלן 
רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת העירייה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית 

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
     

 נזיקין למבנה   .28
 

וקבלת תעודה על השלמת המבנה מאת  יומן מיום התחלת העבודות הכרוכות במבנה, כולן או מקצתן, ועד לס .1
מלאה לשלמות המבנה והעבודות הארעיות בקשר איתן ובכל מקרה של נזק,  המהנדס, ישא הקבלן באחריות 

פגיעה, אובדן למבנה או לחלק הימנו, או לעבודות ארעיות כלשהן, הנובע מסיבה כל שהיא, לרבות שיטפונות, 
ן חייב לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, באופן שלאחר רוחות, סערה וכיוצא באלה, יהא הקבל

-תיקון הנזק יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה ולהוראותיו של המהנדס או בא
 כוחו.
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 ) תחולנה גם על כל נזק, פגיעה, או אובדן, שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק,1הוראות סעיף קטן ( .2

 ק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם לפרק ז' של החוזה.בדשבוצעו על ידיו בתקופת ה
 
) תחולנה גם על כל נזק פגיעה או אובדן שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה עפ"י 1הוראות סעיף קטן ( .3

 חוזה זה למבנה קיים שבהמשכו או בשכנותו מתבצעת העבודה.
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .29
 

, שיגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ותוך כדי  ישיר או עקיף מכל סוג ומכל מין יהיה אחראי לכל נזק או אובדןהקבלן 
ביצוע עבודות הבדק, ובקשר לכך, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, לרבות רכוש העירייה ועובדיה, ובכלל זה 

, או לפי כל חוק אחר, ויהא 1968-תשכ"ח (נוסח חדש),יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין 
 חייב לפצות ולפטור את העירייה, על חשבונו והוצאותיו, מכל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך.

מתחייב לציין את העירייה כמוטב נוסף בפוליסות, וכן מתחייב כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל  הקבלן
 לעיל. הזמן בו עלולים להתרחש מקרי הביטוח המתוארים

מתחייב כי בפוליסות האמורות ייקבע סעיף השולל מהמבטח אפשרות לחזור  אל העירייה ו/או אל מי  קבלןה
 שמטעמו.

ישפה את העירייה על כל סכום שהעירייה תאלץ לשלם בשל תביעה בגין נזק כל שהוא מן הנזקים  הקבלן
 המתוארים לעיל. 

ירייה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מרשלנותו ו/או חוסר יפצה את העירייה בגין כל נזק שייגרם לע הקבלן
 מומחיותו ו/או העדר שקידה מצידו ו/או עקב אי מילוי חלק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

 
 

 נזיקין לעובדיו .30
 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק, או פיצוי, המגיעים עפ"י דין לעובד, או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של 
 קבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי ביצוע המבנה ותוך כדי ביצוע עבודות הבדק, ובקשר לכך.ה
 

 ביטוח המבנה –ביטוח ע"י הקבלן  .31
 
הקבלן יבטח על חשבונו הוא, למשך כל זמן ביצוע של המבנה ועד לסיומו ולקבלת תעודה על השלמת המבנה  .1

 מאת המהנדס, ביטוחים כדלקמן:
 

נה, לרבות, החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר המבנה לצורך את המב (א)
במלוא עדכונם מזמן לזמן, נגד כל נזק או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי  –המבנה 
 החוזה.

 
מפני נזק או אובדן, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם,  (ב)

 ובדי העירייה וכל אדם אחר הנמצא בשירותו או בשירות העירייה.לרבות עובדיו וע
 

פוליסת ביטוח מתאימה  והקבלן יגרום לכך שחברת ביטוח מוכרת ומאושרת במדינת ישראל תפיק עבור  .2
 המקצועיות.  ולכיסוי התחייבויותי

 
 ' ממולא וחתום ע"י המבטח.חהקבלן ימציא למזמינה את מסמך 

 
 

 מסמך ו'בכל עת רלוונטית מבחינת המועדים נשוא הסכם זה, יהיו הפוליסות נשוא מובהר ומוסכם בזאת כי 
  בתוקף, בין כשהן מוצאות ע"י המבטח הנוכחי ובין ע"י מבטח אחר שיאושר מראש ובכתב ע"י המזמינה. 

 
 פוליסת הביטוח יהיו לטובת הקבלן והעירייה, ויכללו סעיף חבויות צולבות.  

 תשלומים המגיעים לפיהן ישולמו ישירות לעירייה.בפוליסות יצוין כי כל ה
 
את הקבלות על  –הקבלן מתחייב להמציא לעירייה, עם חתימת החוזה את חוזה הביטוח ולפי דרישת העירייה  .3

 תשלום דמי הביטוח השוטפים.
 
 בחוזה. 29 -, ו28, 27הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של הסעיפים  .4
 
 תביעה עפ"י חוזה בטוח, מתחייב הקבלן לתבוע איתה יחדיו. החליטה העירייה להגיש .5

 
כוחו, יהא הקבלן בלבד זכאי -תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצונו של המהנדס או בא .6

 לתבוע את כספי הביטוח.
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 ביטוח ע"י העירייה ע"ח הקבלן .32
 

ה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תהי –אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה 
תחתיו לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות והעירייה תהיה רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום 
שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור בסעיף זה אינו 

 חוזה.ב 30פי סעיף על משחרר את הקבלן מחובותיו 
 

 זכויות, פטנטים .33
 

הקבלן יפצה את העירייה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו מפגיעה בזכויות פטנטים, 
מדגמים, סמלי מסחר, או זכויות דומות, בדבר השימוש במכונות, או בחומרים, או בפריטים, שיסופקו ע"י 

 הקבלן לצורך הקמת המבנה.
 

 בלןניכוי כספים מהק .34
 

העירייה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן מאת העירייה את כל אותם הסכומים אשר 
 קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי פרק זה.-תידרש, או תחויב לשלמם עקב אי

רך הכספים ששולמו על ידיה בכל ד האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העירייה לתבוע את החזרת 
 אחרת.

 
 
 

 עובדים:   פרק ג'
 

 אספקת עובדים של הקבלן .35
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את העובדים הדרושים לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם ואמצעי 
 תחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 
על  הנמנ ואינ קבלןהבבחינת קבלן עצמאי,  אוה קבלןלפי הסכם זה, ה עירייהעם ה ווסכם במפורש כי ביחסימ

 עירייהלבין ה קבלןה כל יחסים של עובד ומעביד; כמו כן לא יהיו בין עובדי העיריילבין ה וואין בינ עירייהעובדי ה
, יראו אותו לכל קבלןיחסי עובד מעביד. כל מי שיעסוק בכל צורה שהיא במתן העבודות נשוא הסכם זה, מטעם ה

 ה.נובעות אך ורק מהסכם ז עירייהכלפי ה קבלןשל ה וה. כל זכויותיקבלןדבר ועניין כעובד ה
 
 
 

 אדם ותנאי עבודה-אספקת כוח .36
 
לשם ביצוע העבודות של המבנה  ים, במספר הדרוש, אהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחר .1

 בהתאם ללוח הזמנים תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, וכן מתחייב הוא להיות בעצמו או לדאוג לכך, שמנהל
כוחו או המפקח יוכל לבוא -מנת שמהנדס או בא-על עבודה מוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה,

שנמסרה  דרישה איתו בדברים ולתת לו הוראות, שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או 
 לקבלן. למנהל עבודה מוסמך של הקבלן, תחשב כאילו נמסרה

 
הקבלן עובדים באמצעות לשכת עבודה ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  לביצוע המבנה יקבל  .2

 כוחו או המפקח.-המהנדס, או בא , ובמספר שיקבע 1959 –
 
הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידיו בביצוע המבנה, ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע ע"י   .3

אחראי  ביותר של עובדים במדינה כמקובל באותו ענף, ויהא  האיגוד המקצועי, המייצג את המספר הגדול
 לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל.

 
 בעבור עובדיו. במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים   .4
 
ן את מנהל העבודה המוסמך, או מנהלי כוחו, או המפקח, יחליף הקבל-לפי דרישה בכתב מאת המהנדס, או בא  .5

 לתפקיד. כוחו, אין הם מתאימים -העבודה האחרים, ו/או כל עובד אחר אם לדעת המהנדס, או בא
 
כוחו, בדבר הרחקתו מאתר המבנה של כל אדם המועסק על -הקבלן ימלא כל דרישה מטעם "המהנדס", או בא  .6

שאינו  המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או  כוחו או-ידיו באתר המבנה, אם לדעת המהנדס, או בא
לא יחזור  –כשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות.אדם שהורחק לפי דרישה כאמור מו

מילוי הוראות סעיף קטן זה, יחייב את הקבלן -הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר המבנה. אי
ם לכל פועל, בעל מלאכה, או עובד אחר, שיעסיקנו הקבלן בניגוד להוראות שקל ליו 100בפיצויים מראש בסך 

 סעיף קטן זה.
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הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע המבנה, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור שייקבע לגבי אותו  .7

 עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במדינה, באותו ענף.
 

סכים שמכל תשלום שישולם לו על חשבון שכר החוזה, ינוכה בעד התנאים הסוציאליים השיעור הקבלן מ .8
 שנקבע לכך בחוזה ושסכום זה יועבר לקרן הביטוח הסוציאלי הנקוב בחוזה.

 
 ), נחשב כאילו שולם לקבלן על חשבון שכר החוזה.8כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן ( .9
 

ן הביטוח הסוציאלי הנקובה בחוזה, בכל חודש, רשימת העובדים, עם פירוט הקבלן מתחייב להמציא לקר .10
שכר העבודה, בין בעבודה יומית ובין בעבודה קבלנית. רשימות אלה תכלולנה את שם העובד, מספר תעודת 

לגבי עבודה יומית, את שם ראש הקבוצה, כתובתו והיקף התשלום הכללי לגבי עבודה ו .הזהות, כתובתו ושכרו
נית. הקבלן מתחייב להמציא אישור מטעם הקרן האמורה, כי קיים את התחייבויותיו בהתאם לסעיף קבל

 קטן זה.
 

, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות 1953 –הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי תש"ך  .11
טוח לאומי, כי קיים את שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא לעירייה לפי דרישתה אישורים של המוסד לבי

התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא 
 יתפרש כמטיל חובות על העירייה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.

 
רגון הפיקוח על א הקבלן מתחייב להבטיח בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק .12

 , ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה.ו/או בכל חוק אחר 1954 –העבודה, תשי"ד 
 

 א. עידוד תעסוקת ישראלים35
 זה: סעיף ב
וחבל עזה,  עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון -עובדים זרים 

חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם  משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם שברשותם היתר תעסוקה תקף
  .1995 -תשנ"ה ),בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות(תיקוני חקיקה

 
 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: -מומחה חוץ

שירות לאותו תושב ישראל  דם, כדי לתתהוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח א )1(
 בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יחודית.

 שוהה בישראל כדין.) 2(
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.)3(
השכר הממוצע במשק  בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים)4(

 לסטטיסטיקה. מרכזיתהיר, כמפורסם באתר הלשכה למשרת שכ
 

הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידיו לצורך ביצוע העבודות עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין  .1
במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין אם על ידי קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם 

 אחר עמו יתקשר הקבלן.
 
עסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ותהווה הפרה יסודית של ה .2

 הסכם ההתקשרות.
 אדם-אדם, ומצבת כוח-פנקסי כוח .37

 
שיירשם בהם שמו, מקצועו  אדם -פנקסי כוח ,ינוהלו בצורה נאותה ,מבנההביצוע מהלך הקבלן מתחייב שב  .1

 ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. וסיווגו המקצועי של כל עובד וכן
 

אדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא  -הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח  .2
אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים -למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כוח

 .לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם
 
 

 דיווח עובדים .38
 

לעובדים המועסקים בביצוע המבנה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר  לסדרהקבלן מתחייב 
 המבנה, לשביעות רצונו של המפקח.

 
 

 ציוד חומרים באורח מקצועי:   פרק ד' 
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 ציוד אספקת מתקנים וחומרים .39
 

מתקנים החומרים והדברים האחרים הדרושים קבלן מתחייב לספק על חשבונו והוצאותיו את כל הציוד, הה .1
 לביצועו של המבנה בקצב  הדרוש.

 
רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של המבנה בקצב   .2

 הדרוש.
 
ולם זה, שומרת לה העירייה את הזכות לספק לקבלן את החומרים (כלסעיף ) 1למרות מה שכתוב בסעיף קטן (  .3

נחוץ, במחירי היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים ולחייב במחיר לאו מקצתם) שהיא תמצא 
החומרים את חשבונו של הקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן, השתמשה העירייה בזכות זו, יחולו על החומרים 

 שהיא תספק לקבלן כללים אלה:
 
 מבנה.הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע ה (א) 
 

הוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר המבנה, לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או  (ב)
 כוחו.-חלק מהם מאתר המבנה, אלא אם קיבל לכך מראש רשות בכתב מאת המהנדס או בא

 
הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא  (ג)

 כוחו.-בכתב מאת המהנדס או בא אש רשות אם קיבל לכך מר
 
הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת, על פי המלצת העירייה, חומרים שחלים עליהם פיקוח או הגבלות בקשר   .4

השתמש  ) לסעיף זה. לא 3עליהם הכללים שבפסקאות (א), (ב), (ג), לסעיף קטן ( לקיצובם או חלוקתם, יחולו
שהיא, או נותרו בידיו חומרים מהנ"ל, עליו  יצוע המבנה מסיבה כל הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לב

להציעם למכירה לעירייה במחיר הקרן, בתוספת הוצאות ההובלה לאתר המבנה. לא קנתה  העירייה את 
יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת,  30החומרים המוצעים תוך 

 יבה את החומרים.בהסכמת הרשות המוסמכת שהקצ
 

 חומרים ומוצרים .40
 
כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע המבנה יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם  .1

מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים 
 כוחו.-לדוגמאות שיאושרו ע"י המהנדס או בא ולמוצרים כל שהם יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו

הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמתירים התקנים 
 הישראליים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש סוג. 

 
רים שהשתמש נאמר במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצ  .2

בהם לביצוע המבנה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות המבנה, אף אם החומרים או 
 כוחו.-המוצרים האלה עמדו בבדיקות תקנים הישראליים ואושרו ע"י המהנדס או בא

 
 הוצאות הבדיקות .41

 
סות ובניסויים באתר תשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות במבדקות או במכונים הכרוכים בהעמה .1

הדגימות  התאמת המבנה, וכן התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקות הנוספות הקשורות והנובעות מאי
 יחולו על הקבלן. –לדרישות התקן הישראלי 

 
בבתי מלאכה, ובמקומות אחרים ובין אלה   בין אלה המיוצרים בבית החרושת,  –כל החומרים והמוצרים   .2

אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות, יסופקו ע"י הקבלן, על חשבונו  הנעשים באתר המבנה,
 והוצאותיו.

 
הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות, למקום בו יורה המהנדס   .3

 הוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.וכוחו -או בא
 
 

 מדגמים .42
 

לעירייה, על חשבונו והוצאותיו של  חייב לעשותם בהתאם לחוזה, יסופקו ע"י הקבלן כל המדגמים שהקבלן 
  כוחו ולספקם לעירייה, על חשבונה -לעשותם לפי דרישת המהנדס או בא הקבלן. מדגמים אחרים חייב הקבלן 

 והוצאותיה.
 

 ורח מקצועיא .43
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כוחו. -צונו המלאה של המהנדס או באנכון, לשביעות רוכל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ובאורח מקצועי 
עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, 

כוחו, אישור רשמי מאת הרשויות -לתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למהנדס או לבא
או  הקשורות ת האמורים לעיל, וכל ההוצאות המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראו

 נובעות מכך יחולו על הקבלן.ה
 

 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים .44
 
להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו שנועד   הקבלן מתחייב שלא לכסות או להסתיר חלק כלשהו מהמבנה .1

 של המפקח.
 
שעות מראש,  48הקבלן על כך למפקח,  יודיע ר, הושלם חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מסות .2

ההוראות  ולמדוד את החלק האמור במבנה, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את כדי לאפשר לבדוק, לבחון
 הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור מהמבנה.

 
ל כך הקבלן ) לעיל יודיע ע2בסעיף ( כאמורלא בדק המפקח את חלק המבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר   .3

 אחר הוראותיו. כוח המהנדס וימלא-לבא
   
כוח המהנדס או לא הודיע הקבלן -ו מבאאבל אישור מהמפקח קיכיסה הקבלן חלק כל שהוא מהמבנה מבלי ש  .4

ל המבנה שיגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק הכיסוי,  למפקח מראש על
יכסהו מחדש מיד לאחר אישור אותו החלק ובתוך הזמן שנקבע על ידיו שכוסה, עפ"י דרישת המפקח ו

 מהמבנה ע"י המפקח.
 

או יתרשל בכך, יהא המהנדס לעיל ) 4( -) ו3יסרב הקבלן למלא את דרישת המפקח כאמור בסעיפים הקטנים (  .5
 מבנה וכיסויו.על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו מה כוחו רשאי להעסיק פועלים-או בא

 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית העירייה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן   .6

 תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 
 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .45
 

 מזמן לזמן תוך כדי מהלך העבודה: מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן,ה .1
 
לייעודם, לדעת המפקח, בתוך כלשהם מאתר המבנה, שאינם מתאימים  לוק חומריםעל סי א)(

 תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.
 

) אעל הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בפסקה ( (ב)
 דלעיל;

 
חומרים על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש ב (ג)

 בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה. בלתי מתאימים, או במלאכה 
 

ביניים  –, יפה על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום לעיל) 1וחו של המפקח לפי סעיף (כ .2
 שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

  
תהא העירייה רשאית לבצע על חשבון הקבלן  , לעיל) 1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן (  .3

הוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום הוהקבלן ישא בכל 
מבלי לפגוע באמור לעיל  .מהקבלן בכל דרך אחרת שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן 

בלתי  בחומרים  להקים מחדש חלק מהמבנה שנבנה תוך שימוש ובמידה ואין זה מעשי לסלק או להרוס ו
לעירייה את הסכומים המפורטים בהקשר לכך  מתאימים או שאינו עונה על התקן הנדון, ישלם הקבלן 

 במפרט.
  
 

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה   -פרק ה'   
 
 

 מועד התחלת המבנה .46
 

בהוראה בכתב, שתיקרא "צו התחלת  והמנכ"ל על ידי המהנדסהקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שיקבע 
העבודה", ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה, תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים 
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ידוע לקבלן כי תנאי לקבלת צו התחלת  ושלבי ההתקדמות פרט אם קיבל מאת המהנדס הוראה מפורשת אחרת.
 ר על פי דרישת העיריה.עבודה הוא הצבת שלט באת

 
 

 עמדת אתר המבנה לרשות הקבלןה .47
 

העירייה לרשות הקבלן את אתר  לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה או בשעת מתן אותה הוראה, תעמיד
המבנה, או אותו חלק ממנו הדרוש, לדעת המהנדס, להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים 

לאחר מכן תעמיד העירייה לרשות הקבלן, מזמן לזמן חלקים נוספים מאתר המבנה, הכל  ולשלבי ההתקדמות,
 פי שיידרש, לדעת המהנדס, לביצוע המבנה, בהתאם ללוח הזמנים ולשלבי ההתקדמות האמורים.כ
 
 

 הכנות לביצוע המבנה .48
 

המים הדרושים  להתקנת צינורות ביצוע העבודות במבנה, יבדוק הקבלן את אתר המבנה ידאג תחילת לפני 
להספקת מים לביצוע המבנה וסידורי ההגנה בפני שיטפונות, יקים צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי 
עבודה וכלים ובית שימוש זמני בשביל הפועלים, ויעשה את כל שאר ההכנות הדרושות לביצוע המבנה כדי הנחת 

העירייה תמורת תשלום, אלא אם נקבע אחרת בתנאי  דעתו של המהנדס. מים לביצוע המבנה יסופקו לקבלן ע"י
 המכרז.

 
 מועד סיום המבנה .49

 
הכלולה בחוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהמבנה לפני סיומו המלא והגמור של כלשהי בכפיפות לדרישה  .1

שנקבע על  המבנה, מתחייב הקבלן לסיים את המבנה כולו תוך הזמן שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל מהתאריך 
 המהנדס בצו התחלת העבודה. ידי

 
 דלהלן, יוארך המועד לסיום המבנה בהתאם לכך. 49ניתנה ארכה לסיום המבנה כולו, בהתאם לסעיף   .2
 

 רכה לסיום המבנהא .50
 
הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת תנה העירייה נ .1

מהנדס לקבוע הכוח -מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, רשאי בא מועד השלמת המבנה או ביטולו של חלק
 בה את השינוי במועד השלמת המבנה בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע המבנה.

 
מהנדס לא הייתה הכוח -נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת בא .2

ו אפשרות למנוע את העיכוב רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת ייתה להלקבלן שליטה עליהם ולא 
 המבנה בתנאי כי:

 
יום מיום  30לאחר  בקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמורהקבלן לא יהא רשאי ל )א(

 תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע המבנה.
 

 הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן העבודה (ב)
 שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.

 
 כוחו יקבעו את שיעור הארכה ויודיעו לקבלן על כך במכתב או ביומן העבודה.-המהנדס או בא  .3
 

 קצב ביצוע המבנה .51
 
למועד הקבוע בחוזה, או עד לדעת המפקח, מתקדם בביצוע המבנה במידה המבטיחה את סיומו  ,ין הקבלןא .1

ניתנה לסיום המבנה, יודיע המהנדס לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים עד גמר הארכה ש
דלהלן, וזאת  74הוראות סעיף יחולו במקרה כזה, . הדרושים לסיום המבנה במועדו להנחת דעתו של המהנדס

ו משחרר אי מתן הודעה ע"י המהנדס לפי סעיף קטן זה אינ דלעיל. 9מבלי לפגוע בזכויות העירייה עפ"י סעיף 
 את הקבלן מהתחייבותו לסיום המבנה במועד שנקבע בחוזה.

 
-בחר הקבלן, בין היתר, לשם סיום המבנה במועדו, לעבוד במשמרות וקיבל אישור לכך מאת המהנדס או בא  .2

כוחו, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות. הקבלן יפצה ויפטור את העירייה, על 
 צאותיו, מכל תביעה שתוגש נגדה בכל הקשור או כנובע מעבודה במשמרות.חשבונות והו

 
כוחו בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה, -יהיה צורך, לדעת המהנדס, או בא .3

המבנה  כוחו בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע -יפנה המהנדס או בא
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די המהנדס. וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה, בנוגע לשעות העבודה, מבוקש על י
 ימי העבודה ושיטות העבודה.

 
) דלעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המהנדס, הוצאות נוספות 3מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (  .4

תחזיר העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות  על אלה הכרוכות בביצוע המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה,
 עבור רווח והוצאות כלליות. 12%האמורות, בשיעור שייקבע על ידי המהנדס, בתוספת 

 
 

 
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .52

 
אם לא יסיים הקבלן את ביצוע המבנה במועד הנקבע בחוזה, או עד גמר הארכה לסיום המבנה, ישלם הקבלן  .1

יה את הסכום שצוין בחוזה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום של איחור שבין המועד לעירי
הסופי שנקבע לסיום המבנה לבין מועד סיום המבנה למעשה, וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לקבלת 

 פ"י כל דין.ו/או ע 1970-, תשל"אסעדים אחרים עפ"י החוזה ו/או חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)
 

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל , לעיל) 1העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בסעיף קטן (  .2
זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו 

 בות אחרת לפי החוזה.משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את המבנה, או התחיי
 
דלהלן, יופחת בעת כל  54) לסעיף 2קבלה העירייה לפני סיום המבנה חלק כל שהוא מהמבנה, לפי סעיף קטן ( .3

יום שלאחר קבלת חלק המבנה האמור חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, האמורים בסעיף 
 לבין המבנה כולו.) דלעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק מהמבנה האמור 1קטן (

 
 ביצוע .53

 
לפי הוראה בכתב מאת , הקבלן חייב להפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות .1

אלא אם ניתנה לו על כך יחדש את ביצוע המבנה  לתקופה שיצוינו בהוראה ולא והמהנדס, בהתאם לתנאים 
 הוראה בכתב על ידי המהנדס.

 
אמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו,  ) ינקוט הקבלן 1לו או מקצתו, לפי סעיף קטן (הופסק ביצוע המבנה, כו  .2

 לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.
 
הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה, לפי הוראות המהנדס, תחולנה על   .3

 60ם לא הגיש בכתב למהנדס, תוך העירייה, אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום ההוצאות האמורות, א
יום מיום קבלת הוראותיו של המהנדס, דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות 

 ייקבע ע"י המהנדס, לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע טענותיו בפניו.
 
מילוי הוראות המהנדס  ) דלעיל לא תשלם העירייה לקבלן הוצאות כל שהן עקב3למרות האמור בסעיף קטן ( .4

 בקשר להפסקת ביצוע המבנה, כולו או מקצתו במקרים דלהלן:
 
 
 נקבעו בחוזה תקופות להפסקות בביצוע המבנה, כולו או מקצתו. (א) 
 

לפגוע בבטיחותו או בטיבו של  נקבעו ע"י המהנדס הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר, העלולים  (ב)
 לנות של הקבלן.המבנה, כולו או מקצתו, או מחמת רש

 
נקבעו ע"י המהנדס הפסקות לצרכי ביצועו התקין של המבנה, או לצרכי בטיחותו של המבנה,  (ג)

 כולו או מקצתו.
 
 45הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המהנדס צו התחלת עבודה לפי סעיף  .5

יום מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה  60לן, תוך לחוזה והקבלן החל בביצוע המבנה למעשה, יגיש הקב
להפסקת ביצוע המבנה לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק המבנה שבוצע למעשה. החשבון הסופי יהיה 
מבוסס על הכמויות שנמסרו בפועל ואושרו על ידי המהנדס ועל מחירי היחידה הנקובה בחוזה, ובהעדר מחירי 

 של החוזה.בהתאם לפרק ח'  –יחידה בחוזה 
 
ומוחלט של כל תביעות הקבלן,  ) דלעיל, הוא סילוק סופי 5(-) ו3תשלום ההוצאות, כאמור בסעיפים הקטנים ( .6

כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות מיוחדות, שנגרמו לו וכל תביעה 
 אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע המבנה. 
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לא יהא הקבלן . ) דלעיל עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן5( ןקט ףוע המבנה לפי סעינגרמה הפסקת ביצ  .7
זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה, האמור בסעיף קטן זה אינו פוגע בזכויותיה של העירייה לתבוע 

 פיצויים מאת הקבלן.
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .54
 
וים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה הסכמה מצד המהנדס לסטות מתנאי החוזה במקרה מס .1

 למקרה אחר.
 

כוחו, או המפקח, בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות -לא השתמשו המהנדס, או בא .2
 בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

 
 

 המבנהבלת ק .55
 

יקבע  מה,סתייההמבנה אמנם בניית אם ימצא ש ,יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח –הושלם המבנה  .1
 תאריך "לקבלת העבודה" ע"י העירייה.

בקבלת העבודה ישתתפו נציגי העירייה, לרבות המפקח והקבלן. באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י 
שמו תיקונים והשלמות אשר יוגשו ע"י נציגי העירייה והתקופה אשר נציג העירייה והקבלן. בפרוטוקול יר

 תוקצב לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות.
לקבלת המבנה ע"י העירייה אלא אם ירשם אחרת  יהווה אישורחתימת נציג העירייה על הפרוטוקול 

 בפרוטוקול.
, בנוסח שייקבע גורמים הרשומים בותנאי למסירת הפרויקט הוא חתימת "טופס מסירת פרויקט" על ידי כל ה

 על ידי העיריה. לקבלן ידוע כי זהו תנאי לאישור החשבון הסופי.
 

ייב הקבלן לפני תנאי החוזה להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני המועד הסופי שנקבע לסיום ח .2
יערך קבלת עבודה לפי המבנה כולו, או שהושלם חלק כל שהוא מהמבנה והעירייה החזיקה או השתמשה בו, ת

) לעיל לגבי חלק המבנה הגמור. קבלת חלק מהמבנה אינה פוטרת את הקבלן לבצע ולהשלים 1האמור בסעיף (
ת רצונו של המפקח, כל חלק או פרט שטרם בוצע או הושלם לשביעות רצונו, באותו חלק המבנה ולשביע

 שלגביו נערכה קבלת עבודה.
 
 ת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוזה זה.קבלת עבודה כל שהיא אינה משחרר  .3
 
קבע המהנדס, כי הושלם המבנה, או הושלם החלק המסוים מהמבנה שעל הקבלן היה להשלימו במועד   .4

קבלן למסור לעירייה את המבנה או אותו חלק מסוים מהמבנה, כאמור, הכל לפי העניין, המסוים, חייב 
רת המבנה או החלק המסוים מהמבנה, מחמת דרישות, טענות או תביעות והקבלן אינו רשאי לעכב את מסי

 עירייה.הכלשהן שיש לו כלפי 
 
 
 

 בדק ותיקונים: פרק ו'
 

 הגדרת "תקופת הבדק" .56
  

שמניינה יתחיל מתאריך הנקוב בתעודת סיום המבנה,   _____________לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: 
ם. נקבעו בתנאי המכרז תקופות בדק אחרות מסויימילגבי חלקים  עודת סיום, או במקרה של ת54בהתאם לסעיף 

 יחייבו התקופות הקבועות בתנאי המכרז.
 

 ידי הקבלן-תיקונים על .57
 

של  24פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק במבנה או בעבודות שבוצעו לפי סעיף  .1
או  המבנה שלא בהתאם לחוזה,או להוראותיו של המפקח,החוזה (פרט לבלאי רגיל) והם תוצאה מביצוע 

תוצאה משימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי. יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו והוצאותיו 
כוחו ובמועד שנקבע לכך ע"י -בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק, הכל לפי דרישת המהנדס, או בא

של  24ם אין פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה או בעבודות שבוצעו לפי סעיף א כוחו, בכתב.-המהנדס או בא
כוחו, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה בסכום -החוזה ניתנים לתיקון, לדעת המהנדס או בא

 שייקבע ע"י המהנדס.
 ) דלהלן.2( 57) דלעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 1סעיף קטן (באין   .2

 
 בותיהםפגמים וחקירת סי .58
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כוחו, -נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה, בזמן ביצועו או תוך תקופת הבדק, רשאי המהנדס, או בא .1
כוחו, את סיבות הפגמים, -לדרוש מהקבלן לחקור בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו של המהנדס, או בא

ה, שאין הקבלן אחראי לו הליקויים והקלקולים שנתגלו במבנה.  נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כז
לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על העירייה, נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה 
שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו 

. אם אין הפגמים הליקויים או הקלקולים והוצאותיו את הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם
 ניתנים לתיקון, יהי הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה, בסכום שייקבע ע"י המהנדס.

 
שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע המבנה שלא  5נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים במבנה תוך   .2

גמים, הליקויים הקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפ
הוצאותיו ואם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים 

 לעירייה, בסכום שייקבע על ידי המהנדס.
 
 

 57, 56), 2( 52אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .59
 

דלעיל, רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על  57, 56), 2( 52ת הסעיפים לא ימלא הקבלן אחרי הוראו
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא העירייה רשאית לגבות, 

בכל  שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן 15%או לנכות, את ההוצאות האמורות, בתוספת של 
 זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן בכל דרך אחרת.

 
 
 

 שינויים, הוספות והפחתות:   פרק ז' 
 

 שינויים .60
 

לנכון, על עשיית שינויים במבנה ובכל חלק ממנו, לרבות  ולהורות, בכל עת שימצא םכוחו רשאי-המהנדס או בא
מבלי לגרוע . , והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיושינוים בצורתו של המבנה, באופיו, בסגנונו, בממדיו וכיו"ב

 מכלליותו של סעיף זה, רשאי המהנדס להורות על:
 

 .  הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.1 
 
 . השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.2 
 
 שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .3 
 
 שינוי גבהי המפלסים, המתארים והמימדים של המבנה ופרטיו. .4 
 
 .הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים להקמת המבנה.5 

 
 ההוראה לשינויים תינתן בכתב .61

 
 כוחו.-מאת המהנדס או בא הקבלן לא יעשה שינויים במבנה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב 

 
 הקבלן יבדוק את האומדן .62

 
כוח המהנדס על אי דיוקים באומדן אם יהיו -חייב תוך כדי ביצוע העבודה לבדוק את האומדן ולדווח לבאהקבלן 
 כאלה.

 
 היקף שינויים גדול .63

 
דלעיל יבדוק את ערכו של השינוי, באם ערכו של שינוי מסוים,  59לפני שיבצע הקבלן כל שינוי לפי סעיף  )1(

אומדן עקב אי התאמה של רשימת הכמויות יעלה את בתוספת לכל השינויים הקודמים ובתוספת להגדלת ה
מערך החוזה או יותר חייב יהיה הקבלן להודיע על כך בכתב למהנדס ואף לא יבצע את  25% -ערך העבודה ב

 י לפני שיקבל הוראה בכתב מהמהנדס.ינוהש
 

נקוב בחוזה, מהסכום ה 25% -קיבל הקבלן הוראה לשינויים המעלה את ערכם הכללי של כל השינויים מעל ל )2(
הכללי של כל השינויים, לרבות ערכם של השינויים לפי ההוראה  ) דלעיל, בין שערכם 1כאמור בסעיף קטן (

ימים מיום קבלת  10ולא טען הקבלן תוך  –האמורה, היה ידוע לו, ובין שערכם הכללי נתברר לו רק לאחר זמן 
ים את תלונותיו לאחר מכן ודין שינויים אלה אין שומע –הוראת השינויים האמורה שאין היא מחייבת אותו 

 מהסכום הנקוב בחוזה. 25%כדין השינויים שערכם אינו עולה על 
 

 היקף שינויים גדול .64
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 ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, יקבע על ידי המהנדס בכפיפות לתנאים הבאים: .1

 
לאלה שבהוראת השינויים ייקבע ערכם אם לדעתו של המהנדס כלולים בחוזה פריטים זהים  (א) 

 של השינויים לפי מחירי היחידה שבחוזה.
 

ייקבע  -אם לדעתו של המהנדס כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים  (ב)
 ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.

 
ים לאלה שבהוראת אם לדעתו של המהנדס אינם נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומ (ג)

 השינויים, הרי:
 

באים להחליף פריטים אם הפריטים שבהוראת השינויים  .1
) "הפריטים המחליפים"(בסעיף קטן זה: המופיעים בחוזה 

ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים המחליפים לפי ההפרש שבין 
ערכם של הפריטים המחליפים ולבין ערכם של הפריטים 

 י היחידה שבחוזה.המוחלפים, על בסיס מחיר
 
אם הפריטים שבהוראת השינויים באים כתוספת לפריטים  .2

שבחוזה יקבע המהנדס את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת 
השינויים לפי ערך השוק, או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן 

מערך העבודה  5%ההוראה לשינויים, בתוספת שלא תעלה על 
שלמה בעבור כל ההוצאות הכלליות והחומרים, כתמורה מלאה ו

 לרבות הנהלת העבודה והדיווח.
שיעור האחוז בעבור ההוצאות הכלליות והדיווח ייקבע ע"י  

המהנדס בהתאם למהותו ולאופיו של כל שינוי ושינוי, אך השיעור 
 .5%לא יוכל לעלות על 

 
האיגוד המקצועי בו מאורגן בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי  .2

ובלבד , המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכל ההטבות הסוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן
 ששיעורם לא יעלה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי האמור לעיל.

 
ם, כפי שפורסמו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרי .3

 מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יאושרו על ידי המהנדס.
 

המהנדס רשאי להורות לקבלן בכתב, והקבלן מתחייב לבצע כל עבודה נוספת או שינויים בעבודה. לחילופין,   .4
ת יהיה לפי מחירי יחידה שברשימת הכמויות, או במקרה של עבודות הסכום שישולם לקבלן עבור עבודה נוספ

שהקבלן לא נדרש למסור מחירים עבורן, יקבע בהגשת ניתוחי מחירים לאותם הסעיפים המבוססים על 
  12%מחירון "דקל" בהנחה של 

 
 סמכות מיוחדת למהנדס .65

 
אם לדעתו של המהנדס אין לקבוע את שדלעיל, הרי  63(ג) של סעיף קטן  -על אף האמור בפסקאות (א), (ב) ו .1

מחירי היחידה של הפריטים שבהוראות השינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה, או על סמך מחירי 
היחידה שבחוזה, עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים 

ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת  –לבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבחוזה 
 דלעיל. 63) של סעיף 1) לסעיף קטן (2השינויים לפי פסקה (ג) (

 
) 1) לסעיף קטן (2מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי פיסקה (ג) ( בדברקביעתו של המהנדס  .2

 דלעיל היא סופית. 63של סעיף 
  
 

 עבודה יומית .66
 

סכום  ,ישולם לקבלן בעד השינויים שבוצעו בעבודה יומית –לבצע שינויים בעבודה יומית  ניתנה הוראה לקבלן .1
מערך העבודה והחומרים כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות  12%ערך העבודה והחומרים, בתוספת 

 הכלליות לרבות הנהלת עבודה  והדיווח.
 

 על ידי המפקח על יסוד רשימות מדויקות של:ערך החומרים וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה, ייקבעו   .2
 

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה. (א) 
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 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום. ב)(
 

 הוצאות הובלה. (ג)
 

 הוצאות ציוד מכני כבד. (ד)
 
ימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ) (ד) ת2) (ג) ו (2) (א), (2הרשימות האמורות בסעיפים הקטנים (  .3

) (ב) תימסרנה למפקח בשני העתקים, לאחר כל יום עבודה. העתק 2ורשימות העובדים האמורות בסעיף קטן (
 מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, באם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן.

 
בעבודה יומית ולפי הכללים המפורטים  ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ביצוע השינויים .4

 של החוזה. 63) לסעיף 3( -) ו2בסעיפים הקטנים (
 

  
 זכויות הקבלן .67

 
שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים, שלא הותנה  ,רשימה ,פקח בסוף כל חודשייםמהקבלן יגיש ל .1

 ים.האמור יםילהם עקב ביצוע המבנה במשך החודש עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי 
 

) דלעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה 1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן (  .2
 לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודשיים, כאמור, על כוונתו להגיש התביעה.  

 
 העירייה.שהיא שיש לו כלפי  הקבלן לא יפסיק את ביצוע המבנה מחמת דרישה, תביעה או טענה כל   .3

 
 
 

 החובה להגיש ניתוח תמחירי .68
 

כוחו, להמציא -לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים במבנה יהא הקבלן חייב, עפ"י דרישת המהנדס או בא
 ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים כלשהם, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעשיית שינויים.

 
 

 יםאסור לעכב את ביצוע השינוי .69
 

קביעת ערכם ועליו לבצעם מיד עם קבלת ההוראות -הקבלן אינו רשאי לעכב כל ביצועם של השינויים מחמת אי
 מאת המהנדס.

 
 

 מדידות:   פרק ח'
 
 

 מדידת הכמויות והשיטה .70
 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות הנדרשות למעשה,  .1
 נה ע"י הקבלן.לצורך המב

 
הכמויות המדויקות יחושבו ע"י הקבלן על סמך התוכניות או לפי מדידה בשטח הכל לפי העניין וכפי שיקבע   .2

הכמויות  המפקח. כל החישובים יערכו בצורה מקובלת ובאופן שיאפשר ביקורת נוחה ע"י המפקח. חישובי
חישובי הכמויות יוגשו למפקח  ביותר. המוקדמים יוכנו ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה ובתאריכים 

 להלן.  3 – 6לגבי עבודות אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים  לביקורת ולאישור.
 

לפני בואו למדוד כל חלק מהמבנה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה, והקבלן מתחייב להיות נוכח   .3
האדם והציוד הדרושים -לספק את כוח במועד המדידה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות וכן

 לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
 

לא נכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו, והקבלן לא יהא רשאי לערער על   .4
במועד המדידה מסיבה שהניחה את הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם אם נעדר הקבלן 

דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי 
 שייקבע ע"י המפקח.
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כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע  ימים על  7נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב , תוך   .5
דש, נתגלו חלוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המדידה השנייה, מועד למדידת הכמות האמורה מח

 יכריע המהנדס והכרעתו תהיה סופית.
 

בהקדם, לא ידחה המפקח המדידות  היה המבנה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה   .6
 את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו, צורך בדחייה.

 
 
 

 מים משועריםסכו:   פרק ט' 
 

 הערכת שינויים .71
 

נקבע ברשימת הכמויות, לחלק שהוא מהמבנה או לעבודה כל שהיא, סכום בתור סכום משוער בלבד (כגון:  .1
בודה, אך העבהערכה, בהקצבה וכיו"ב) לשם כיסוי ההוצאות לביצועו, יבוצע אותו חלק של המבנה, או אותה 

 וחו.כ-ורק לפי הוראותיו המפורשות של המהנדס, או בא
 

העירייה רשאית למסור את ביצוען  העבודות שלצרכיהן נקבעו סכומים משוערים תיראנה כעבודות אשר   .2
  של חוזה זה יחולו עליהן. 25לקבלנים אחרים והוראות סעיף 

 
 

בוצע אותו חלק של המבנה, כולו או מקצתו, או אותה העבודה, כולה או מקצתה, על ידי הקבלן, ייקבע ערכו   .3
של החוזה והערך שיתקבל ייכלל בשכר החוזה, במקום  65 -, ו64, 63החלק שבוצע בהתאם לסעיפים של אותו 

 הסכום המשוער.
 
 

 תשלומים:   פרק י' 
 

 
 חשבונות ביניים .72

 
על הקבלן להמציא למהנדס חשבונות ביניים לחלקי המבנה שבוצעו כבר, בהתאם ללוח התשלומים וללוח  .1

מבנה. הרשות בידי המהנדס לעכב אישור חשבון ביניים והעברתו הזמנים ושלבי ההתקדמות בביצוע ה
 ביצוע המבנה לעומת לוח הזמנים ושלבי התקדמות.ב הקבלן לתשלום, אם יפגר

 
המהנדס יועבר לגזברות לביקורת  חשבון הביניים של הקבלן, כפי שאושר בתעודת התשלום חתומה ע"י   .2

ירייה בהתאם ללוח התשלומים שנקבעו בחוזה ו/או לתשלום ע"י הע נוספת. לאחר מכן החשבון יאושר 
 בנספחיו.

 
הוסכם במפורש, שאישור חשבונות ביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, או   .3

 כהסכמה לקבל חלקי המבנה שנכללו בחשבונות הביניים, שאושרו ע"י המהנדס.
 

 חשבון סופי .73
 

 69המכפלות של מחירי היחידה שברשימת הכמויות, שנמדדו לפי  סעיף  שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד .1
 של חוזה זה, בהוספת או בהפחתת ערכם של השינויים, לפי הוראות השינויים. 74הוראות סעיף לבכפיפות 

 
על הקבלן להגיש את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חישובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים תוך    .2

ע"י  בו ום גמר המבנה. החשבון הסופי יאושר ע"י המהנדס כפי שהוגש או בתיקונים שהוכנסו חודשיים מי
 3חודשים מיום הגשתו למהנדס, אלא אם כן יתגלו חילוקי דעות ואז לא תחול ההגבלה של  3המהנדס, תוך 

 חודשים.
 

ם והנתונים תוך המועד לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין לרבות חישובי הכמויות ויתר המסמכי
רשאי המהנדס לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים  האמור בסעיף קטן זה, 

הנמצאים ברשותו וחשבון סופי ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המהנדס ויחייב את הצדדים 
 לחוזה זה.

  
 3לרבות חישובי הכמויות ויתר המסמכים והנתונים תוך לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין 

על מהנדס  יטיל המהנדס  ,חודשים מיום גמר העבודה והמהנדס לא ערך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל
שאינו עובד העירייה לערוך במקום הקבלן את החשבון הסופי. המהנדס ימציא למהנדס שמונה לאור האמור 

המהנדס שימונה יהיה סופי  הנתונים הנמצאים ברשותו. החשבון שיערך ע"י המסמכים ויתר  לעיל, את כל 
 ויחייב את שני הצדדים וינהגו בו כאילו היה חשבון שהוגש ע"י הקבלן ואושר ע"י המהנדס.
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הקבלן כאמור לעיל יחול על הקבלן  השכר שישולם ע"י העירייה למהנדס שימונה לעריכת החשבון במקום 
נה מתוך היתרות המגיעות לקבלן, מתוך החשבון הסופי או מתוך הערבויות שנתנו ע"י וישולם למהנדס שימו

 הקבלן לעירייה.
 

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה לחשבון הסופי ישולמו לקבלן ע"י העירייה על פי לוח תשלומים בתנאי   .3
בות טובה אחרת שהתשלום של החשבון הסופי יעשה כנגד מסירת ערבות בנקאית לטיב העבודה או ער

 שתאושר ע"י גזבר העירייה, שיעור הערבות יהיה כדלקמן:
 

 מיום קבלת העבודה. מסכום החשבון הסופי למשך שנה אחת  10%לכל העבודות  * 
 
 למשך שנה שנייה.  5%עוד ערבות נוספת בסך   –לעבודת כבישים  *
 

 כל הערבויות תהיינה צמודות למדד. * 
 
המבדק הנהוגים בעירייה הצורך לעריכת בירורים נוספים לאחר  באם יתגלה במסגרת סדרי *

יום  30אישור המהנדס, תהיה העירייה רשאית לעכב חלק מהתשלום המגיע לקבלן למשך 
 נוספים עד תום הבירורים.

 
 

 תשלומי התייקרויות .74
 

. המחיר הקבוע מובהר בזאת כי לא ישולמו לקבלן כל התייקרויות בגין כל רכיבי העבודה המפורטת בהסכם זה
 בחוזה זה הינו סופי.

 
 
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו: פרק י"א
 

 סילוק יד הקבלן .75
 

מראש, לתפוס את אתר  ימים 7בכתב של בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית, לאחר מתן הודעה  .1
ולהשתמש לשם כך המבנה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה, או בכל דרך אחרת 

בכל החומרים, הציוד, המיתקנים שבאתר המבנה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים 
 האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה.

 
בתם, כשהקבלן פושט רגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או שעושה סידור עם נושיו או לטו (א)

או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים, 
 לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

 
קבלן משנה בביצוע המבנה ללא  כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק (ב)

  הסכמת העירייה בכתב.
 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. (ג)
 

ין הקבלן מתחיל בביצוע המבנה, או כשהוא מפסיק לחלוטין או למעשה את מהלך ביצועו כשא (ד)
 להוראה בכתב מהמהנדס להתחיל, או להמשיך, בביצוע המבנה. יום, 14ואינו מציית, תוך 

 
 כשיש בידי המהנדס הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה. (ה)

 
ת להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או כשיש בידי העירייה הוכחו (ו)

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר 
 הכרוך בביצוע החוזה.

 
בהם משום ביטול החוזה ע"י העירייה  ) אין1תפיסת אתר המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (  .2

הא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות שהעירייה תמנע מהקבלן למלאן, והקבלן י
 ) להלן.4( -) ו3ומאידך, לא תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (

 
) יקבע המהנדס 2קטן ( סמוך לאחר תפיסת אתר המבנה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  .3

ויודיע לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי בו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד לשעה האמורה וכן 
 ערכם של עודפי החומרים הציוד, והמיתקנים שבאתר המבנה באותה שעה.

 
ל שהוא בקשר משעת תפיסת אתר המבנה כאמור ע"י העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום כ  .4

לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד שיתברר ויאושרו בכתב על ידי המהנדס, הוצאות השלמת 
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המבנה ובדיקתו וכן דמי נזק שנגרם לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמתו ונזקים או הוצאות כלשהן, שנגרמו 
יהא הקבלן זכאי לקבל את רק אז  לעירייה ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים כלשהן שהקבלן חייב בתשלומם.

ההפרש שבין אומדן שכר החוזה, שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, לבין 
 ההוצאות הנזקים והפיצויים, כפי שאושרו על ידי המהנדס כאמור בתנאי כי: סכום 

 
) 3כתב, לפי סעיף קטן (הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המהנדס ב (א)

 דלעיל.
 

המהנדס, כאמור בסעיף קטן  היה סכום הוצאות השלמת המבנה, והפיצויים כפי שאושרו ע"י  (ב)
), עולה על אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה 4(

יה זכאית לגבותו בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם לעירייה והעירייה תה
 מכל סכום שמגיע ממנה לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
 
 
 

 ביטול או אי אפשרות להמשיך בביצוע המבנה .76
 

אם יתגלה בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת כח עליון, יפנה  .1
שור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע רשאית לתת לקבלן אי הקבלן לעירייה והעירייה תהיה 

 המבנה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המהנדס בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור. 
 

) יהיה, ערך העבודה 1הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן (  .2
 , בהתאם למחירים והשיעורים בעבור הוצאות מיותרות, שנגרמו כאמור.שבוצעה עד לתאריך האישור כאמור

 
תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים ותביעות בעבור הוצאות   .3

 מיותרות, שנגרמו כאמור.
 

ביצע פעולה אחרת, המבנה, או שלא  לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה, כולם או מקצתם, מאתר   .4
), רשאית העירייה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, 1בהתאם להוראות המהנדס לפי סעיף קטן (

שייחשבו כהוצאות  15%בכך, בתוספת  בעצמה או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות 
ת מההוצאות האמורות, שיש משרדיות, ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המהנדס לכיסוי חלק מתקבל על הדע

 לזקפן על חשבון העירייה.
 

 שינויים .77
מהנדס העירייה יהיה רשאי לבדוק ולבחון את כל פרטי העבודה בכל שלביה, והקבלן מתחייב למלא כל הוראה 

 שייתן, ולפעול על פיה.
תאם ום דבר מהאמור לעיל לא יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית להשלמת המבנה כפי שהתחייב ובהש

 להוראות, לחוזה, לתקנים ולנספחים.
 

 הערכת שינויים .78
 

בכפוף לאמור לעיל ובנוסף לו, מצהיר בזה הקבלן כי כל האחריות לביצוע המבנה חלה עליו והוא מוותר מראש על 
כל טענה בדבר אחריות העירייה בגין כל נזק שייגרם במהלך העבודה או לאחריה עקב התערבות והערות 

 , לאישורים, ללוח הזמנים, לייעוץ הקרקע, לביצוע החומרים וכד'.העירייה, לתכנון
 

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים  אשר הוענקו לו כל הסמכויות  
 ע"פ חוק לרבות  הסמכות לחתום על חוזים בהם מתקשרת העירייה.

 
 
 

 ולראיה    באו    הצדדים  על   החתום
 
 
 

 וזה מס'_:_______ח
 
 

 שם הפרויקט :______________________________________               
 
 

 שם וחתימת הקבלן:__________________________________
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____________________ 
 ______________           ע י ר י י ה              ֹֹֹֹֹֹֹֹ

           חשב   מלווה                                                                              
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 מסמך י"ד

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 
למכרז  "),המשתתף__________ (להלן: "__________________________בקשר עם הצעת 

 "), מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז________ (להלן: "מכרז פומבי מס' , ____________
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
ז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכר .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר  .4

 יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 אחר מלהגיש הצעה למכרז. לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף  .6

 למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
לשהו עם הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כ .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
(יש לסמן בעיגול את  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 התשובה). 
 אם לא נכון, נא פרט: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות   .10
            אם לא נכון, נא פרט: . ובה)(יש לסמן בעיגול את התשנכון / לא נכון   –של תיאומי מכרזים 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מ .11
 

 

 
_______________     ______________________     _________________     _________ 

 תאריך                      שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
 

 שוראי

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 

לעונשים המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
_______________                                                                                    __________________________ 

 שם מלא + חתימה + חותמת                                                 תאריך                                                         
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