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 תוכן העניינים לחוברת המכרז

 

 :1חוברת 

 

 מסמכי המכרז:

 ההזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז - מסמך א'

 טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות - מסמך ב'

 ספחים למסמך ב': הנ

 נוסח של ערבות ההצעה :1נספח 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף :2נספח 

 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים,      2:תצהיר לפי סעיף 3נספח 

 1976תשל"ו             

 אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי  :4נספח 

 עניין ניסיון מקצועיתצהיר המציע ל :5נספח 

 נוסח אישור מזמין :6נספח 

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע :7נספח 

תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום :8נספח 

 מכרז

 חוזה בין העירייה לבין הקבלן )להלן: "החוזה"( ונספחיו, כמפורט בגופו -  מסמך ג'

 

 

 :2חוברת 
 

 כלליים, תקנים וחוקים לעבודות בניה )לא מצורף( מפרטים - מסמך ד'

 המפרט המיוחד - 2מסמך ד'

 רשימת התכניות כולל  - מסמך ה'

 כתב הכמויות  - מסמך ח' 
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 חצרות גני ילדים עבור  עיריית אריאל שדרוגשיפוץ ו 

 

 ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז -מסמך א' 

 

 

חצרות גני ילדים וכן ביצוע  שדרוגבזאת הצעות  לשיפוץ ו "( מזמינההעירייהעיריית אריאל  )להלן: "
 "(. המכרזעבודות פיתוח נלוות, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן: "

 

 הוראות כלליות .1
על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות    .1.1

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם
 העירייה.

 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל     .1.2
 שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז    .1.3
 מקרה. יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל

 מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.    .1.4

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או    .1.5
סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא 

 חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. בכך כדי לפגוע בשאר 

על העירייה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל   .1.6
מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או 

מידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע ל
 למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 

 נושא המכרז  .2
"( מעוניינת  לשפץ ולשדרג את חצרות גני הילדים , העירייהעיריית אריאל )להלן: " .2.1.1

 "(, העבודותבאריאל )להלן: "

 חצרות גני ילדים בעיר אריאל  שדרוגשיפוץ ו .2.1.1.1

גני ילדים תבוצע  בהתאם לתוכניות ולמפרטים שהוכנו ע"י חצרות  שדרוגשיפוץ ו .2.1.2
להוראות הרשויות המוסמכות, לכלל מסמכי להנחיות אגף שפע  משרד אדריכלים 

 מכרז זה לרבות המפרטים הכלולים בהם.

 חצרות גני ילדים ברחבי העיר , באריאל. שדרוגהצעת המחיר תתייחס  לשיפוץ ו .2.1.3

ההצעה כפי שמפורטים בטופס ההצעה )היינו, חובה להגיש הצעת מחיר לכל רכיבי  .2.1.4
  הצעת מחיר חסרה, תיפסל.לכל אחת מהעבודות. 

התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו )בכפוף לכל  .2.2
הנחה שנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו( עבור שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים  בכמויות 

 המצורף בכתב הכמויות הפריטים כפי שהמצויים 
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הפרויקט יכלול את ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתו. הקבלן יהיה  .2.3
אחראי בלעדית להשגת האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע 

העבודות, להשגתם והצגתם של כל החומרים והמסמכים לרבות אישורים ורישיונות 
איסכורית תקנית ה ולהוצאת ההיתר וכן, לגידור האתר )הדרושים לקבלת היתר בני

ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת הבניה, לתכנון העבודות וכן מטר( 2וחדשה בגובה 
תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשויות, ככל שיהיה צורך, לביצוע עבודות 

ת הכרוכות בקבלת וכן תשלום כל ההוצאו פינוי, הריסה ומילוי הנדרשות באתר, 
האישורים הנדרשים לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,תשלום לרשויות לצורך 

העתקת/פינוי מערכות כגון בזק, חברת חשמל וחברת הוט, תשלום עבור הרכבת שעון מים 
זמני מן העירייה ועבור צריכת המים וכל הוצאה אחרת )למעט אלה שנקבע לגביהם 

העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו וביצוע  מפורשות אחרת(, לביצוע כל
הפיתוח למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי 

הבניה, דרישות העירייה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות 
", 5" "טופס 4ס ", "טופ2החלות על הפרויקט, לרבות טיפול ואחריות לקבלת "טופס 

היתרי מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת 
"( וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון Turn key projectבשיטת "עד מפתח" )"

המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן לעירייה, בהתאם לכל דרישות העירייה, 
חינוך, התרבות והספורט וכן לדרישות מפעל הפיס, אם וככל כל דרישות והנחיות משרד ה

 שמפעל הפיס יממן, באופן מלא או חלקי את בניית הגן, כפי שיפורט להלן. 
כן יכלול הפרויקט ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול 

ורת" כמשמעם רשויות שונות כגון העירייה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביק
בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי 
שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין, הצבת אחראי על ביצוע שלד וטיפול מול 

 חברת החשמל.

 העירייה רשאית לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  קבלנים נוספים לביצוע .2.4
"(. קבלנים ייחודיים" ו"עבודות ייעודיותמלאכות ו/או מערכות מסוימות בבניין )להלן: "

העירייה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה 
ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים 

יב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים. ואולם, הקבלן מתחי
הייחודיים, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י העירייה לאתר ולמבנה לביצוע 

עבודות ו/או לאספקת שירותים במקביל ותוך כדי עבודתו, תוך תיאום שלבי העבודה מול 
 הקבלנים הייחודיים ושיתוף פעולה מלא,הכל ללא תמורה כלשהי.

 

 למכרז ולביצוע לוח זמנים .3

 הזמנים לעריכת המכרז: לוחלהלן  .3.1

השתתפות .  0013:בשעה   67/7/201מועד קיום מפגש המציעים: יום  .3.1.1
 המציעים במפגש המציעים חובה.

עד לתחילת מפגש המציעים ביום חמישי המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות:  .3.1.2
 .13:00בשעה  07.07.16

 .15:00עד השעה  12/07/2016המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז: .3.1.3

 , לפחות.12/10/2016 הערבותמועד פקיעת  .3.1.4

 

לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו,  רשאיתהעירייה  .3.2
ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה 

 ז, בהתאם לפרטים שמסר.בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכר

על הזוכה במכרז לבצע את העבודות ולהשלים ביצוען, ביחס לעבודה, בתוך לוח הזמנים,  .3.3
 :אלא אם העירייה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתבכדלקמן, 

קלנדריים מן המועד   שבועות ארבעהחצרות גני ילדים  תוך   שדרוגשיפוץ ו  3.3.1
 "לוח זמנים"(. ו תקופת הביצוע" ר לו; )להלן: "הקבוע בצו התחלת עבודה שיימס

עיכוב בתחילת ביצוע העבודות עלול לגרום נזק בלתי הפיך לבית הספר ואכלוסו ולפתיחת  .1.1
שנת הלימודים במועדה וכסדרה. לפיכך, אם יחליט המציע לנקוט בהליך משפטי נגד 

לבקש מבית המשפט העירייה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, יוכל  
אך לא "צו עשה" סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו כאלה(, 

 ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.
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לעיל, איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום 1.1מהסיבה המנויה בסעיף  .1.2
חסות העירייה והעירייה חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות נזק כבד לעירייה. משכך, מיי

 הזמנים של הפרויקט, שהינם קשיחים לחלוטין. 

לפיכך, אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן תזכה את  .1.3
העירייה והעירייה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע 

יים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, ובהגשת ומוסכם כי סכום הפיצו
הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן 

במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה לעניין 
 זה.

על לוח הזמנים  MSPלוח זמנים בתוכנת  עם חתימת חוזה מול הקבלן הקבלן יעביר למזמין .1.4
 פעולות לצורך ביצוע העבודה . 50לכלול לפחות 

 

 תקופת ההתקשרות .2
ההתקשרות מכוח מכרז זה הינו לתקופה של שלושה חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי העירייה 
  ואולם לעירייה שמורה אופציה להאריך את התקופה בתקופה נוספת של עד חודשיים חודשים,

 מסמך ג'. –כמפורט בחוזה 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3
 כללי:
התנאים  כלעל  במועד הגשת ההצעהרשאים להשתתף רק מציעים העונים  במכרז .3.1

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים להלן.  4המפורטים בסעיף 

ים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, למציע חייבים להתקי המתייחסיםתנאי סף  .3.2
 באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 .למספר גורמיםאין להגיש הצעה משותפת  .3.3

 : תנאי הסף להשתתפות במכרז, הנם, במצטבר .4

ן המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ואזרח ישראל או תאגיד רשום כדי .4.1
 בישראל.

אלף  שלושים) ₪ 30,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של  .4.2
 להלן.10.3שקלים חדשים(, בהתאם להוראות סעיף 

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .4.3

, 1969-נדסה בנאיות, תשכ"טהמציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות ה .4.4
, הכל בהתאם לתקנות רישום קבלנים 1–)ענף ראשי בניה(, קבוצת סיווג ג'  100בענף 

 .1988-לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח

 5יחד,עומד על סך של   2015, 2014,  2013המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  .4.5
 "מ(.לפחות )לא כולל מע ₪מיליון 

למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה: מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד  –"הושלמו"
אישור חשבון סופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין או 

 . 4מועד מתן טופס 
הסכום כפי שאושר לתשלום )לא כולל מע"מ( בחשבון הסופי המאושר ללא –" "היקף כספי

 מועד הגשת ההצעות.שערוכים ל
 .בבניה קונבנציונלית -"ביצוע" 

 מסמכי המכרז .5

פרטי המכרז מצויים בחוברות המכרז )להלן:"חוברת המכרז"( אותן ניתן לקבל מן  .5.1
( כולל מע"מ  )אשר לא יוחזרו(,בצ'ק או במזומן ₪ חמש מאות)₪ 500העירייה תמורת 

ת מנכ"ל העירייה )להלן: , באריאל אצל לשכ5בלבד,  במשרדי העירייה ברחוב יהודה 
 02/07/2016 וזאת החל מיום 9:00-15:00ה' בין השעות: -"משרדי העירייה"(, בימים א'

ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי העירייה ו/או באתר עיריית 
 אריאל.

הכנת כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של העירייה, הם ניתנים למציע לשם  .5.2
הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לחברה עד למועד הקבוע להגשת ההצעה בין אם יגיש 

את ההצעה ובין אם לא יגיש;  המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה 
 אחרת.

 



 6 

בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון  .5.3
טרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע הפקסימיליה והדואר האלק

 במכרז זה. 

כן -כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין. כמו .5.4
ייחשבו כחלק בלתי נפרד מן המכרז ההנחיות המקצועיות אשר במפרט הכללי העדכני 

 ת אחרת. "הספר הכחול" הנזכר בתנאי ההסכם אלא אם נקבע מפורשו
 
 מפגש קבלנים  .6

לעיל. מקום מפגש: במשרדי העירייה,   3.1.1מפגש מציעים יתקיים במועד הקבוע בסעיף  .6.1
 , אריאל.5ליד לשכת מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 

 חובה.השתתפות במפגש המציעים  .6.2

סיכום מפגש המציעים העירייה תשלח אל רוכשי חוברת המכרז סיכום של מפגש המציעים. .6.3
 יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי. .6.4

 
 מסמכי המכרזמתן הבהרות ל .7

 ' לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למח' שפע  בכתב, בפקס מס .7.1
            ויוודא קבלתם בטלפון 3.1.2הקבוע בסעיף  עד לא יאוחר מן המועד 03 -9367029

074-7025303 

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. התשובות  .7.2
ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, אשר השתתפו במפגש הקבלנים. רק 

בהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לה
 לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 

 בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה .8

לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים   .8.1
ע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן והתנאים האחרים הקשורים לביצו

לבצע בדיקות של כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון 
רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון 

סמכי המכרז ו/או כל דין. את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מ
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור 

 למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 

בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או   .8.2
 טעות ו/או אי התאמה.

  

אמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את מבלי לגרוע מכלליות ה  .8.3
כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו, לדעת 

המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלעורר כל 
 א לאחר מכן.טענה בעניין זה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהו

 
בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים, הניתוחים הנדרשים לשם   .8.4

הגשת הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי  )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, 
לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו, במישרין או -תפעולי

וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז. המציע לא ייחשב  בעקיפין,
 כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.
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העירייה )לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באחריות והמציע לא יהיה  .8.5
הפסדים, עלויות, חבויות רשאי לתבוע ו/או לעלות כל טענה נגד העירייה בגין נזקים, 

הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע או להיגרם )בין אם על רקע חוזי, נזיקי או אחר( 
מאימוץ, שימוש או יישום של מידע שהועבר או הועמד לרשות המציע, ככל שהועבר, על 

 ידי העירייה ו/או כל מי מטעמה.

 

 הצעת המחיר .9

אשר יוגש  –מסמך ב' למסמכי המכרז  –יר הצעות המחיר תוגשנה  על גבי טופס הצעת המח .9.1
 להלן. 12מלא וחתום בחתימה מחייבת של המציע, כמפורט ובהתאם להוראות סעיף 

חצרות גני ילדים  והיא תחול ותחייב את  שדרוגהצעת המחיר תתייחס לשיפוץ ו .9.2
 המציע/הזוכה לפי העניין.

 

 חסרה, תיפסל.  הצעת מחיר .9.3

המחירים שיוצעו על ידי המציע, כוללים את כל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן  .9.4
בהתאם למכרז ולחוזה וכל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף, 

למעט מע"מ ולרבות עלות כח אדם, מסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, 
ישורים, רישיונות, שומרים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או ביטוח לסוגיו השונים, א

הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות. עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים ו/או 
ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי 

ינוי פסולת שהינה תוצאה .כמו כן יודגש, כי המחירים כוללים פ לשנות את המחירים
ישירה או עקיפה מהעבודות, מאתר הפרויקט לאתר מורשה לפינוי פסולת בכל מרחק 

שיידרש, לרבות התשלום הנדרש לצורך שפיכת הפסולת באתר האמור.כן כוללים 
המחירים כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, עלויות 

"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות לרבות חלוקה הביסוס, בניה, בנייה עפ
ומסירת המבנה לעירייה לא  4פנימית בגימור מלא עפ"י דרישות העירייה, קבלת טופס 

יהיה בהם כדי לשנות את המחירים. עבור פינוי פסולת טמונה במידה ותימצא באתר 
הקבלן זכאי לתמורה העבודות ואשר מקורה אינה בביצוע העבודות ע"י הקבלן, יהיה 

 בהתאם למחירון, בניכוי ההנחה שהוצעה על ידו בהצעתו למכרז.

 

את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף. במועד התשלום יתווסף על  .9.5
 המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום. את ההנחה יש לנקוב באחוזים.

 

ופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא ס .9.6
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום 

מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי 
 המכרז.

בחוזה תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה, במידה וקיים, נקבע  .9.7
ההתקשרות ובכל מקרה, על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי 

המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה 
 להביא לפסילת ההצעה.

התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו )בכפוף לכל הנחה  .9.8
ן על ידו לאחר זכייתו(עבור בניית מעון ילדים בחלופה הנבחרת על ידי שנוספת שתינת

העירייה, ביחד עם תמורה עבור עבודות הפיתוח, שתחושב על פי מדידה בפועל )כמכפלת 
מסמך ח' , בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הזוכה בהצעת המחיר,  –מחירי המחירון 

 כמפורט בחוזה(. -ידות בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות המד
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 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה .10
 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

מלאים  כל מסמכי המכרז לרבות החוזה, מפרטים, מחירון לעבודות הפיתוח ותכניות .10.1
 להלן.12וחתומים בשולי כל דף בחתימה כמפורט בסעיף 

)כולל סיכום/פרוטוקול מפגש מציעים(, לרבות תיקונים ו/או שינויים  מסמך/כי הבהרות .10.2
ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום 

 בחתימה מחייבת על ידי המציע 

 ערבות בנקאית אוטונומית: – 1נספח  .10.3

מית בלתי מותנית על שם המציע, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונו .10.3.1
 אלף שקלים חדשים(. שלושים)במילים:  30,000₪בסכום של 

 הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן: .10.3.2

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע. .10.3.2.1

 יש להגיש את מסמך הערבות המקורי.  .10.3.2.2

 .1נוסח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח המצורף כנספח  .10.3.2.3

 לעיל.3.1.4לפחות עד למועד המצוין בסעיף  הערבות תהיה בתוקף .10.3.2.4

יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים  להציג את  .10.3.3
נוסח הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות 

 ונוסחה.

יראה למציע כקל ערך, העירייה תהא בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות, אף אם  .10.3.4
רשאית לפסול את הצעת המציע על הסף. עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת 

לקבוע כי פגם או חוסר כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות 
 על הסף.

עשתה העירייה שימוש בזכותה להאריך את תוקף ההצעות, יידרש המציע להאריך  .10.3.5
רבות בתקופה נוספת. אי הארכת תוקף הערבות, על אף בקשת את תוקף הע

 העירייה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

מסמך ג' )"ערבות ביצוע"(, על  –הזוכה במכרז ימציא לחברה ערבות כמפורט בחוזה  .10.3.6
 פי הוראות החוזה.

 תפסל על הסף ולא תידון כלל. –הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש  .10.3.7

)ארבע   14חזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה, וזאת בתוך העירייה ת .10.3.8
 עשר( ימים מן המועד שבו הוכרז על הזוכה במכרז.

של המכרז ולעניין חתום בפני עו"ד לעניין עמידתו בתנאי הסף  -תצהיר המציע  -2נספח  .10.4
 עבודת נוער והעדר הרשעות פליליות, בנוסח הנדרש המצורף.

 1976, תשל"ו ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2סעיף  תצהיר לפי – 3נספח  .10.5

 חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי  -4נספח  .10.6

בהתאם להנחיות המפורטות שם, חתום ע"י תצהיר פרוט הניסיון המקצועי,  – 5נספח .10.7
 המציע בפני עו"ד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בנספח.

 .אישור מזמין עבודות בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעדוגמת נוסח  – 6נספח  .10.8

 יודגש:

לעיל, על המציע  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 
 לצרף להצעתו את כל אלה:

 , כמפורט לעיל;5נספח  –את התצהיר  .10.8.1
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יש  חת העמידה בתנאי הסףכל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידו להוכלגבי  .10.8.2
 לצרף:

או בנוסח דומה  6" בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף כנספח "אישור מזמין .10.8.2.1
. האישור יוגש כשהוא מלא בכל חלקיו 6הכולל את כל הפרטים שבנספח 

וחתום ע"י מזמין הפרויקט  שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי, בהסכם בכתב 
 ין שם המזמין ופרטיו.או ממנהל הפרויקט מטעם המזמין ובלבד שיצו

 ו/או: 

מאושר לתשלום ע"י המזמין או ע"י מנהל הפרויקט מטעם  חשבון סופי .10.8.2.2
המזמין. יודגש: יש לצרף חשבון סופי מלא המכיל את כל פרטי העבודות . דף 

 ריכוז איננו מספק.

אם בחר המציע לצרף חשבון סופי )ולא צירף אישור מזמין( והחשבון הסופי  
,  בנוסףהרי שיש לצרף  -פרויקט ללא שמצוין בו שם המזמיןאושר ע"י מנהל ה

 החוזה החתום בין המציע לבין המזמין. את 

, מלא וחתום ע"י עוה"ד של ככל שהמציע הינו תאגיד, אישור בדבר פרטי המציע – 7נספח .10.9
 המציע. 

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאוםמכרז – 8נספח  .10.10

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:בנוסף, 

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .10.11
 . 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות וכו'( תשל"ו 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה . .10.12

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס  במקור של המציע. .10.13

רר של רישיון קבלן של המציע בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של צילום מאוש .10.14
 המכרז.

 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע. .10.15

 עותק מפרוטוקול/סיכום מפגש מציעים חתום על ידי המציע. .10.16

 עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .10.17

 
 המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .11

ום הליך ההבהרות ולא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף ההצעות למכרז תוגשנה לאחר סי .11.1
.לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. הצעות שלא תהיינה  15:00לעיל עד השעה  3.1.3

 בתיבת ההצעות )מכל סיבה שהיא( עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנה.

סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על כל ההוצאות מכל מין ו .11.2
 ידו ולא יוחזרו לו מכל סיבה. -המציע בלבד וישולמו על

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה  .11.3
 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. -עלולה להביא לפסילת ההצעה

ע בעותק מקור אחד מאוגד, הכל במעטפה סגורה וחתומה, בצירוף ההצעה תוגש ע"י המצי .11.4
כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, כמפורט לעיל ולהלן. אין להוסיף ו/או לבצע 

 בהצעה שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו.

פה ירשם: "מכרז מס'  יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע. על המעט .11.5
 חצרות גני ילדים , באריאל. שדרוגלשיפוץ  ו 6/2016 

בתיבת ההצעות של העירייה, משרד מנכ"ל העירייה. אין לשלוח  יש להפקיד את ההצעה .11.6
הצעה בדואר. העירייה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת 

 ר והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.ההצעות במועד האמו
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המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי  .11.7
לבצע בניסוחה המודפס כל תיקון ו/או שינוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התניה ו/או 

 תוספת. כמו כן, אין לפרק את חוברת המכרז.

ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז,  הגשת .11.8
 הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

אין להגיש הצעה המשותפת למספר גורמים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד,  .11.9
הצעות למכרז  ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים

זה. המכון יהא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או 
 -חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך , התשכ"ח

1968. 

גופים אשר יש להם קשר עסקי / משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר  .11.10
ול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי ו/או על

 שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.

 

 מסמכי ההצעה יחתמו באופן הבא: .12

 , כמפורט להלן:בראשי תיבותחוברת המכרז, על נספחיה, תיחתם בשולי כל עמוד  .12.1

ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים באישור  -אם המציע הוא תאגיד .12.1.1
 למסמכי המכרז. 7כנספח  המצ"ב

 ע"י המציע.  -אם המציע הוא יחיד .12.1.2

 בכל מקום בחוברת המכרז בו מצוין במפורש כי נדרשת חתימה, יש לחתום כמפורט להלן: .12.2

חותמת וחתימה של מורשה/י החתימה מטעם המציע  -אם המציע הוא תאגיד .12.2.1
 למסמכי המכרז. 7כנספח  ר המצ"ב הנזכרים באישו

 חתימה של המציע. -אם המציע הוא יחיד .12.2.2

  

 
 תוקף ההצעה  .13

יום מהמועד הגשת ההצעות  120כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  .13.1
 במכרז. 

לפי דרישת העירייה יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי  .13.2
רת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה הנדרש ע"י העירייה לשם בחי

 וערבות ההצעה שיוארכו כאמור.
 

 בחינת ההצעות  .14

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי  .14.1
גוף ו/או עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו ב

   .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףמסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי, 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר עירייה ה

מונע הערכת  עירייהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה או בשל חוסר כדאיות כלכלית התייחסות
, במידה ותידרש לכך, תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכהת עירייהה  ההצעה כדבעי.

באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 
, ובאופן כללי, בכל אם הייתה כזו -בהתקשרות עם המציע עירייה של ה שלילי בניסיון קודם
ר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה ני אחיקריטריון עני

ביותר או כל הצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוהה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  העירייה  הזוכה.
ידה לצורך כך, תהא -או מי שיוסמך על העירייה,או לקבל הצעה כלשהי. שהיא, כהצעה הזוכה

ו/או עם כל מציע  ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתורשאית לנהל משא ומתן עם מגיש ההצעה 
תקיים העירייה הגרלה  –מובהר למען הסר ספק כי במקרה של שוויון בין הצעות המציעים .אחר

 פומבית בין המציעים שהצעתם הינם זהה .
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על אף האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל  .14.2
תונים העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או המסמכים והנספחים שנדרשו המרכיבים והנ

וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה העירייה ביוזמתה ובכלל זה, איכות 
ביצוע עבודות קודמות, איכות הצוות המקצועי, אמינות המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, 

המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, מומחיותו, המלצות אודות 
הן של אחרים והן של העירייה ו/או של העירייה. לניסיון קודם של העירייה ו/או העירייה עם 

 המציע יינתן משקל מכריע.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית, לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון  .14.3
/או לבחור בהצעה של קבלן כלשהו, אם לעירייה היה ניסיון רע עמו בכל ו/או לא לקבל ו

הקשור לעבודות שבוצעו על ידו ובין היתר, בקשר עם כושרו של המציע, עמידתו בלוחות 
זמנים, בטיב השירותים, ביכולתו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותו, באמינותו, 

העירייה רשאית לפסול הצעה שהוגשה  במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה
בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר 

מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, 
 קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

 

רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים  העירייה תהיה .14.4
אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל העירייה שומרת 

לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת 
רים בכל הקשור לניסיונו ו/או ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישו

יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו 
 של המציע בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי  .14.5

צעים בה או שאין בה התייחסות סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המו
מפורטת לסעיף מסעיפי הבקשה ונספחיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או 

שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את 
 הערכת ההצעה כראוי. 

 
נכון בקשר העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא ל .14.6

להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות 
נושא הפרויקט, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי 

המוכח, כישוריו, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן 
פו וטיבו של הניסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט העבודות, לרבות היק

ומתנאי המכרז בכלל. במסגרת זו תהא העירייה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה 
כל מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות 

יעזר בשירותים של לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו וכן לה
מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. 

המציע יהיה חייב לבצע את דרישות העירייה בהתאם לסעיף זה ולתת לה את מלוא המידע 
להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת העירייה יישמרו ככל האפשר 

 בסוד.

 

מכל זכות אחרת השמורה לעירייה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, העירייה מבלי לגרוע  .14.7
רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות 
זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון 

ור באופן שעמידתו של המציע שיוצא מראש למציע. העירייה תתחשב בממצאי מצגת כאמ
 בדרישות המצגת לשביעות רצון העירייה, תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז.

 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  .14.8
"( רשאית העירייה לנהוג ההסתייגויותכל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן:"

 מן הדרכים הבאות: באחת

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .14.8.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.8.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.8.3
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לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות  .14.8.4
 את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.                  
 

לחברה שמורה הזכות להעניק משקל שונה לכל אחד מרכיבי הבחינה ובכלל זה, גם  .14.9
לרכיבים ו/או למבנים השונים שבהצעת המחיר. כמו כן, שמורה לחברה הזכות שלא 

 צעה לרבות בהצעת המחיר. להעניק משקל כלשהו לרכיבים ו/או מבנים מסוימים בה
 

 העירייה אינה חייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא. .14.10

 

במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תודיע העירייה לבעל ההצעה הכשרה  .14.11
"( על זכייתו במכרז וההוראות החלות ההצעה המדורגת שנייההמדורגת אחריו )להלן: "

עליו. העירייה תהיה רשאית )אך לא חייבת( להתקשר עם בעל ההצעה  על הזוכה יחולו
המדורגת שניה כאמור, גם בנסיבות שבהן ההתקשרות עם הזוכה תסתיים מכל סיבה 

 שהיא או בנסיבות שבהן הזוכה יהיה מנוע במקרה ספציפי מלבצע את העבודות. 

 

 

 ביטול הפרויקט ושינויים בפרויקט .15
יקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז כולו או חלקו ביחס  העירייה תהיה רשאית לפי ש .15.1

חצרות לגני ילדים , באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות למסגרת  שדרוגלשיפוץ ו
האומדן המוקדם שלה ו/או לא תוגשנה יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, 

המכרז כאמור לעיל ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל 
העירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם וגם/או עם כל גורם אחר  -

ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, העירייה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם  .15.2
ויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל את הפר

ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. העירייה 
רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו במהלך ביצועו, 

 מסמך ג'. –זאת על פי תנאי ההסכם 

 

רייה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או העי .15.3
הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות 

קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא -שנגרמו עקב אי
 המכרז ו/או ביטול המכרז.

ים, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו כל היטלים ממשלתי .15.4
 במחיר ההצעה.

 

 

 הודעה בדבר תוצאות המכרז .16
 "(.הודעת הזכייההעירייה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: " .16.1
העירייה תשלח לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף ערבות  .16.2

 ההצעה.

 

 התחייבויות והצהרותיו של הזוכה .17
ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם העירייה  7הזוכה מתחייב כי תוך  .17.1

על ההסכם בנוסח המצ"ב במסמך ג' וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי 
ההסכם בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על 

של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. דבר קיומם 
ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא 

 ומתן עם הזוכה.
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באם הזוכה ימנע מלחתום על ההסכם עם העירייה עד המועד האמור לעיל ו/או מלהמציא  .17.2
ייה רשאית לבטל זכייתו וגם/או לחלט את הערבות, איזה מהמסמכים דלעיל, תהא העיר

זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לחברה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל 
דין. כן תהא העירייה רשאית לחתום על ההסכם עם מגיש ההצעה המדורגת שנייה או עם 

 כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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מור, על המציע לסיים את ביצוען של העבודות בתוך לוח הזמנים . מודגש כי עיכובים כא .17.3
במתן היתר הבניה אשר ייגרמו מנסיבות שאין לזוכה שליטה עליהן ו/או שאינן נובעות 

ממעשה ו/או מחדל של הזוכה, יזכו אותו בארכה זהה לתקופת העיכוב בלבד. הזוכה 
לעניין לוחות הזמנים לרבות העיכוב, כאמור וידוע  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה

לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין העיכוב האמור לרבות בגין בטלת עובדים 
 ו/או בטלת ציוד, תקורות וכיוצ"ב תשלומים המפורטים ב"ספר הכחול".

    

 

 

 אליהו שבירו    

 ראש העיר                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 
 טופס ההצעה ונספחיה

 טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות -מסמך ב' 
 לכבוד

 עיריית אריאל
 אריאל
 א.ג.נ.,

 
 )להלן: "המכרז"( 2016/6טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות בעניין מכרז פומבי מס' 

 
 
/נו, אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי .1

כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, 
מחירון והתכניות המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות 

"( העבודותל העבודות נושא המכרז )להלן: "בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען ש
והאפשרויות לביצוען לרבות לוח הזמנים לביצוע העבודות, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את 

 העבודות במחירים המפורטים להלן ומהווים את הצעת המחיר שלי/נו .


מך בדיקתי/נו קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על ס .2

את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות 
ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו  -שתתבססנה על אי

מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל 
 התחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות .ה

 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור לעיל ועל  .3
כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה 

או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל  הבנה של תנאי המכרז-וגם/או אי
 טענות כאלה.

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי העבודות הינן: .4

 

 שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים ברחבי העיר אריאל  .4.1.1

 

מתקני מחשק , שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים יבוצע בהתאם לתקנים וחוקי הבטיחות ל .4.2
בהתאם למפרטי משרד החינוך, להוראות הרשויות המוסמכות, לכלל מסמכי מכרז זה לרבות 

 המפרטים הכלולים בהם.

 

הקבלן הזוכה יבצע את שדרוג ושיפוץ חצרות הגנים  באריאל על  פי הוראות העיריה ובהתאם  .4.3
 למסמכי המכרז .

 

 

 :הצעת המחיר .5
 

יקט נשוא המכרז ובהתאם לכל תנאי המכרז תמורת הצעתי/נו היא לבצע את העבודות בפרו
 המחירים הבאים:

 
 

 המחיר בש"ח ללא מע"מ תיאור העבודות  מס' סידורי
 

שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים   .1
ברחבי העיר אריאל , לפי כתב 

לרבות כל עבודות  הכמויות
 הפיתוח הנלוות 

 
 ₪______________

)במילים: 
 ______________ש"ח (



 16 

 

  ה"כ מחיר)לא כולל מע"מ(ס .2

 
 
 

 

 ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי: .6
 

 
במקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצעה בספרות לבין ההצעה במילים, תינתן עדיפות  .6.1

לספרות והעירייה תהא רשאית לתקן את הכתוב במילים. אני/ו  מוותר/ים על כל טענה 
 ו/או תביעה לעניין זה. 

 
ש רב תכליתי לעיל מחייבת את המציע/הזוכה, לפי העניין, ביחס הצעת המחיר להקמת מגר .6.2

 לעבודות לעיל.
 

(.  1-3חובה להגיש הצעת מחיר לכל רכיבי ההצעה כפי שמפורטים בטבלה )היינו, לסעיפים  .6.3
 הצעת מחיר חסרה, תיפסל. 

 
המחירים שיוצעו על ידי המציע הינן המחיר הפאושלי להקמת מגרש הרב תכליתי כוללים  .6.4

ל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן בהתאם למסמכי המכרז ולחוזה וכל עלות את כ
או הוצאה הכרוכה בהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מס ישיר או עקיף, למעט 

מע"מ ולרבות עלות כח אדם, מסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח 
רים ושוטרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומ

אחרת בקשר עם ביצוע העבודות. עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים ו/או 
ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי 

ט לשנות את המחירים.כמו כן יודגש, כי המחירים כוללים פינוי פסולת מאתר הפרויק
לאתר מורשה לפינוי פסולת בכל מרחק שיידרש, לרבות התשלום הנדרש לצורך שפיכת 

 הפסולת באתר האמור.
 

כן כוללים המחירים כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, 
עלויות הביסוס, בניה, פיתוח חצרות, חיבור המבנה לתשתיות עירוניות, בנייה עפ"י היתר 

והתקנות, כולל השלמת העבודות לרבות חלוקה פנימית בגימור מלא עפ"י דרישות הבניה 
ומסירת המבנה לעירייה לא יהיה בהם כדי  4העיריה והרשויות המוסמכות, קבלת טופס 

 לשנות את המחירים.
 

לטבלה, את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך  1-3בכל הנוגע לסעיפים  .6.5
 יתווסף על המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום.  מוסף. במועד התשלום

 
הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של  .6.6

איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או 
 המכרז. לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי

 
תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה, במידה וקיים, נקבע בחוזה  .6.7

ההתקשרות ובכל מקרה, על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי 
המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה 

 להביא לפסילת ההצעה.
 

תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו )בכפוף לכל הנחה התמורה בפועל אשר  .6.8
שנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו( עבור הקמת המגרש הרב תכליתי ביחד עם תמורה 

מסמך ח'  –עבור עבודות הפיתוח, שתחושב על פי מדידה בפועל )כמכפלת מחירי המחירון 
 כמפורט בחוזה(. -מדידות , בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות ה

 
 הנוסחה לבחירת ההצעה הזוכה בכל חלופה הוא זה שנקבע בתנאי המכרז. .6.9
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בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה,  .7

שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו  מאשר/ים כי מחירי היחידה 
לים ברשימת הכמויות והמחירים, בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל הכלו

ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, 
המצורפים הצעתי/נו זו ולביצוע  בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים

כי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי התחייבויות הקבלן לפיהן ו
 ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.


אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון  .8

עתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצ
 והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

 

אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על  .9
צוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל בי

 והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו .
 

משרדית הידוע שם "הספר -אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבין .10
מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על  -עד לחודש פרסומו של המכרז  -הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו 

 אלא אם נקבע מפורשות אחרת. העבודות
 

אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם  .11
 כל מציע אחר לאותו מכרז.

 

אם הצעה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום קבלת  .12
 ים כנדרש במסמכי המכרז.דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכ

 

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, ה עירייה אינה מחויבת להוציא אל  .13
הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא 

פי העיריה בעניין זה המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כל
 לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.

 

הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים  .14
 הנדרשים במסמכי המכרז באשר למצעי הצעה למכרז.

 

יום מהמועד 120ל הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה ש .15
להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת העיריה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי 

 הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז. 
 

הנני/ו מסכים/מים לכך שהעירייה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה  .16
רמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ו

ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל  ולכל 
 מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

אית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי העירייה רש .17
ו/או לבחור בהצעתי/נו אם לעירייה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו 

ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו 
אמינותי/נו , במיומנותי/נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, ב

כן תהיה העיריה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר 
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, 

ת וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנו
 תכסיסנית.
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אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו  .18
רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון 

ת הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט א
 וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להגרם לכם עקב כך. 



למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה לבם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. .19



ם, בתנאים ולתקופה לרבות ערבות בנקאית בסכומצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז  .20
.כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז

 



 19 

21. 
 הוגש נוסח מחייב המסמך מס'

כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת   .1
 בשולי כל דף

 יש
 

 

 אם ישלח מסמך/כי הבהרות  .2
 

 

עותק מפרוטוקול/סיכום מפגש מציעים חתום על   .3
 ידי המציע.

  אם ישלח

   רות והתחייבויות טופס הצעה, הצה -מסמך ב'   .4

 יש ערבות ההצעה – 1נספח   .5
 

 

תצהיר מציע לעניין עמידתו בתנאי הסף  -2נספח   .6
 של המכרז

 יש
 

 

ב' לחוק עסקאות 2תצהיר לפי סעיף  – 3נספח   .7
 גופים ציבוריים

 יש
 

 

חוות דעת  רו"ח לעניין עמידת המציע – 4נספח   .8
 בתנאי הסף בדבר מחזור כספי

  

  יש לעניין פרוט ניסיון המציע  תצהיר – 5נספח   .9

דוגמת נוסח אישור מזמין עבודות בדבר  – 6נספח   .10
 ביצוע עבודות על ידי המציע

  יש

ככל שהמציע הינו תאגיד, אישור בדבר  - 7נספח   .11
 פרטי המציע

  יש

תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק  - 8נספח   .12
 ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז

  יש

 ניהול פנקסים אישור על  .13
 

  עפ"י דין

 אישור על עוסק מורשה  .14
  

  עפ"י דין

 עפ"י דין אישור על ניכוי מס  .15
 

 

צילום מאושרר של רישיון קבלן, מרשם הקבלנים,   .16
בתוקף, בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של 

 המכרז

  עפ"י דין

צילום מאושרר של תעודת ההתאגדות, ככל   .17
 שהמציע הינו תאגיד

  ןעפ"י די

 עותק קבלה על רכישת מסמכי מכרז.  .18
 

  יש

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 חתימת המציע)ה(  

 
 

 :פרטי המציע
 

 מספר הרישום ________________ השם: _________________________  
 

 מס' הטלפון:________________    כתובת: ______________________
 

 פקס' _________________________
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 ה  ס  כ  ם     -ך ב'    מסמ          

 

 

 2014לחודש______ שנת  ביום ______ _____ב שנערך ונחתם 
 

 ב  י  ן
 

 עיריית אריאל  
 אריאל  5רחוב יהודה 

     "(המזמין)להלן: "
 -מצד אחד-

 
 
 

 ל ב י ן
                         ___________________________ 

 ___________________________ 
 

 -מצד שני-      "(הקבלן" )להלן:
 
 

חצרות גני ילדים ברחבי העיר אריאל ,  שדרוגוהמזמין מבקש לבצע עבודות שיפוץ ו הואיל
לרבות עבודות פיתוח וגינון סביב המגרשים, הכל כמפורט בתוכניות, בכתב הכמויות 

 "האתר"; להלן: "הפרויקט"(; : להלןובמפרטים המצורפים להסכם זה )
 

 ,מעונין למסור לקבלן את ביצוע העבודה כהגדרתה להלן, כולה או חלקה ןוהמזמי והואיל:
 והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודה, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה;

 
והקבלן, לאחר שבדק ולמד היטב את האתר ומצבו, דרישות המזמין, התמורה אותה  והואיל:

פרטים, מעוניין לבצע את העבודה, והמ , כתב הכמויותמוכן המזמין לשלם, התוכניות
על פי תנאי הסכם זה להלן, והוא מודע היטב לדרישות המזמין בדבר טיב העבודה 

 בפרט; ,בכלל, ובדבר לוח הזמנים הדרוש לביצועה –ואופני ביצועה 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי

 ים אשר צורפו להזמנה להציע הצעות,, לרבות כל המסמכהמבוא להסכם זה והנספחים לו 1.1
 .מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו. 1.2

אם נעש בהסכמת שני הצדדים להסכם  אלאכל שינוי של האמור בהסכם זה לא יהא תקף  1.3
  בכתב.

מסויים, לא תהווה  הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות ההסכם במקרה 1.4
 תקדים ולא תילמד ממנו גזירה שווה למקרה אחר.

 ,במקרה מסוייםו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה א השתמשל 1.5
ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  אין בכך להראות על ויתור על אותן הזכויות, במקרה אחר

 .כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה

 המסמכים המצ"ב כנספחים להסכם זה:  רשימת 1.6

 נוסח ערבות בנקאית. –נספח א'  1.6.1

 אישור קיום ביטוח.  -נספח ב'  1.6.2
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 אישור קיום ביטוח חבות מוצר.   -נספח ג'  1.6.3

 כתב ויתור.  -נספח ד'  1.6.4

 מפרטים. –נספח ה'  1.6.5

 כתב כמויות.  -נספח ו'  1.6.6

 תוכניות. –נספח ז'  1.6.7

 תהגדרו

הנדרשות להשלמה המוחלטת  –ן וסוג שהוא יכל מכל העבודות מ ":העבודהאו " העבודות"" 2.1
חצרות גני ילדים ברחבי העיר אריאל  לרבות עבודות  שדרוגביצוע עבודות שיפוץ ושל 

פיתוח וגינון, הכל באופן התואם לחלוטין את המפרטים, התוכניות, כתב הכמויות, 
י לגרוע הוראות ההסכם, הדין והכל לשביעות רצונו המלאה של המזמין. בנוסף ומבל

מהאמור, ביצוע העבודות יכלול גם מתן סיוע למזמין ולקבלן הביצוע הראשי שנבחר 
באופן מושלם סופי  -אם יידרש-( 4להקמת מבני הפרויקט בקבלת אישור אכלוס )טופס 

 . ומלא

 

/או מי שיתמנה על ידי המזמין, מפעם לפעם, לבצע "המנהל":  מנהל הפרוייקט /מפקח  2.2
 ח על הפרויקט.עבודות ניהול ופיקו

 
מי שהתמנה על ידי המזמין ו/או המנהל לפקח, לנהל ולתאם את ביצוע "מנהל הפרויקט":   2.3

 העבודות על כל שלביהן. 
 

 מי שהתמנה עלידי המנהל לפקח באתר על ביצוע העבודות."המפקח":  2.4
 

משרדי )"הספר הכחול"(, המפרט המיוחד אשר צורף למסמכי -: המפרט הבין"מפרטים"ה 2.5
וכן מפרטים שיוסכמו בין הצדדים יחייבו את הצדדים כחלק להציע הצעת מחיר  הזמנהה

 בלתי נפרד מההסכם וזאת על אף שלא צורפו פיזית להסכם.
 

 ": כתב הכמויות המצורף להסכם ו/או אשר יצורף להסכם ו/או ישונה בעתיד."כתב כמויות 2.6
 

 .רפנה ו/או תשונינה בעתיד": תוכניות לביצוע העבודה המצורפות להסכם ו/או תצותוכניות" 2.7
 

 ת הצהרות והסכמות מוקדמו

 

, כח יש לו הידע, הנסיון, הכישורים, היכולת, המומחיות, הציוד כי הקבלן מצהיר 1.7
ביצוע העבודה והמיומנות הנדרשים ל הטכניים, האמצעים הכספיים, האירגוניים האדם,

התאם לתנאי וב במלואה, במועדה, ברמה ובטיב מעולים והשלמתה נשוא הסכם זה
, כי הוא מחזיק בכל הרישיונות על נספחיו, התוכניות והמפרטים הכלולים בו ההסכם זה

וההיתרים הדרושים על פי דין לשם ביצוע העבודות וכי ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

 

כדין מעביד, הוא רשום ינו עצמאי, אין בינו לבין המזמין יחסי עובד הקבלן מצהיר כי ה 1.8
, מנהל קבלן בענף ובסיווג המתאים ברשם הקבלנים לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם זהכ

ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור 
אחוז כניכוי מס במקור, והוא ממציא בזה למזמין  –המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו 

ותק מכל אישור כאמור עם חתימת הסכם זה. כל תשלום שישולם לקבלן לפי הסכם זה ע
 יבוצע בצירוף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.

 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודתו תהיה כפופה לפיקוח ולהנחיות המפקח והוא מתחייב  2.8
הניהול ו/או להישמע להוראותיו. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליף את חברת 

המפקח, כראות עיניו, והקבלן יהיה כפוף להוראות ולהנחיות חברת הניהול ו/או המפקח 
החדש/ים  שימונה/ימונו, מבלי שתהיינה לו כל טענה ו/או דרישה בגין השינוי האמור. עוד 

מצהיר הקבלן, כי  ידוע לו שאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או לחברת הניהול 
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צעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא אלא אמ
 ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה. 

 
את  –טרם חתימת הסכם זה  –באופן יסודי ובפירוט הקבלן מצהיר כי בדק  1.9

הנדרשות לביצוע  זמינות התשתיות, אתרטיב הקרקע, דרכי הגישה להאתר וסביבתו, 
דרישות העבודה, כמותיהם וטיבם של הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, 

, כתב הכמויות התוכניות, המזמין, התמורה אותה מוכן המזמין לשלם, לוח הזמנים
כן, השיג את כל המידע העשוי להשפיע על הצעתו המפרטים וכי אלה נהירים וידועים לו וו
כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כל אלה ובגין אי התאמה מכל  על אתהוא מוותר בזו

 סוג ומין.
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות שצורפו למסמכי ההצעה אינם 
סופיים והמזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להקטין או להגדיל את 

אחר חתימת הסכם זה, ועל כן, התמורה אשר תשולם לו היקף העבודה, כל זאת אף ל
תשולם לפי הכמויות שבוצעו בפועל כפי שתיקבענה על ידי המפקח על סמך חישובי כמויות 
אשר יוגשו על ידי הקבלן ו/או על סמך מדידות שתיעשנה בשטח, הכל לפי החלטת המפקח. 

בודות כאמור, לא תהווה הקבלן מסכים בזאת, כי  החלטת המזמין לבצע שינויי היקף הע
עילה לתביעה מטעמו מכל מין וסוג שהוא, לרבות תביעה ו/או דרישה לקבלת תוספת 

להלן, וכי ידוע לו ומוסכם עליו כי  11.1כספית, מעבר לתמורה המוסכמת, הנקובה בסעיף 
לא תוכר כל תביעה מצידו לשינוי מחירי היחידות שננקבו על ידו בכתב הכמויות, וזאת אף 

כמות היחידות באותם סעיפים בכתב הכמויות תגדל או תקטן או שהמזמין יורה על אם 
 ביטול ביצוען, בחלקן או במלואן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

 

ומבלי  –כי במסגרת אחריותו לביצוע העבודות על פי הסכם זה בזאת, קבלן מצהיר בזה ה 1.10
בקשר עם – הוא יהא אחראי לכל נזק שיגרם – לגרוע מכל מחויבות שלו על פי הסכם זה

לרבות בגין כל דרישה ו/או  כל ישראל חברים, –ו/או למקווה ישראל  למזמין -העבודות
עם ו/או למי מן המנויים בסעיף זה לעיל בקשר  תביעה מכל מין וסוג שתופנה למזמין

 .העבודות

 

אין בה בכדי להעניק לו,  הינה כבר רשות בלבד וכי ,אתרלהקבלן מצהיר בזה כי כניסתו  1.11
כבון, והוא מתחייב שלא י, לרבות זכות עבאתרבמפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי 

 .באתראחרת כל זכות לתפוס חזקה ו/או זכות 

 

המזמין יהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כולן או חלקן,  1.12
רשאי להסב את ביצוע לא יהא הקבלן . לכל אדם או גוף משפטי ללא צורך בהסכמת הקבלן

או להעביר להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, או  ואהעבודה, כולה או מקצתה, 
לפי הסכם זה, כולן או  ו/או התחייבויותיו זכויותיולמשכן או למסור או לשעבד לאחר את 

. נתן המזמין את אלא על פי הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המזמין, מקצתן
סכמתו, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, ה

והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם 
 ועובדיהם.

 
 הביצוע העבוד

, תוכניותלרבות האת העבודה בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, מתחייב לבצע הקבלן 
הוראות שיינתנו לו מפעם לפעם ע"י , ובהתאם להמצורפים אליוויות וכתב הכממפרטים ה

ו/או המפקח ו/או המזמין. כל הוראה ו/או הנחיה שעל הקבלן לקבל מאדריכל הפרויקט 
 תימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  ,בפרויקט היועצים השונים

 
  ן נוגעות לעבודה  ככל שה ,קבלן יבצע את העבודה בהתאם לקביעות ודרישות התקן הישראליה

באופן ספציפי ולמאוזכר ולחומרים )במידה שקיים לגביהם תו תקן( והכל בכפוף לנדרש 
 ,   בתכניות

  התקן ביחס לחומרים  תקן מסויים יקבע אינם מצייניםאלו , וכשובכתב הכמויות במפרטים
 משרדית )הספר הכחול(. ולמלאכות בהתאם להוראות הועדה הבין
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 וקיימות העבודה. היה, טרם תחילת התכניות והמפרטים המתייחסים לעבודה קבלן יבדוק אתה
במקרה של אי התאמה ו/או לדין או  סתירות בין התכניות למפרטים ו/או לתאורי העבודה

 או במקרה שיתגלו סתירות או אי בהירות לגבי אופן ביצוע העבודות במהלך ביצוען,  במידות
מנהל הפרויקט יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי פנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט וי

הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הוראות מנהל הפרויקט תחייבנה את הקבלן ללא 
ערעור. עד לקבלת הוראות מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצוע העבודה בגינה פנה אליו. 

ן את כל העבודות שתידרשנה לא עיכב הקבלן את המשך ביצוע העבודות כנדרש, יבצע הקבל
על ידי מנהל הפרויקט, לשם התאמת העבודה להוראות מנהל הפרויקט האמורות, וזאת 

 מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין כך.
 

המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות על תיקון ו/או על הריסת החלקים שנסללו ו/או פותחו 
תם מחדש בהתאם להוראות ההסכם, מקום בו הקבלן השתמש ו/או נבנו ו/או שופצו ועל בניי

בחומרים שאינם תואמים את האמור במפרטים ו/או שאינם עומדים בדרישות התקן ו/או 
הדין, וכן במצב בו העבודה בוצעה שלא בהתאם לתוכניות ו/או למפרטים ו/או לכתב 

מגיעים לקבלן ו/או הכמויות ו/או להוראות הסכם. המזמין יהיה זכאי לנכות מהסכומים ה
להלן, את כל ההוצאות שנגרמו בגין האמור.  14מהבטוחה המצויה בידו כנקוב בסעיף 

בערך  –שמעבר למוסכם  –לחילופין, המזמין יהיא רשאי לקבוע לפי הערכתו את ההפרש 
העבודה ו/או החומרים הנחוצים להשלמת העבודה, ולנכות הפרש זה מן הסכומים המגיעים 

 לקבלן.
 

 –כלליות האמור מאך בלא לפגוע  –ע העבודה ייעשה כולו על חשבון הקבלן בלבד, לרבות ביצו
מתקנים, האיבזרים וכל הדרוש הציוד, ה, כל החומרים, הכליםה באתר של עמדספקה והה

עובדים, לקבלני המשנה, עלות ביטוח ל , קבלניעובדים"(, הציודלביצוע העבודות )להלן: "
 עלותח הנדרש על פי הסכם זה כמפורט בנספח ב' המצ"ב, המשנה, עלות עריכת הביטו

להלן וכיוצ"ב. למען הסר ספק מובהר  4.9כמפורט בסעיף  בדיקות ע"י מכון מוסמךביצוע 
בזאת, כי האחריות הבלעדית לשמירת  שלמות ותקינות הציוד, לביטוחו ולתשלום המיסוי 

וד או חלקו מהאתר ללא בגינו, חלה על הקבלן והוא לא יהיה רשאי להוציא את הצי
 הסכמת המפקח מראש ובכתב. 

 
הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר, לרבות אריזה, 

שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת העמסה, הובלה, פריקה, אחסנה וכיוצ"ב, באופן 
 הוא. ערכם. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה או מטרד מכל סוג ש

 
אצל ספקים ו/או  הדרושים לביצוע העבודותהקבלן מתחייב להזמין את האביזרים והפריטים 

לאחר שהתקבל לגביהם אישור מעבדה  )במקרים בהם נדרש( ולאחר  יצרנים מורשים,
לפי דרישת המפקח ו/או להזמנות אלה.  ו/או המפקח ת אשור המזמיןשקיבל מראש א

וגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמינם או ייחל המזמין, יציג הקבלן לאישורם ד
פני הזמנת שינויים ליצרנים ללספקים ו/או בייצורם. למזמין שמורה הזכות לפנות ישירות 

. על מנת שיוכלו לבחור פריטים באיכות שונה מהמובטח במפרט ו/או עבודות נוספות,
  ליצרן האמור.י המזמין ישירות לספק או "התשלום עבור הפרשי המחיר ישולם ע

 
הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לעבודות, כפי שיתבקש על ידי המזמין, 
מייד עם קבלת הדרישה, ביעילות ובאיכות הגבוהה ביותר ובאופן אשר לא יעכב את ביצוע 
שאר העבודות ו/או את מועד מסירת הפרויקט למזמין ובלבד שלא יסבור כי המבוקש עלול 

רום לנזק קונסטרוקטיבי או אחר או לחריגות בניה. היה והקבלן יסבור כאמור, הקבלן לג
יודיע על כך למפקח מייד עם קבלת דרישת המזמין לביצוע השינוי  ו/או התיקון ו/או 
התוספת וימתין להוראות המפקח. החלטת המפקח בעניין תהיה סופית ומכרעת. האחריות 

ו/או התוספת תחול באופן בלעדי ומוחלט על הקבלן. ערכו  בגין ביצוע השינוי ו/או התיקון
של השינוי ו/או התיקון ו/או התוספת שבוצע בהתאם לאמור בסעיף זה ייקבע בהתאם 

 להלן.  11.3למנגנון הקבוע בסעיף 
 

לסייע ,ככל שיידרש, על ידי המפקח בביצוע בדיקות באתר על ידי מעבדה תקינה קבלן מתחייב ה
(. אין בעובדה "המעבדה"אשר זהותה תיקבע על ידי המזמין )להלן: מוסמכת ומאושרת 

כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים שזהות המעבדה תיקבע על ידי המזמין 
בגין  1.5%סך של . המזמין ינכה מכל חשבון מאושר אשר יוגש על ידי הקבלן והעבודות

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ."(דמי הבדיקות)להלן: "ה בדיקות אשר יתבצעו במעבדה
י הקבלן "עוהן תשולמה  ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה במסגרת דמי הבדיקות

וצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות ה ועל חשבונו בנוסף לדמי הבדיקות:
הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי  לקביעת מקורות האספקה;
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בגין בדיקות חוזרות ככל שתידרשנה;הוצאות  וצאותהסכם, לרבות הלדרישות המתאימים 
 בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב;

  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.ה
 

ם מדי יום ביומו כל דבר ולרשום בהבשלושה עותקים יומני עבודה באתר מתחייב לנהל הקבלן  
ל דבר שיידרש לרושמו ע"י כסכם וההקשור או כרוך בביצוע העבודות על פי תנאי ה

יעביר לידי המפקח בתום כל שבוע את העתקי היומן כפי שניהל עד לאותו הקבלן  המפקח.
קבלת דרישת המזמין לכך. ם מיד עם יומנילמזמין העתק מהויעביר  ם על ידומימועד חתו

היה רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו, הוראותיו, החלטותיו בקשר עם מפקח יה
מפקח ה העבודות וכל רישום כזה יראוהו למטרות הסכם זה כאילו נמסר לקבלן בכתב.ה

יחתום על העתקי היומנים שיועברו לידיו, בצירוף הערותיו, והעתקי יומן לאחר חתימתם 
, בכפוף להסתייגויות המפקח גע להסכם זהכאמור יחייבו את המזמין והקבלן בכל הנו

כי הערות שהקבלן רשם ביומן ללא שהמפקח אישרם בכתב אשר נרשמו ביומן. מודגש, 
ו/או הערות שיש ברישומם דרישה לתשלום ו/או למתן אורכה בלוח זמנים לא יחייבו את 

 לכל חשבון שיגיש לגרוע מחובת הקבלן לצרףאין בעצם רישום היומן כדי המזמין. 
לתשלום כל מסמך שיידרש על ידי המזמין ו/או המפקח. מוסכם בין הצדדים, כי היה 
והקבלן יסבור שהוראה או הוראות מצטברות של המפקח, בכתב או בעל פה, ייקרו את 

מהיקפו, לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא לאחר קבלת אישור  3%-מחיר החוזה ביותר מ
 בו כרכוש שני הצדדים. לכך בכתב מהמזמין. יומני העבודה ייחש

 
ניתן יהיה לבדקו באם  , אשר לאביצוע כל חלק עבודהעם השלמת מתחייב להודיע למפקח הקבלן 

, בטרם ימשיך בביצוע העבודה והוא לבודקומפקח ולאפשר ל, יבוצע שלב נוסף של עבודה
הדין בכל חלק מן העבודות העתיד להיות מכוסה. כל חלק כזה לא יכוסה בטרם הודיע 

להודיע עוד מתחייב הקבלן, . קבלן למפקח על השלמתו ואיפשר למפקח את בדיקתוה
 .בפועל לפני ביצוע פעולת היציקהלפחות שעות  24כל יציקה כוונתו לבצע למפקח על 

 
 עודפיאת  -ע"פ הצורך ו/או ע"פ דרישת המפקח במהלך ביצוע העבודה יסלק הקבלן מזמן לזמן    

ד עם גמר העבודה ילאתר פסולת מורשה. מיויעבירם ה שימצאו באתר החומרים והאשפ            
, את כל מתקני העזר לביצוע העבודהמנו אתר ויסלק מהינקה הקבלן על חשבונו את 

החומרים המיותרים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר 
 כשהוא נקי. 

 
דור ושאר אמצעי בטיחות לאתר כנדרש על פי הקבלן יספק על חשבונו, שילוט, אמצעי שמירה, גי

"( הרשותכל דין, נוהג, הוראה מחייבת של הרשות בשטחה מתבצע הפרויקט )להלן:"
והוראות המפקח והמזמין. האחריות על תחזוק השלט ויציבתו תחול על הקבלן. הקבלן 

 יוסיף ויספק, על חשבונו, מבני משרדים עבורו ועבור המפקח, במקרה שיידרש.   
 

. וחשמל לאתר לצורך ביצוע העבודה , תקשורתקבלן מתחייב לעשות כל הדרוש לחיבור מיםה
על  במלואם יחולו םהתשלומים בגין צריכתו והמים , התקשורתוצאות חיבור החשמלה

אפשרות לבצע חיבור לאתר, מתחייב הקבלן לדאוג לאספקת מקרים בהם אין ב הקבלן.
שבונו, על ידי גנרטור לאספקת חשמל, ועל ידי מים וחשמל לאתר באופן עצמאי, ועל ח

אספקת המים והחשמל תבוצע על ידי ועל  גירת מים באתר.מצעי אחר לאמיכליות או א
חשבון הקבלן במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט עד לסיומו המוחלט בהתאם לקביעת 

וק כל המפקח. מיד עם סיום ביצוע העבודות, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפירוק וסיל
 המערכות שהותקנו באתר לצורך אספקת המים, התקשרות והחשמל באתר. 

 
שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום.  -באמצעות המפקח  –המזמין יספק לקבלן 

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודות יחזיר  –כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 
. לקבלן לא תהיה כל זכות קניינית, לרבות זכות הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו

 של קניין רוחני, ו/או זכות יוצרים בתוכניות.
 

לספקים ו/או לקבלנים אחרים, לרבות הקבלן  -ככל שיידרש על ידי המפקח  –הקבלן יסייע 
שיועסקו על ידי המזמין באתר. לא תשולם לקבלן כל תמורה כספית  –הראשי באתר 

 להלן.   11.1סעיף זה מעבר לנקוב בסעיף נוספת בגין האמור ב
 

 סיום העבודה והשלמתה

לרבות השינויים ו/או התוספות ו/או הבדיקות  –ושלמו כל העבודות נשוא הסכם זה ה 5.1
הנדרשות ו/או התיקונים, ובכלל זה תיקון כל נזק שנגרם כתוצאה מן העבודות, ואשר 
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ולמפקח בהודעה שבכתב.  למזמיןיודיע על כך הקבלן  -הקבלן אחראי לתקנן על חשבונו 
הקבלן. מצא המפקח כי ת יום מיום מסירת הודע 14המפקח יבדוק את העבודות תוך 

, יערוך המפקח ןו/או לשנות ןהעבודות נשוא הסכם זה טרם הושלמו ו/או כי יש לתקנ
רשימת תיקונים והשלמות שעל הקבלן לבצעה לפי לוח זמנים שיקבע על ידי המפקח. 

הקובע הבלעדי והסופי וללא עוררין לגבי גמר ביצוע העבודות. הקבלן ימציא המפקח יהיה 
דו"ח  -אם יידרש  –עם השלמת ביצוע העבודות ובטרם מסירתן לידי המזמין  -למפקח 

( כשהוא מתאים 4פיקוח בהתאם לנדרש לצורך קבלת תעודת גמר ואישור אכלוס )טופס 
 לתוכניות ולהיתרים וללא חריגות כלשהן. 

 

שור בדבר גמר ביצוע העבודה יינתן לקבלן על ידי המפקח רק לאחר שהקבלן ישלים את אי 5.2
לעיל  5.1ו/או ההשלמות ו/או השינויים הנדרשים כמפורט בסעיף תיקונים ביצוע כל ה

, AS-MADEתוכניות לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמפקח, ימסור לידי המזמין 
תעודות אחריות של היצרן/הספק , לבדק תעודת אחריות, הוראות אחזקה ותפעול

במידה  – הרשותטעם מ (4, אישור אכלוס )טופס למתקנים ואביזרים השונים שהותקנו
או כל מסמך אחר אשר יידרש להמציא לצורך קבלת אישור אכלוס,  -ויידרש להמציא 

כאמור. האחריות הבלעדית לביצוע כל הדרוש לשם קבלת המסמכים האמורים מהרשויות 
בנטיות חלה על הקבלן. המועד בו תיחתם על ידי המפקח תעודת הגמר תיחשב למועד הרל

 גמר ביצוע העבודות.

  

כדי לגרוע  –שתועבר לקבלן על ידי המפקח  –מוסכם ומוצהר כי אין ברשימת תיקונים  5.3
מאחריות הקבלן לביצוע כל העבודות על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין. עבודה שלא 

ו בוצעה באופן לקוי יהיה הקבלן חייב לבצעה בשנית, להשלימה ו/או לתקנה בוצעה ו/א
 וזאת אף אם אותה עבודה ו/או החובה לתקנה, הושמטו מרשימת התיקונים וההשלמות. 

 
בהתאם להנחיותיו  –ו/או תוקנו מפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו ה 5.4

יהיה זכאי לעכב מהיתרה שתגיע והמזמין  לעיל, 5.1כאמור בסעיף  –ובתוך המועד שקבע 
לקבלן באותה עת את הסכום הכפול מערך התיקונים שעל הקבלן לבצע לפי קביעת 

המפקח, אך לא יעכב כאמור אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום 
 יקבע המזמין. ש

 
, יהיה המזמין )לרבות בתקופת הבדק כמפורט להלן( הקבלן את התיקונים במועדלא ביצע  5.5

מיד עם  זכאי לבצעם על חשבון הקבלן, ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין
הוצאות תקורה של המזמין. לחלופין, המזמין  12%דרישה ראשונה של המזמין בצירוף 

לממש את הבטוחה המצויה בידיו,  –בנוסף לכל סעד המגיע לו על פי כל דין  –יהיה רשאי 
 12%להלן, ולחלט מסכום הבטוחה את ההוצאות שנגרמו לו בצירוף  14כמפורט בסעיף 
 .הוצאות תקורה

 
של הליך מסירה מסודר  יקיים הקבלן ,קבלת אישור המפקח בדבר גמר ביצוע העבודהעם  5.6

. הליך המסירה יתבצע בנוכחות נציג הקבלן, המפקח, באחריותו ועל חשבונוהפרויקט, 
בין היתר, חתימת המזמין על פרוטוקול שימצה לול, המזמין והרשות )אם יידרש( והוא יכ
, כתב קבלה ושחרור שיכלול גם פרויקט ולמסירתוויגלם את כל טענותיו ביחס למצב ה

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר עם מצב של הקבלן על  ויתור
  מעט הכלול בפרוטוקול האמור.עבודות ומסירתן, לה

 

בטרם חלקים של העבודות עוד  -במקרה שיידרש על ידי המזמין –ן הקבלן ימסור למזמי 5.7
 הוראות ההסכם המתייחסות להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן,. העבודותהשלמת כל 

 .בשינויים המחוייבים, על חלקי העבודות הנמסריםתחולנה במקרה זה, 
 

 עבודה והחומריםיב האחריות לט

חודשים מיום קבלת תעודת גמר לעבודה  12במשך  הקבלן יהא אחראי לטיב העבודה ולחומרים
לא אם כן, צוין אחרת במפרט הטכני או נקבעה לגבי עבודה זו תקופת אחריות ארוכה א

 "(.תקופת הבדקיותר )להלן: "בלפי התקופה הארוכה יותר   בהוראות הדין, והכל 
 

או פגם אשר יתגלה קוי, קלקול יהבדק, על הקבלן לתקן כל לביצוע הפרויקט ובתקופת בתקופת 
 . לשביעות רצון המזמיןעל כך ו ודעת המזמיןמייד עם קבלת ה בעבודה על חשבונו
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ביצוע עבודות הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו 
למרות התקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת  ,פעם נוספת בעבודות

ותו אאת אותה מגרעת או  -על חשבונו  -במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית הבדק. 
 . קלקול

 

 –אך לא חייב  –, יהיה המזמין רשאי 6יף לא ביצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סע
וציא יקבלן אחר על חשבון הקבלן. כל ההוצאות שהמזמין באמצעות לעשותן בעצמו או 

או ערכם של פעולות שלא בוצעו, הכל כפי שיקבע על ידי המפקח, בביצוע הפעולות כאמור 
לעיל,  5.5או בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף  ישולמו על ידי הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו

 הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 
 

ן או נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמי ,עקב ביצוע עבודות הבדקבו בכל מקרה 
של כל צד שלישי אחר, יהיה על הקבלן לתקן כל הנדרש על מנת להשיב את המצב 

 .מי מהםעל כל נזק שנגרם ל או כל צד שלישי אחר לקדמותו, ולפצות את המזמין
 

 הלוח זמנים לביצוע העבודדרכי ביצוע ו

, לן)שלושה( ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לקב 3-לא יאוחר מהקבלן יחל את העבודה 
"המועד )חודשים( חודשים ממועד זה )להלן:  2מותה תוך וישלים את העבודה בשל

 (.המוסכם"
 

הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך פרק הזמן שיורה המפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי ביצוע 
והשיטות אשר לפיהם בכוונתו לבצע את העבודה ולוח הזמנים המוצע על ידו לביצוע 

ועד המוסכם. בהכנת הצעתו ללוח הזמנים יתחשב הקבלן באבני העבודה לשם השלמתה במ
הדרך כפי שפורטו במסמכי ההסכם, אם פורטו. לוח הזמנים כפי שיאושר על ידי המפקח 

(. לא המציא "לוח הזמנים"יצורף כנספח להסכם זה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 
על ידי המפקח והוא יחייב את  הקבלן לוח זמנים במועד שקבע המפקח, ייקבע לוח זמנים

 הקבלן.

 
הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישת המפקח, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע 
ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעתו להשתמש 

תם ובין בהם. המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר או
 שלא, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.  

 
כל  המוסכם.  באופן רצוף ובקצב הדרוש להשלמתה במועדבצע את העבודה הקבלן מתחייב ל

עדכון שיבוצע בלוח הזמנים, בין אם על ידי הקבלן באישור המפקח ובין אם על ידי 
שינוי בתכנון ו/או חרף האמור, מוסכם כי המפקח, לא יהווה עילה לשינוי במועד המוסכם. 

 - בהתאמה –תוספת לתוכניות הנובעים מדרישות המזמין ו/או המפקח, יגרור גם שינוי 
ההוצאות . קביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית. קבע המפקח, וזאת כפי שיבלוח הזמנים

ורט לעיל, יחולו הכרוכות בעריכת לוח הזמנים ו/או בעידכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפ
 על הקבלן. 

 
המוסכם, וכי אי עמידה של לו חיונית השלמת ביצוע העבודות במועד  ההקבלן מצהיר כי ידוע

הקבלן בלוח הזמנים ואי סיום העבודה במועד המוסכם, תהווה הפרה יסודית של הסכם 
 זה, על כל הכרוך והמשתמע מכך. 

 
למזמין , ישלם הקבלן המוסכםלאחר המועד אם יפגר הקבלן בסיום העבודה  וישלים העבודה 

המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או לחלט  בגין כל יום של איחור. ₪ 500בסך של פיצוי מוסכם 
ו/או לנכות ו/או לעכב כל סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה שיהא עליו לשלם לקבלן ו/או 

להלן. מובהר, כי   14לגבותו על דרך של מימוש הבטוחה שהופקדה בידיו כמפורט בסעיף 
פיצוי מוסכם זה הינו בנוסף לכל סעד אחר העומד למזמין בגין האיחור האמור בין מכח 

  הסכם זה ובין מכח כל דין.
 

של עמידה המזמין יהיה זכאי לשיפוי ו/או לפיצוי מן הקבלן, בגין נזקים שיגרמו לו, כתוצאה מאי 
גין האיחור האמור של שלישים בכלפי צדדים לרבות חיוב המזמין  ,בלוח הזמניםהקבלן 

הסכם זה, ומכל סעד אחר לו לעיל ולהלן בזאת מבלי לגרוע בסעדים האמורים והקבלן, 
 זכאי המזמין על פי הסכם זה ולפי כל דין.
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הקבלן מתחייב כי היה והמפקח ו/או המזמין יורו לו בכתב, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע 
בהתאם לדרישות וההוראות בעניין וינקוט בכל  העבודה מכפי שנקבע תחילה, הוא יפעל

האמצעים הדרושים, בכפוף לכל דין. הקבלן ידאג להשיג בעצמו ועל חשבונו את כל 
ההיתרים הדרושים מטעם הרשויות הרלבנטיות לביצוע העבודה בהתאם לדרישות 
וההוראות האמורות, לרבות היתרים לעבודה בשעות הלילה. מוסכם, כי הקבלן לא יהיה 
זכאי לקבלת תמורה ו/או פיצוי בגין החשת זמן העבודה וכי האפשרות כי יהא עליו להחיש 
קצב העבודה נלקחה על ידו בחשבון בקביעת סכום התמורה החוזית. היה והמזמין ו/או 

שאי המזמין, וזאת לאחר מתן המפקח יסברו כי הקבלן לא נקט בכל האמצעים שנדרש, ר
העבודות, כולן או מקצתן, על ידי  ימים מראש,  לבצע 7ן ודעה בכתב על כוונתו לעשות כה

קבלן אחר או בכל דרך אחרת הנראית לו על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות 
סעיף זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, לצורך  הכרוכות והנלוות לכך.

ו/או  על המזמיןכלשהי אין באמור כדי להטיל חובה  אתר.בוהמתקנים ש הכלים, החומרים
 לגרוע מאחריות הקבלן לבצע את העבודה בקצב הנדרש.

 
פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי 
ישראל אלא בכפוף לכל דין. אין האמור חל על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, 

עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש  ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל
או רכוש או לביטחון האתר, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מייד 

 למפקח ולפעול בהתאם לכל דין כתנאי לביצועה. 
 

 ןפועלים ועובדים של הקבל

ה על כח הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגח
 אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל האתר וממנו וכל דבר הכרוך בכך. 

  
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים מקצועיים במספר הדרוש לביצוע העבודות תוך המועד 
המוסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, אשרה או היתר לפי כל דין, 

שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להעסיק רק מי 
מתחייב הקבלן לדאוג שבא כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל 

 שעות העבודה.

 
המועסקים אצלו ו/או הבאים מטעמו  הוא בלבד המעביד של הפועלים והעובדיםהקבלן מצהיר כי 

באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על  וכי הוא בלבד נושאלצורך ביצוע העבודה, 
מעביד על פי החוק ו/או על פי הסכמים קיבוציים החלים על עבודתם בענף בו הם 

, הן בתקופת הביצוע והן בתקופת הבדק. הקבלן ישפה את המזמין מיד לפי מועסקים
ל נזק דרישה ראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה מצד כל פועל ו/או עובד כאמור, ובגין כ

ו/או הוצאה מכל סוג ומין העלולים להיגרם לו כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה 
 כאמור.

 
 כמנהל הפרויקט מטעמו, אשר ישמש כשלוחו ונציגו              להעסיק את מר הקבלן מתחייב 

כים ת. כל ההוראות, ההסברים, המסמשל הקבלן לכל דבר ועניין בקשר עם ביצוע העבודו
וכיוצ"ב שימסרו למנהל הפרויקט מטעם הקבלן יחשבו כאילו  נמסרו לקבלן עצמו. לא 

הקבלן מתחייב כי מנהל  תבוצע כל עבודה ללא נוכחות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.
מנהל עבודה רשוי בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות בכל הפרויקט מטעמו יהיה 

הקשור לסוג העבודות נשוא הסכם זה והיקפן, הבקיא ומנוסה בביצוע, בתיאום, בניהול, 
 בתכנון ובמדידות ובכל הנדרש לשם ביצוע התחייביות הקבלן על פי החוזה ותנאיו.  

 
העבודה המאשר את מינויו של מנהל  הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור בכתב מטעם משרד

הפרויקט מטעמו לשמש כמנהל עבודה, קודם שזה יתחיל בעבודתו. אישור זה ימצא בידי 
נהל ויפקח, באופן הקבלן להצגה לכל דורש במהלך העבודה. מנהל העבודה מטעם הקבלן י

ך כל במש אופן קבועמקום ביצוע העבודות בבוישהה  אישי ויום יומי, על ביצוע העבודות
יפקח שעות היום ובמשך שעות הלילה, אם הדבר יידרש, בכל זמן ביצוע העבודות וישגיח ו

ועל קיום בפועל של כל התקנות, החוקים והנחית הבטיחות  ודותבביצוע העברציפות על 
אחראי לביצוע ביקורת במהלך העבודות באתר. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, הוא יהיה 

  תכנון ובניה, או לכל גורם אחר כנדרש על פי כל דין.ודיווח לועדה המקומית ל
 

הקבלן מתחייב למנות ממונה על הבטיחות ]על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על 
[. הקבלן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק כל הוראה של 1996-הבטיחות(  התש"ו

הבטיחות החלים על ביצוע הממונה וכן לשמור באופן מלא ומדויק אחר כל דיני וכללי 
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אחראי על האתר ובטיחותו ,בכל עת במהלך למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן העבודות. 
תקופת הסכם זה, לרבות בימים ושעות שבהן לא מתבצעות בפועל עבודות באתר, ובכלל זה 

 שבתות וחגים.
 

קח, ין ו/או המפזמאשר המ , לרבות מנהל הפרויקט מטעמו,הקבלן מתחייב להחליף מיד כל עובד
 .אותו בלתי מתאים לעבודה בה הוא מועסק והבלעדי, ימצא םעל פי שיקול דעת

 
 הקבלן מתחייב כי ימנע מעובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או עובדיהם ללון באתר. 

 
 

 הקבלני משנ

המפקח ו/או  הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה רק אם
ו/או המזמין אישרו את מסירת העבודה כאמור ואת זהות קבלן המשנה המוצע המנהל 

למסירת העבודה  ו/או המנהל ו/או המזמין אישור המפקחמודגש, כי  מראש ובכתב.
לקבלני משנה כאמור אין בו כדי לשחרר ו/או להפחית מאחריות הקבלן לפי הסכם זה, 

 אתר.דתם בוהקבלן ישא במלוא האחריות לכל קבלני המשנה ועבו
 

לדרוש החלפת קבלן משנה ו/או קבלני משנה, על פי שיקול  םרשאי והמפקח יהיהמנהל ו/או 
הקבלן יחליף את קבלן  .הלפרט את הסיבה לדריש הםהבלעדי ומבלי שיהא עלי םדעת

לאחר שקיבל את  הדרישהשעות ממועד  72-המשנה מיד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ
הקבלן מראש ובכתב לזהות קבלן המשנה החדש המוצע. הסכמת המנהל ו/או המפקח 

בלבד ישא בעלויות ו/או בהוצאות ו/או בנזקים שיגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהחלפת 
 קבלן המשנה.

 
 םבטיחות, אחריות לנזקים וביטוחי

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה על ידו, ולרבות בזמן ביצוע 
, יקויימו באתר סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות וגיהות בדקקופת התיקונים בת

 .נאותים למניעת נזקים ו/או נזקי גוף ורכוש כלשהם
 

האחראי הבלעדי לקיום ושמירת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  יהא הקבלן
יהיו , התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו לפיה, כפי שהן בתוקף היום וכפי ש1970-תש"ל

בתוקף בעת ביצוע העבודה על ידו, וכן לקיום ושמירה של כל הוראת הדין התקף בעת 
 חתימת הסכם זה ו/או בעת ביצוע העבודה.

 
תהיה כל ההפרעה ולא הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הציבור 

 כים. , המעבר והחזקה ברכוש ציבורי, לרבות כבישים ודרבזכות השמוש
 

לרבות ומבלי לפגוע  הקבלן יהא אחראי לכך שכל נזק או קלקול שיגרם עקב ביצוע העבודות
לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף,  מכלליות האמור לעיל

"(, בין מתקנים" –טלפון, צינורות או מובילים אחרים וכיו"ב )להלן בסעיף זה בשם הכולל
ובין מחוצה לו, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, בין שהנזק או  בתחומי האתר

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בביצוע העבודות, יתוקן על 
חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם ו/או רשות 

עדי לכל נזק, דרישה או תביעה הקבלן יהא האחראי הבל המוסמכים לפקח על המתקנים.
כלשהם שיתעוררו בגין הפרת ההתחייבויות או ההוראות החלות על הקבלן על פי סעיף זה 
ואם תוגש בקשר לכך דרישה ו/או תביעה נגד המזמין, מתחייב בזה הקבלן לפצות ולשפות 
את המזמין לפי דרישה ראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות מכל סוג ומין שהם 

 לולים להיגרם לו כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה כאמור.הע
 

הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם כתוצאה ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או במהלך ביצוע 
אתר ו/או לחומרים ו/או לעבודה ו/או למזמין ו/או לנציגי המזמין ו/או עובדיו, להעבודה, 

שלו ו/או לכל צד שלישי אחר, בין שהנזק נגרם על ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה 
ו עובדיו ו/או פועליו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או הבא מכוחו ו/או אקבלן עצמו ו/הידי 

קבלן, ובין אם הנזק הכתוצאה מרכב ממונע, ציוד, מתקנים, כלי עבודה או חומרים של 
ו מי מעובדיו ו/או מי נגרם בצורה אחרת כלשהי. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/א

 .בגין כל הוצאה בה יתחייב המזמין עקב נזק שפורט לעיל מהמוזכרים לעיל
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הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה שלו ושל עובדיו ו/או פועליו ו/או הבאים מכוחו, ו/או 
קבלני המשנה, והוא משחרר בזה באופן בלתי חוזר את המזמין מכל אחריות לנזקים 

ור לעיל. במקרה שתוגש נגד המזמין דרישה ו/או תביעה בקשר לנזקים שייגרמו כאמ
הקבלן מתחייב לפצות את המזמין על כל  –כאמור או שנזקים כאלה יגרמו למזמין עצמו 

סכום שיישא בו או שיהא עלול לשאת בו, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, תשלום 
ות שתהיינה כרוכות בכך, ולרבות דמי שמאות, ריבית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטי

 במקרה בו יקבע על ידי ערכאה משפטית מוסכמת כי המזמין אחראי לנזקים האמורים.
 

ו/או בכל מקרה של נזק כאמור יהא המזמין זכאי לעכב ולקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן ממנו 
מזמין להלן את כל הסכומים שה 14לממש כספים מהבטוחה המצויה בידו כמפורט בסעיף 

אם המציא הקבלן בטוחה עלול לשאת בגין נזקים כאמור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אלא 
 לשביעות רצונו של המזמין לכיסוי כל נזק כאמור לרבות ההוצאות הנלוות לכך.

 
גרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים, מבלי ל

ובין באמצעות הבאים מטעמו(, בחברת ביטוח מורשית כדין, על שמו ועל  )בין בעצמוביטוח 
שם קבלני משנה ו/או על שם הבאים מכוחם מפני אובדן, על שם המזמין, על שם הרשות 
המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט, על שם המפקח והבאים מטעמם, החל מיום תחילת 

ה הסופית של העבודות ויציאתו ביצוע העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסיר
של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(, פוליסת ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוח הרצ"ב 

בגין נזק "( יטוח העבודותאישור עריכת ב" :)להלןומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  כנספח ב'
תן או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. היקף הכיסוי הני

על פי הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע 
 כ"ביט" על פי המהדורה הנהוגה ביום תחילת תקופת הביטוח ביטוח העבודות הקבלניות. 

 
עריכת אישור את  ביצוע העבודות הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד תחילת 

 . בידי מבטחו חתוםביטוח העבודות 
 

הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח. סכומים אלו יהיה 
 זה. הסכםמכל סכום שיגיע לקבלן על פי  מזמיןניתנים לקיזוז על ידי ה

 
 את הביטוחים הבאים:הקבלן יוסיף ויערוך 

 

כלי רכב, וכן טוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בבי 10.11.1
ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא 

 בגין נזק אחד. $ 80,000 –מ יפחת 
 250,000שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך .יטוח אחריות המוצרב 10.11.2

ולמשך כל התקופה שבה עמותה או חלקן לות ממועד מסירת העבודוזאת  $
 . י החוזה או לפי כל דיןקיימת אחריות זו לפ

 
על ביצוע המעיד אישור יאוחר ממועד סיום העבודות לא המזמין, הקבלן מתחייב להמציא לידי 

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  כנספח ג'ביטוח "חבות המוצר" בנוסח המצורף לחוזה זה 
 . "( כשהוא חתום בידי מבטחיואישור עריכת ביטוח חבות המוצר)להלן: "

 
 לבין האמור בחוזה זהי הקבלן ביטוחבאישור עריכת  ה של אי התאמה בין האמורבכל מקר

להוראות חוזה זה. מוסכם  ומתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוח האמור על מנת להתאימ
כדי להוות אישור  וו/או בשינוי והמצאתבבזה במפורש כי אין בעריכת הביטוח האמור, 

של הקבלן  וולא תצמצם את אחריות המזמיןעל  יולא תטיל אחריות כלשה ובדבר התאמת
 או על פי דין.ו/על פי חוזה זה 

 
הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם הפרמיות במועדן. 

על קרות אירוע נזק ולשתף פעולה למזמין כן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו
 על פיהם. מזמיןש של זכויות הלשם שמירה ומימו מזמיןעם ה

 
המזמין ו/או הרשות ו/או המפקח ו/או הבאים מטעמם מכל אחריות לנזק הקבלן פוטר את 

כלשהו העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או של הבאים מטעמו המשמש במסגרת 
 ביצוע החוזה, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
יב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיו תקפות עד הקבלן מתחי

למועד תשלום חשבון סופי בכפוף למסירת פרטי כל מסירת העבודה חתום בידי המזמין וכן 
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יהיו תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה 
 בחוזה.

 
 ההתמור

ודות במלואן לשביעות רצון המזמין, קבלת האישורים הנדרשים כמפורט בתמורה לביצוע העב
המפקח יהא הקבלן אישור העבודות על ידי , בכפוף למזמיןבהסכם זה והשלמת המסירה ל

מע"מ  בצירוף )במילים: _________________(___________₪  זכאי לקבל סך של
  "(. התמורה)להלן: " וכנגד המצאת חשבונית מס של הקבלן

 
לעיל, מהווה את מלוא התמורה המגיעה  11.1מוסכם בין הצדדים, כי התמורה הנקובה בסעיף 

לקבלן עבור ביצוע העבודה, בהתאם להסכם זה על נספחיו והיא אינה צמודה למדד 
תשומות הבנייה למגורים או למדד אחר כלשהו. מחירי היחידה של הקבלן קבועים 

ו/או הצמדה כלשהי והם לא ישתנו מכל סיבה  וסופיים, ולא תחול עלהים התייקרות
שהיא, לרבות בגין שינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ ובמדדי המחירים השונים, 
שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מיסים, 

ים היטלים, מכסים וכיוצ"ב. מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים את כל המיס
 למיניהם, למעט מע"מ. 

 
הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת בעבודות, כפי שיתבקש על ידי המזמין 

לעיל, וזאת אף אם המבוקש הינו מעבר ו/או בנוסף על העבודות  4.8כנקוב בסעיף 
המפורטות במפרטים ובתוכניות. בכל מקרה בו מחיר השינוי ו/או התיקון ו/או התוספת 
לא יופיע בתוכניות ו/או במפרטים ו/או בכתב הכמויות, ייקבע המחיר על פי שיקול דעתו 
הבלעדי של המזמין, ובמקרה של מחלוקת בין הצדדים, יכריע המפקח בעניין והחלטתו 

 תהיה סופית ומכרעת. 
 

, בשעת קביעת התמורה היה היקף העבודותעל יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי  הקבלן מצהיר כי 
דרישות המזמין כמפורט במפרטים, בתוכניות ובכתב הכמויות מוכרים לו על כל פרטיהם, 
ובכלל זה ידועים לו התנאים במקום, והוא הביא בחשבון גם את מצב שוק העבודה ושכר 
העבודה ומצב אספקת החומרים האמצעים והשרותים הנדרשים לביצוע העבודות 

וכי התמורה,  י אפשרי בתהליך ביצוע העבודותומחירם, זה הקיים כיום וכל מצב או שינו
דרך חישובה ודרך התשלום בפועל כמפורט בהסכם זה, מניחה את דעתו ומהווה תמורה 
סבירה והוגנת לכל התחייבויות לפי הסכם זה, כולל כל ההוצאות הדרושות לביצוע 

קוב העבודות ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות לתמורה כספית נוספת מעבר לנ
 .בהסכם זה בגין ביצוע עבודתו

 
כל התשלומים שיבוצעו לפי הסכם זה ובהתאמה להוראותיו, יבוצעו בהתאם לעבודות אשר בוצעו 

 .בפועל
 

הקבלן יגיש חשבונות לאישור המפקח על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות ואלו ישולמו על ידי 
פקח את החשבון. סך התמורה יום ממועד אישור המ 60המזמין בתנאי תשלום של שוטף + 

תשולם לקבלן באמצעות מספר חשבונות חלקיים. החשבון האחרון יהיה חשבון סופי והוא 
" אישור המעיד על ביצוע ביטוח "חבות מוצרישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין 

על חיסול כל  הצהרהכשהוא חתום על ידי מבטחיו, כנספח ג' בהתאם לנוסח המצ"ב 
 – וערבות בנקאית לתקופת הבדק זההסכם ל כנספח ד'תאם לנוסח המצ"ב בה תביעותיו

 להלן.  14.2ובשיעור הנקוב בסעיף  –בנספח א' בנוסח המחייב שנקבע 
 

 םתרופות וסעדי

מקרה בו העבודה תבוצע שלא לשביעות רצון המזמין ו/או מקום בו וסכם בין הצדדים, כי במ
מבטיח את השלמתה במועד המוסכם, ובשים לב המזמין סבור כי קצב ביצוע העבודה אינו 

לכך שעיכוב בהשלמת העבודות, יגרום לעיכוב בשימוש בפרויקט ו/או להפרת התחייבויות 
המזמין כלפי צדדים שלישיים, שמורה למזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן באתר, 

סקת כפוף למתן הודעה בכתב קודם להפסקת העבודה בה ייקבע המזמין את מועד הפ
שעות מהמועד שנקבע  24העבודה.  במקרה כאמור, הקבלן יסלק את ידו מן האתר בתוך 

שעות. המזמין יהיה רשאי  48בתוך  –בהודעה, ואם ניתנה ההודעה ביום שאינו יום עבודה 
 להמשיך ולהשלים את ביצוע העבודה נשוא ההסכם באמצעות כל צד שלישי שהוא. 
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רכוש וקניין גמור ומוחלט של המזמין, והוא יהא ר ייחשבו כשיושארו באתכל החומרים והציוד 
. לחילופין, המזמין יהיה רשאי לדרוש זכאי לעשות בהם שימוש לפי רצונו ושיקול דעתו

מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמפקח, לסלק מהאתר את כל החומרים והציוד 
ם, רשאי המזמין יו 14שהושארו באתר או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

לסלקם מהמקום לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי 
 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

 
שומרים ולהציב בו עד לסיום ביצוע העבודה, , אתריהא רשאי לתפוש בעצמו את החזקה בהמזמין 

הליכים משפטיים  בלאאתר מטעמו אשר ימנעו את כניסת הקבלן ו/או מי מטעמו ל
  כלשהם, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם פעולות אלה.

 
 ,גם אם סבור כי נעשו שלא כדין, כאמורופעולה הקבלן בכל מקרה של מתן הודעה  שלתרופתו 

תתמצה אך ורק בתובענה כספית שתוגש לבית משפט מוסמך, ולא בצו מניעה או באכיפת 
 ביצועו של ההסכם בעין.

 
להסכם זה, הינם תנאים עיקריים  3,4,5,6,7,10התחייבויות והצהרות הצדדים הקבועות בסעיפים 

בהסכם זה, ופעולת הקבלן בניגוד אליהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. בנוסף ומבלי 
לגרוע מהאמור, גם בהתקיים מקרה בו ניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים זמני או קבוע 

או קבוע, ו/או מונה מפרק ו/או מנהל מורשה, והצו או המינוי לא  ו/או צו פירוק ,זמני
יום או מקרה בו הקבלן המחה או העביר זכויות וחובות על פי ההסכם ללא  30בוטלו בתוך 

הסכמת המזמין מראש ובכתב ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. הופר ההסכם 
מייד עם התגלה  לן מן האתרידו של הקבהפרה יסודית, המזמין יהיה רשאי לסלק את 

-ההפרה ועצם ההפרה תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור השווה ל
יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצוי לעיל. המזמין  11.1מן התמורה הנקובה בסעיף  10%

המוסכם מהכספים המצוים בידו והמגיעים לקבלן או באמצעות מימוש הבטוחה המצויה 
 להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 14בסעיף  בידו כמפורט

 
בא להוסיף על כל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנה הסכם זה ובסעיף זה בפרט האמור ב

 או להחליף אותם. ולא לגרוע כל דין למזמין על פי 
 

 ןיזוז, ניכוי מן התמורה וזכות עכבוק

מהקבלן,  ם ו/או הוצאות ו/או פיצוייםבכל מקרה שהסכם זה מזכה את המזמין בקבלת תשלומי
ו/או במידה והמזמין ישא בתשלום כספי כלשהו אשר חל על הקבלן לפי הסכם זה ו/או על 

יהיה המזמין זכאי לעכב תחת  –ואף אם הדבר לא נכתב במפורש באותו הקשר  –דין  פי כל
התשלומים שיגיעו לקבלן את כל הסכומים שיהיה צורך בהם לשם סילוק  מהתשלומים ידו

ו/או לחלט אותם מהבטוחה המצוייה  מהתמורה סכומים אלה האמורים ולקזז ו/או לנכות
להלן ו/או לגבות את המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת, הכל  14בידיו כמפורט בסעיף 

אין באמור בכדי לגרוע מזכות המזמין לגבות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 
ביצוע הקיזוז ו/או הניכוי אינו מחייב הודעה  אחרת. ל דרךאת המגיע לו מהקבלן בכ

 .מהמזמין
 

, בין ששולם לפני הסכםעל הצד האחר להסכם זה והחל על פי ההסכם ל תשלום שישלם צד לכ
, יחזיר הצד החייב בתשלום לצד המשלם וחתימת הסכם זה ובין שישולם לאחר חתימת

ה, בצירוף הפרשי הצמדה למדד ימים ממועד קבלת דריש 3את הסכום האמור בתוך 
 .המחירים לצרכן

 
 תערבויות ובטחונו

עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ועצמאית בהתאם לנוסח 
צמודה למדד המחירים לצרכן, להסכם, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת,  כנספח א'המצ"ב 

ה מאת הנערב תחילה, ובלא העומדת לפרעון עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונ
, אשר תשמש שפרעונה יגרע מכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין

מהתמורה )כולל  10%להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה בשיעור של 
מע"מ(. ערבות זו תוחזר לקבלן במידה ולא תמומש ע"י המזמינה, כנגד מסירת הערבות 

 להלן. 14.2בסעיף  כאמור
  

של הרשויות והמפקח על כך, ימציא הקבלן למזמין ערבות  םם סיום העבודה וקבלת אישורע
בנקאית אוטונומית ועצמאית, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת, צמודה למדד המחירים לצרכן, 
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העומדת לפרעון עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונה מאת הנערב תחילה, ובלא 
ע מכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, בשיעור של שפרעונה יגר

. הערבות כערבות לטיב הביצוע לביצוע תיקוניםהסופית )כולל מע"מ(, מהתמורה  5%
שנתיים.  המזמין יהיה תהיה בנוסח המצ"ב כנספח א' להסכם והיא תעמוד בתוקפה במשך 

התיקונים שיידרשו בפרויקט על ידי  רשאי בתום שנת הבדק הראשונה, בכפוף לביצוע
הקבלן לשביעות רצונו המלאה של המזמין, להורות כי הערבות הבנקאית לשנת הבדק 

. הערבות/הערבויות האמורות תהיינה צמודות למדד 2.5%השניה תופחת לשיעור של 
המחירים לצרכן כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום הגשת הצעת 

 הקבלן.
 

 הפסקת העבודה

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולו או מקצתו, לזמן מסויים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב 
מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוען אלא אם 
ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן ינקוט באמצעים להבטחת האתר 

 צורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.ולהגנתו לפי ה
 

הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח באופן זמני, יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מכך על 
 הקבלן בלבד והוא לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין כך.

 
חלת הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח ו/או המזמין לצמיתות לאחר שהוצא לקבלן צו הת

עבודה והוא החל בביצוע הפרויקט בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה 
עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל 
תביעותיו בגין הפסקת העבודה, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך 

הקבלן, תיעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות או כל חלק  העבודה שבוצעה בפועל על ידי
יום מיום הפסקת העבודה.  45מהן, לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל, ייקבע תוך 

היה והמזמין יחליט לאחר שניתנה לקבלן הודעה על הפסקת העבודה לצמיתות, לחדש את 
ודה והמזמין יהיה רשאי ביצוע הפרויקט, לא תהיה לקבלן זכות להמשיך בביצוע העב

 להתקשר עם כל קבלן לשם השלמת ביצוע הפרויקט או חלקו. 
 

 תכתובות הצדדים, הודעו

 .כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה תהיינה כאמור בראשו
 

שעות לאחר המסרה למשלוח בדואר  48כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו תיראה כאילו נתקבלה 
 מקבל, הכל לפי המוקדם.רשום או בעת מסירתה בפועל לצד ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  קום שיפוטמ
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, תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך אשר מוסמך באריאל לבית משפט ה 
יתגלעו בין הצדדים בכל הקשור בהסכם זה, למעט בנושאים הספציפיים המסורים לסמכותו 

 העניינית של המפקח על פי הסכם זה.
 
 

 
 הצדדים על החתום: ולראיה באו

 
 
 
 
 

__________________________                                       __________________________ 
 הקבלן                  עיריית אריאל    -המזמין     
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  – נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית
 

 

 לכבוד

 עיריית אריאל  

 

 

ילוק סכום עד לסך אנו ערבים כלפיכם לס        לבקשת 

 (                )במילים:     של 

בקשר            שתדרשו מאת 

 .   לחוזה מס' 

 

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים לצרכן 

לבין המדד שפורסם סמוך לפני    בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

לום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה יום תש

בקשר            -שיכולה לעמוד ל

 לחיובים כלפיכם.

 

 ועד בכלל.    ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 

 .    אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת 

 

 

 

     ימה חת       תאריך 

 



 36 

  נוסח לאישור לעריכת ביטוחי הקבלן -נספח ב' 
 
 

 ___________ תאריך
 
 
 

 לכבוד
 ("המזמין" להלן:עיריית אריאל )

  5רחוב יהודה 
 נ.,ג. א.
 

 "(הקבלן" :)להלן ___________________חוזה ביניכם לבין הנדון: 
 העיר אריאל   )להלן: "העבודות"( חצרות גני ילדים ברחבי שדרוגלביצוע עבודות שיפוץ ו           

 
ביטוחים ה_______________ערכנו את  הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום

  .המפורטים להלן

 
שם הרשות על מזמין ו/או השם על נערך על שם הקבלן, ביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמשך,  .1

קבלני משנה ו/או על הבאים /או קבלנים ו אוו/ המפקחהמקומית בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או 
זה. ביטוח  הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה אבדן, נזק או אחריות מכוחם מפני

כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי  ,העבודות הקבלניות כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן
ת קבלניות, הידוע כ"ביט" מהדורה הפוליסה הינו בהתאם לנוסח טופס הפוליסה לביטוח עבודו

 ______, על כל ההרחבות הכלולות בטופס הפוליסה כאמור:
 

 נזק רכוש -( 1פרק ) א.
 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המבטח בפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו 
ם חודשי 12"מורחבת" בת ו/או במשך תקופת התחזוקה העבודות לעבודות במשך תקופת 

 . לפחות
 סכום הביטוח .......................................................

 
 לכלול גם את הכיסויים הבאים: ורחבההביטוח 

 
 .מהנזק 15%  -מ הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שלא יפחת 

 .15,000$-מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרוייקט הסופי בסכום שלא יפחת מ ציוד,
 מסכום הביטוח. 10%-פינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ

-נזק לרכוש עליו עובדים ולרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ
100,000$. 

 
מוסכם במפורש כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת 

 יורה אחרת בכתב. תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד, אלא אם
 

הפרק כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפי המזמין ו/או הרשות 
המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או המפקח ו/או קבלני המשנה ו/או הבאים מטעמם, 
וכן כלפי כל אדם או גוף שהמזמין התחייב כלפיהם כי ביטוח העבודות יכלול ויתור על זכות 

 ף לטובתם, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.תחלו
 

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק ) ב.
 

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע, בגבול 
 רוע ולתקופת הביטוח. ילא $ 1,000,000 –מ אחריות שלא יפחת 

סה חבות בשל פגיעה או נזק עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם מוסכם כי פרק זה גם מכ
בתחום אתר העבודות ו/או בסביבתו המיידית )במפורש למעט חבות אשר חובה לבטחה ע"פ 
דין( וזאת מעבר לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי 

  במפורש גם סעיף "חבות צולבת". כוללהכיסוי  רכב.
 

הביטוח לא יכלול חריג לעניין תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי ולעניין חבות בגין 
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נזק הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, 
שאין חובה חוקית לבטחו. החריג לנזקי רכוש שנגרמו על ידי כלי רכב, בגבול האחריות 

 ה לביטוח כלי רכב, יחול רק על בעל כלי הרכב.המכוסה תחת הפוליס
 
 

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) ג.
 

בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע, תוך כדי עקב  המועסקיםחבות כלפי 
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. $ 5,000,000של לפחות ביצוע העבודות, בגבול אחריות 

 בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוערכל הגבלה  כוללהביטוח לא 
 .כחוק

 
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותנו לתחלוף מכל יחיד מיחיד המבוטח ומכל  .2

. סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק אדם או גוף שהמבוטח התחייב לשפותו או הקשור לעבודה
 מתוך כוונת זדון.

 ישא לבדו בתשלום הפרמיה.הקבלן בלבד זה כי אנו מאשרים ב .3

 אנו מאשרים בזה כי במקרה הארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם. .4

מזמין אנו מאשרים בזה כי הביטוחים לעיל הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי ה .5
 .אים מטעמםו/או הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט  ו/או המפקח ו/או הב

 
, אלא אם תשלח לכם הודעה על כך במשך תקופת העבודותלא יבוטלו והביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו 

 יום מראש. 60בדואר רשום, לפחות 

 
 

עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור וסייגיהן כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות אישור זה 
 זה.

 
 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 

 
____________________________                            _____ 

  חתימה וחותמת המבטח                    שם ותפקיד החותם            
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 נספח ג'
 "חבות המוצר" אישור עריכת ביטוח

 
 

 תאריך_________         לכבוד 
 עיריית אריאל  )להלן: "המזמין"(

  5רחוב יהודה 
 

 נ.,ג.א.
 
 

 "(הקבלן" :)להלן ___________________חוזה ביניכם לבין ון: הנד
 חצרות גני ילדים ברחבי העיר אריאל    )להלן: "העבודות"( שדרוגלביצוע עבודות שיפוץ ו           

 
 

_______________ערכנו ביטוח  הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום
, בגין כל פגיעה או נזק 250,000$ של לפחותח על פיו אחריות המוצר שגבול אחריות המבט

 .מזמיןל האו חלק העבודה,וזאת ממועד מסירת בעבודהעקב פגם כלשהו  םלהיגרהעלול 
הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו לפגם ו/או ליקוי בעבודה, בכפוף לסעיף 

חר ממועד תחילת פעילות "חבות צולבת". כמו כן, הביטוח כולל תאריך למפרע שאינו מאו
חודשים  6הקבלן אף אם מועד זה חל לפני חתימת החוזה. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

מתום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
 כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

 
וח אשר נערך על ידי המזמין הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הנם קודם לכל ביט

ו/או  המפקחשם הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט ו/או על והבאים מטעמו ו/או 
טעמם ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה קבלני משנה ו/או על הבאים מ/או קבלנים ו

בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרוייקט ו/או המפקח 
או קבלנים ו/או קבלני משנה. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצם ולא ו/

יבוטל במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין, 
יום מראש. כ"כ, למען הסר ספק, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד יהא אחראי  60לפחות 

 פויות העצמיות בגין הביטוח המפורט לעיל.לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתת
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונתה במפורש ע"י האמור 
 לעיל.

 
 

 בכבוד רב,                                                                         
  

                              _________________________________ 
 חתימה וחותמת המבטח          שם ותפקיד החותם                                 
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 כתב ויתור -נספח ד' 

 
 
 
 

    תאריך 
 
 
 

 לכבוד
 עיריית אריאל 

 
 
 
 
 

ם עם חתימת )כולל מע"מ( אשר קיבלנו/אנו עומדים לקבל מכ ₪                 התמורה בסך של 

עבור מסמך זה, מהווה את התמורה המלאה והסופית המגיעה לנו לסילוק מלא, סופי ומוחלט 

ביום  נכרת בינינו לביניכםאשר       ביצוע עבודתנו כהגדרתן בחוזה  

 .________________ 

 

 

המגיעה לנו התמורה המלאה והסופית מהווה קבלת  הסכום הנ"ל  קבלתאנו מצהירים בזה כי 

החוזה וכי אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה , מאיזה מין או סוג שהוא, י לפ

 כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם , בקשר לחוזה הנ"ל ו/או הנובע ממנו. 

 
 
 
 

 
 
 
 

        
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

       __________________ 
 .  הקבלן חתימת       
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 1 'גנספח 
 

 תנאים מיוחדים
 

 תאור העבודה  00.01
 באריאל  חצרות גני ילדים  שדרוגו לשיפוץ בקשה להצעת מחיר זו מתייחסת 

וכן  מוקדמות – 00מכלול העבודות שתהיינה כאמור לביצוע יעשה בכפיפות להגדרות שבפרק  
 בכפיפות להנחיות ולתנאים הנוספים אשר יפורטו במפרט זה.

  
הזמנה להציע במפרטים הטכניים המיוחדים, כלול במסגרת הכניות ובתכל המפורט והמתואר 

 .זה חוזההצעת מחיר/
 

תבוצענה לפי המפרט הכללי, או לפי ת"י, או מפמ"כ,  –עבודות שאינן מכוסות במפרט המיוחד 
לפי הרמה הגבוהה ביותר ולפי קביעת המפקח, קביעתו של המפקח תהיה סופית ללא כל זכות 

 ערעור של הקבלן.
 

 העבודה כוללת: 
 

 עפרעבודות 
 ., חפירה, הידוק ומילויפירוקים והריסות

 
 שלד וטיחעבודות 

 עבודות צבע  וטיח אקרילי ,טיח שחור בניית קירות תומכים, 
 

 עבודות בניה 
  .בניית קירות

.. 
  

 עבודות פיתוח
ת עצים ,עקיר גידור ושערים ,דשא סינטטי ,  גומימשטחי  ,ביצוע שבילים, רחבות מרוצפות

 והתקנת מתקני משחק .
 

וזאת, גם אם חלקים שונים  לתפעולעל כל חלקיו, מוכן מגרש מודגש בזאת שהמזמין מזמין  
 הנדרשים לביצוע מושלם, לא נדרשו במפורש במסמכי הבקשה להצעת מחיר זו.

  
 
 

 הוראות כלליות  00.02
 
טח העבודה על פי סילוק עודפי החומרים, חומרי ההריסות ופסולת אל מחוץ לש . 1

או למקום אחר כפי שיידרש יהיה על חשבונו של מטמנה מאושרת הוראות המפקח, ל
 הקבלן לכל מרחק שיידרש.

 
על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת, את מקומות השפיכה המותרים ואת 

 המרחקים שלהם מהאתר בטרם יתן את הצעתו.
 

 ותק מאישור זה ל"מפקח".על הקבלן לקבל אישור בכתב על כך. עליו למסור ע
 

 אגף שפ"ע על הקבלן לתאם את עבודתו עם הרשויות הנוגעות בדבר ובמיוחד עם  . 2
שיונות הדרושים )למעט יולקבל את הנחיותיה ואישורה, כולל הוצאת כל הר באריאל 

היתר בניה( ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, 
 גדרות זמניות וכד'.שימוש במדרכה, 
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של התשלומים וקבלת האישורים הנדרשים בין שפורטו לעיל ובין  הוהעשייהיוזמה 
יהיה באחריותו הבלעדית ועל חשבונו. כל  םוביצועשלא פורטו מוטלת על הקבלן 

 הוצאותיו יראו ככלולות במחירי היחידה הנקובים בהצעתו.
 
יעשה ע"י מודד מוסמך מטעם  המגרשתוכנית סימון, הסימון של  ןתינתלקבלן לא  . 4

לא תינתן תמורה כספית נוספת לקבלן בגין עבודות המודד  חשבונו.-הקבלן ועל
 המוסמך.

 
נמצא בתהליך הקמה, תוך תכנון בגין אילוצי המזמין.  על כן, הקבלן נדרש  הפרויקט .5

 צוע.להתארגן בצורה זריזה ויעילה, כך שתוכניות יסופקו לו בסמוך מאד למועד הבי
בגין תהליך זה ועל הקבלן  , לרבות תביעות כספיות,לא יאושרו תביעות כלשהן

 להתארגן מראש בהתאם.
 במידה והקבלן סבור כי נתון זה דורש תוספת תשלום, עליו לכלול זאת בהצעתו.

תקבל כל בקשה להארכת לוח הזמנים בשל האמור לעיל או בשל כל סיבה כמו כן, לא ת
, כאשר החלטת המזמין בעניין תהיה ירות עפ"י כללי המקצועהכל במבחן הסבאחרת, 
 סופית. 

הקבלן אחראי באופן בלעדי לאספקת כל האישורים הנדרשים עם הצבת המתקנים, 
מרחקי הבטיחות ע"פ תקן לרבות המצאת אישור מכון בדיקה מוסמך ואישור 

 קונסטרוקטור ליציבות המתקנים הכל כלול במחירי היחידה 
 

 מים וחשמל זמניים רשת  00.03
מקורות יהיה אחראי להתחברות לאשר  קבלןההחשמל והמים לביצוע העבודות יהיו ע"ח 

 .עיריית אריאל בתאום עם  חשמל ומים
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים או חשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש 

מים וגנרטור לחשמל( לא תוכר סידורים מתאימים על חשבונו לאספקה עצמית )מיכלי אגירה ל
 כל דרישה כספית או אחרת מצד הקבלן עקב הפסקות ו/או ניתוק המים או החשמל.

 
 השגחה מטעם הקבלן  00.04

 הקבלן יחזיק באתר צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים הבאים:
 

מתאימים  וםמקצוע בתח ןוניסיובעל ידע שנים לפחות ,  5של  ןמנהל עבודה מוסמך עם ניסיו
 לסוג כזה של עבודה.

 
 על הקבלן  נוכחות צוות ההשגחה מטעם הקבלן תהיה בכל ימי העבודה ושעות העבודה.

 לקחת דרישה  זו בחשבון במתן הצעתו. לא תינתן כל תוספת כספית בגין כך. 
 

על הקבלן להחזיק על חשבונו, מודד מוסמך עם מכשירי המדידה הדרושים לביצוע העבודה, 
לגבהים, מפלסים, קווי בנין המודד של הקבלן יהיה האחראי בכל הקשור  שלבי העבודה.לכל 
 וכד'.

 
של מחליפים במקרה של מחלה/ מילואים /חופשה וכו' של אחד  םהימצאותעל הקבלן להבטיח 

זהות המחליפים תימסר מראש ובכתב למפקח לאישור. המפקח רשאי  מבעלי המקצוע דלעיל.
מוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ועל הקבלן לדאוג למסירת שמות לסרב לזהות המחליף ה

 מחליפים אחרים לאישור המנהל. 
 

המזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת מנהל העבודה באם נמצא בלתי מתאימים לדעתו 
 מכל סיבה שהיא.

 
 מנהל עבודה של הקבלן ישמש כאחראי לנושא הבטיחות לפי דרישות הרשויות השונות.

 
 מבוטל  00.05

 
 תיאום מועדי ושלבי הביצוע  00.06

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות, את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי 
חוזה זה וכי ידוע לו כי ההזמנה להציע הצעת מחיר/עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת 

 עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים. בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודה שלו יתכן ויתבצעו
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח זמנים 

 המאושר ובתיאום עם העבודות האחרות המתבצעות באתר.
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הבנות או חוסר -לא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע עקב אי
 דברים אלהתאום בקשר ל

  
 דרכים זמניות, גידור ושילוט  00.07

 
כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופן 
השטח הקיים, יורשה הקבלן להתקין דרכים זמניות רק במקומות מאושרים על ידי הפקוח, 

 אם נחוץ, )לצרכי הובלת החומרים ולצרכי תנועת ציוד ורכב(.
ולתחזק את הגדר במשך כל זמן ביצוע   בגדר איסכורית בלן מתחייב לגדר את האתרהק

. הקבלן מצהיר כי ידוע לו עד כמה חיוני הדבר לאור המצאות דיירים בסביבת האתר העבודה
 במהלך ביצוע העבודה.

  הגדר תפורק ע"י הקבלן ועל חשבונו עם מסירת העבודה למזמין ובהתאם להוראות המפקח.
  

 לוח זמנים אבני דרך וקנסות  800.0
 . חודשים 2לביצוע העבודה הינו לוח הזמנים 

 לוח זמנים זה הינו מחייב לרבות אבני הדרך המפורטות בו. 
 

, ליום ₪ 500ר בהשלמת העבודה ישלם הקבלן למזמין סכום בשיעור של גין כל יום איחוב 
  העבודה. כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור בהשלמת 

שיחלפו החל מהיום  םהקלנדאריימובהר בזה כי הימים הנ"ל ייספרו בהתאם לימים ולשבועות 
 הראשון שלאחר הסיום כהגדרתו בחוזה ואילך.

מוסכם במפורש כי כל יום איחור בהשלמת העבודות, החל מהיום הראשון שלאחר מועד 
 מהווה הפרה יסודית של החוזה. , והואןוענייהסיום כהגדרתו בחוזה, מהווה איחור לכל דבר 

 
המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן 
בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם 

במלואה  פוטרים את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את המבנה, לשלם פיצוי אחר או לקיים
 כל התחיבות אחרת לפי החוזה.

 
הקנס האמור יחול גם על אבני הדרך כפי שהם מפורטים בלו"ז. המזמין יהיה רשאי לגבות את 
הקנס גם על איחור במועד ביצוע אבן/ני הדרך. במקרה של עמידה בתאריך סיום העבודה, 

  לקבלן ללא הצמדה וריבית. הקנס על אבן דרך יוחזר במלואו 
 אי עמידה בתאריך הסיום לא יוחזר. הקנס של

 
 – סתירות, טעויות, עדיפויות  00.09

 בהתאם  לאמור במסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/החוזה. 
 

  ביקורת העבודה  00.10
 

 להסכם המצ"ב. במקרה של סתירה יגבר האמור  4.9האמור להלן הינו בכפוף ובהתאם לאמור בסעיף 
 הלן.להסכם על האמור ל 4.9בסעיף 

 
כל הביקורות והבדיקות הדרושות לפי התקן ולפי דרישת המפקח, יעשו ע"י המעבדה  . 1

המפקח יקבע את כמות הבדיקות  של מכון התקנים בלבד, או מכון מוסמך אחר.
והאלמנטים השונים לבדיקה וקביעתו זו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא כל זכות 

 ערעור.
 
לן תיקון, שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם המפקח רשאי לדרוש מהקב . 2

לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה 
 שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.

כמו כן חייב הקבלן להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הציוד והפועלים 
 ת העבודות.הנחוצים עבור בדיק

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  . 3

לעבודה זו וכמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות 
 -במידה והחומר ימצא בבדיקה כבלתי מתאים  הקבועות בתקנים הישראליים.

 ל חשבון הקבלן.הוראות הבדיקה ובדיקות חוזרות יהיו ע
 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
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המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע  . 4

, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכניים ו/או מסוים
 הוראות המפקח.

 
פי בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב המפקח יהיה פוסק הבלעדי והסו . 5

 העבודה ולאופן ביצועה.
 

 דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  00.11
 

אין לפגוע בשום מצב בפעולה השוטפת של  אכלוסבאתר קיימים מבנים מאוכלסים ובתהליך 
 . הקבלן ינוע אך ורק בצירים שהוקצעו עבורו.המבנים 

אום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, דרכי גישה, הקבלן יתארגן באתר בתי
 מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

 
וכן ישיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של 
המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או 

 בות חומרי הבניה, מכונות, ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.לר
 

ידי -הכבישים באתר בכל עת. במידה והכבישים לא ינוקו על ןניקיוהקבלן אחראי לשמירה על 
 .קבלןע"י אחרים ע"ח ה ןהניקיוהקבלן, יבוצע 

 
ה ויוחזר ידי הקבלן באתר העבוד-לקבלן על ידי המפקח( ישמר על רשיימסהעתק היתר בניה )

 למפקח עם גמר העבודות.
 

 וספרי מתקן AS MADE)תכניות עדות )  00.12
כולל העתקי תוכניות 5הקבלן יכין על חשבונו בגמר עבודה על ידי מודד מוסמך אורגינל + 

 .כל המערכות במבנהלאחר ביצוע של מדיה מגנטית, 
 הקבלן ימסור את התוכניות למפקח לפני קבלה סופית של העבודה.

כניות יהיו באותו קנה מידה כמו התוכניות המקוריות והגשת התכניות האלה היא תנאי הת
 לקבלת העבודה על ידי המפקח.

בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין ספרי מתקן מסודרים וערוכים היטב לפי דרישת  
 המזמין,לכל המערכות והציוד, תעודות אחריות לכל המערכות והציוד, הוראות הפעלה, טיפול

 ושימוש.
 כמו כן, עליו להדריך עם סיום העבודה את נציגי המזמין, בכל הנוגע לטיפול במערכות. 

 
 .מבוטל  00.13

 
 נקיון האתר  00.14

הקבלן ימסור את כל השטח עם סיום העבודה נקי ומסודר לחלוטין. יורחקו כל פסולת ושיירי 
 בטון וביצה מהשטח, השטח יהיה נקי.

 
  פינוי פסולת  00.15

 תשלום אגרת פינוי פסולת יהיה ע"י הקבלן או על חשבונו.
 

 .מבוטל  00.16
 

 . מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 00.17
 

 מובהר כי במסגרת הקמת המבנה יעבדו במקום קבלנים אחרים. 
 

 הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים לבצע את עבדותם וכן יספק להם את השירותים
 הבאים:

 שמירה כללית. .1

 את שטחי אחסון במקום המבנה.קצה .2

 ספקות מים, תאורה כללית זמנית, חשמל וכח אפשרות שימוש בהם.א .3

 .םתן אפשרות שימוש בדרכים, מעברימ .4
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שאלת תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ה .5
 .ועל תחזיות הביצוע, ושילוב הגורמים השונים הפועלים באתר

על הידוע לו על המבנים והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו,  תן אינפורמציהמ .6
 בבחינת קבלן ראשי מבצע.

תן אינפורמציה ידועה על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים מ .7
וכבישים סמוכים, הדרכה בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות 

 האתר שמבוצע בו.

עבודה, תאום, השתלבות המבצעים יהול עבודה כללי כולל טיפול בארגון הנ .8
בעבודות הקבלן. ישיבות תיאום, וייצוג בעיות משותפות בפני המפקח ובפני 

 המתכנן.

בטחת שיתוף פעולה מלא והדוק עם קבלנים אחרים, הדרכתם בכל הנוגע ה .9
לעבודות הקמת המבנה הקשורות לעבודותיהם, מתן אפשרות שימוש בפיגומים, 

תקנים אחרים המשמשים לביצוע העבודות הגשת בדרכים, במשטחי עבודה ובמ
כל עזרה סיוע והקלות בהקשר זה לרבות סימון, שימוש סביר בציוד לביצוע 

 אחראיות סילוק פסולת, ניקוי וכו'.

ים ייצוע כל החריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתכניות באלמנטים העשוב .10
ם בכל כמות וגודל מבטון עבור כל קבלני המערכות ו/או המלאכות ו/או אחרי

וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים הנובעים מעבודת קבלני המערכות 
ולל פתיחת חורים, חריצים, כוהמלאכות והקבלנים האחרים ללא יוצא מן הכלל 

וכן יהיה אחראי לסתימתם לאחר מכן  תוצינורומגרעות, פתחים למעברים 
ודת הסתימות תבוצע . עבתהצינורובאופן מקצועי ובאופן מוחלט מסביב לכל 

 באזור הנדון. תהצינורולאחר השלמת כל 

תן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים לביצוע כל העבודות צרכי עבודת הקבלן מ .11
 האחר.

יקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים אחרים במבנה עפ"י לוח הזמנים, פ .12
 ודווח למזמין ולמפקח על כל פיגור או תקלה מבעוד מועד.

לביצוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה וארגון האתר כך חריות א .13
 שיהיה מסודר ונקי.

 . להסכם המצ"ב 4.16נוסף לאמור בסעיף כל האמור לעיל ייעשה ב
 

 תאומי פתחים ומעברים 18.00
תאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות  

 צוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.הקשורים לבי
 

 מדידות 19.00
על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק בקביעות במקום העבודה מכשירי מדידה מדויקים  

על כל חלקיו ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן.  ןהבנייומודרניים הדרושים לסימון 
ת בהתאם לצרכי העבודה, ובכל עת שיתבקש על הקבלן להעסיק על חשבונו מודד שיערוך מדידו

   לעשות אותן ע"י המפקח. 
 

 אופני מדידה מיוחדים  20.00
 כל האמור במסמך זה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 'גספח נ
 

 לעבודות הפיתוח  המיוחד המפרט
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 עפרעבודות   -  01פרק 
 

 מוקדמות 0110.
  .בעומק הנדרש עפ"י מפלס תשתיתהקבלן יחפור ויישר את השטח  .1

 כל המילוי השפוך שיימצא, יסולק מהאתר והחפירה תחדור בקרקע הטבעית בלבד. 
 מילוי מעל תשתית החפורה .2

 
ס"מ לצפיפות  20,מהודק בשכבות בנות  ס"מ 20יונח מצע א' בעובי  הקרקע הטבעית מעל 

 .modifled 100%של 

  בבקרה ופיקוח .3
 מעברי מכבש מכל כיוון  6יבוצעו  דקתמהובכל שכבת מילוי ומצע 

 
 
 

 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 
 
 
 

 מוקדמות 02.01
בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  . 1

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02פרק  -
 
צוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת בי . 2

 מהדורתו האחרונה של המתכנן.
 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע".

 
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם  . 3

פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור 
צים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או היוע

החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא 
 מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.

 
 הבטון הגלויים לעין,  יהיו בגמר חלק מוכן לצבע. אלמנתיכל  .4

ת יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או אין באמור לעיל להתיר הפסקו
סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון  יתיקונסגרגציה ו/או 

החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך 
 יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת.

 מוחלקים בעזרת הליקופטר. כל רצפות וגגות הבטון יהיו 
 

 סוגי הבטון 02.02
 אלא אם כן פורט אחרת בתכניות. -30סוג הבטון לכל חלקי המבנה יהיה ב

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.
שיקבע  מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי

 האדריכל.
 

 דיוק בביצוע 02.03
בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך  ימקסימאלעל מנת להבטיח דיוק 

 בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.
 

 הכנות ליציקה 04.02
שעות לפני מועד  48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 

 היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.
 לקבלן ע"י המזמין. רשיימסנוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד 

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח כי 
 היציקה מוכנה.
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 למנטים מבוטנים וכו'חורים, חריצים, שרוולים, א 05.02
 

של כל  המדויקלפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם  .1
 החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש.

 לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב.
 

ות ולברר עם המפקח וכל לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכ . 2
את כל ההכנות הנדרשות להם  -המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

לתוכניות מערכות התברואה,  ןהבנייובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות 
 החשמל, מיזוג אויר וכו'.

 
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות 

וקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים הקונסטר
 והקבלנים.

 
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים, שקעים 

, כל תמכאניווכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו 
 בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש. שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים

 
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל 

 סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המפקח. 
 
 

 בדיקת בטונים טריים 06.02
 

ר תבצע בדיקות טיב של תאושרנה במבדקת הבטונים אש לפרטיהןתערובות הבטון  . 1
 הבטונים.

 
 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  . 2
 
מהבטון הטרי בהודעה  מדגמיםאחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת  . 3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24מראש של 
 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 07.02
 ן:שלבי הביצוע יהיו כדלהל

 
 סיתות הבטון הישן עד לחישוף האגרגט וניקוי השטח מחומר משוחרר ומאבק. . 1
 
 ניקוי ברזל הזיון מכל שאריות הבטון עם מברשת פלדה. . 2
 
 הרטבת הבטון כשעה לפני יציקת הבטון החדש. . 3
 

 תמיכות ופיגומים 08.02
 

וקירות מסוימים דרש לתמוך תקרות, קורות יעל הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר וי . 1
יה וזאת על מנת יבאמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנ

 לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.
 
 ידרש בהתאם להוראות המפקח.ישל התקרות יעשה לכל זמן ש התמוך . 2
 
ידי  כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יבוצעו ויסופקו על .3

הקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים לאישור משרד 
העבודה והמפקח על הבטיחות, הכל עפ"י התקן, שלבי העמסה והסכמה הסטטית של 

כי כל  יצויןהמבנה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"י המהנדס האחראי לביצוע השלד, 
ות על הקבלן ודרישה זו היא חלק יסודי האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים חל

 ממפרט זה. 
 

 כיסוי בטונים 09.02
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ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעים פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים 
עד הברזל הקרוב ביותר לפני  יהמינימאלהבטון כיסוי עובי  מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 בהתאם לתקן.הבטון יהיה 
 

 יסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.במידה וכ
 
 

 שימוש בבטונים מיוחדים  10.02
מיקה  -כגון: בטון  תרמיתיש להשתמש בבטונים מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה 

במקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למניעת סדיקה  6, " 5)ללא פוליה(, עם שקיעה "
יר באפר פחם ועך מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים עש

 אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבל ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם התאמת גודל האגרגט, 

מותנים בצפיפות הזיון, כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו  הציהוויברסוג הבטון ואמצעי 
 בנפרד.

 
 תכולת המחירים  10.02
 

בכל מקרה של חפירה עודפת יידרש הקבלן למלא את העודף בבטון רזה ו/או מצעים סוג א'  .1
 בהידוק מבוקר או ע"פ הוראות המפקח ושיקול דעתו הבלעדי.

קות מושבי הטריבונות בגימור חלק חשוף יש ל הבטון יוצק בתבניות עץ או מתכת, ביציכ .2
 להוסיף לתבנית פורמיקיה, מחיר התבניות כלולים במחיר וכן התמיכות.

תפרי ההתפשטות כלולים במחיר הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד יש להקפיד שיציקת ת .3
הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי ההתפשטות כך שלא תתהווה כל הפרדות אופקיות 

 או כל צורה אחרת בין השדות ובין תפרי ההתפשטות. ואלכסניות

חיר הבטון מכל הסוגים כולל גם ביצוע מעברי שרוולים ו/או צינורות, השארת פתחים מ .4
ומגרעות מכל הסוגים, קיטום פינות,עיגון פלטקות לצורכי מערכות לפי תיאום עם תוכניות 

 דה.החשמל והאינסטלציה וכל היתר הדרוש להשלמה גמורה של העבו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות טיח -  09פרק 
 

 כללי  09.01
 של המפרט הכללי ולמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 
 הכנת השטחים לטיוח  09.02

בכל המקומות שידרשו על ידי המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על עבודות  . 1
 שכנות לפני ביצוע עבודת הטיח.
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מחוזקת  X.P.Mמפגש שני חומרים שונים, כגון: בטון ובניה יכסה הקבלן ברשת  . 2
מ"מ ועובי החוטים  12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  25במסמרי פלדה. רוחב הרשת 

 מ"מ. 0.7
 
עד ליישור פני השטח. במקומות  1:3חריצים לצנרת סמויה יסתום הקבלן במלט צמנט  . 3

ס"מ מעל  15הנ"ל ברוחב  X.P.Mיכסה החריץ ברשת  ס"מ, 15שרוחב החריץ עולה על 
 רוחב החריץ לכל כיוון.

 
 יש להרטיב היטב את המשטח המיועד לטיוח לפני ביצוע הטיח. . 4
 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03
פינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל קנטים והגילופים יהיו חדים 

 . x.p.mפינות וכולל  רגל בשני השטחים ויבוצעו בעזרת שבלונותוישרים לחלוטין לפי ס
 

או שטחי רביץ  מטויחיםבין שטחים מחומרים או גימור שונה כמו בין שטחי בטון גלוי ושטחים 
 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  3-5ושטחי בניה או בטון יבצע הקבלן חריץ בעובי 

 
 תיקונים והשלמות טיח  09.04

ל ידי עבודות הגמר והמלאכות או כל סיבה אחרת, יבוצע ע"י הקבלן כל תיקוני הטיח שנפגע ע
במסגרת עבודות הטיח. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות 

 וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.
 

 
 טיח אקרילי וניצאיני  05.09

י של חב' נירלט, טמבור או ש"ע "ג הטיח הנ"ל תבוצע שכבת שליכט צבעוני אקרילי וניציאנע

 מ"מ )יבש( הגוון לפי בחירת האדריכל. 2בעובי 

 -לפני ישום החומר יש לבצע ניקוי יסודי מאבק, מריחת פריימר מסוג " סופר קניטקס או ב

 "נירוקריל פריימר".

 שעות. 72ריחת החומר במלאג' מתכת ועיבודו במלאג' פלסטיק, זמן יבוש של החומר מ

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות צביעה  -  11פרק 
 

 כללי 11.01
 

 צויןלעבודות צביעה אם לא  11פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי  .1 
 אחרת במפרט וכתב הכמויות.

 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. .2 
בור" או ש"ע עבודות הצביעה ייעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות )חברת "טמ כל  .3 

 באישור המפקח.
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  ralגווני הצביעה לפי בחירת האדריכל מגווני  .5 
 

 
 

 
 עבודות פיתוח האתר - 40פרק 

 
 מספור הסעיפים בתוך הפרק איננו בהכרח תואם את המספור בפרק שבמפרט הכללי.

שהם  תיאור העבודה הוא כללי. על הקבלן להתייחס אך ורק לאותם סעיפי עבודות בפרויקט זה, כפי
 מפורטים בכתב הכמויות ובתוכניות המצורפות(.

 
  

 כללי  40.00
 

המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לבניין ולפתוח ) האוגדן הכחול(  
, אלא עם צוין אחרת. השלמות 1984לפיתוח האתר, הוצאה משנת  40לרבות פרק 

לי לפיתוח או כהדגשה בסעיפים להלן באות כתוספת או שינוי לאמור במפרט הכל
 מיוחדת הנובעת מאופייה המיוחד של עבודה.

 
 עבודות הכנה והכשרת השטח  40.01

 
עבודות פירוק של אבני גן קיימות, ריצופים ואלמנטים  -בנוסף לאמור בפרק זה  

אחרים יעשו בשטח לפי הוראות המפקח באתר. שאריות ופסולת יפונו לאתר שפכים 
 מאושר.

ה בכלים ובאמצעים מתאימים מבלי לפגוע בעצים או במבנים עקירת עצים תעש 
 סמוכים ובייחוד קווי חשמל, טלפון, כבלי טלוויזיה ואחרים.

וזאת במידת הצורך לאחר התייעצות עם המתכנן באם לא יימצא פתרון לשילוב  
העצים הקיימים בתכנית . על הקבלן ליידע את המתכנן על הימצאות עצים קיימים 

ס"מ  10-העבודה. במידה ויש צורך בכריתת עצם , הכריתה תעשה עד ל  לפני תחילת
 מתחת לפני הקרקע המתוכננים.

 
 ריסוס  40.01.4

 
אפ", ו/או "  -בנוסף לאמור בסעיף זה יבוצע ריסוס השטח בחומר הדברה מסוג "ראונד  

", ו/או איוד במתיל ברומיד, עפ"י הוראות היצרן, במקומות אשר יורה  Xהייבר 
באתר, לרבות מתחת למשטחים מרוצפים. הקבלן יהיה אחראי להשמדה של  פקחהמ

עלווה וקנה שורש, וירסס וריסוסים חוזרים במרווחים של שלושה  כל עשבי הבר, 
 המוחלטת. שבועות עד להשמדתם

 
 עבודות חפירה ומילוי  40.02

 
 כללי   40.02.00

 
פר יתייחסו ללא יוצא מן הכלל בנוסף לאמור בפרק זה מחירי היחידה לכל עבודות הע 

 לביצוע עבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח.
 

דו"ח קרקע אינו מצורף למסמכי החוזה, כך שעל הקבלן לבדוק בעצמו את אתר  
העבודה ולהשיג כל אינפורמציה שלדעתו דרושה, ע"מ להגיש את כתב הצעתו למכרז 

 זה.
 

יי שונים מאושרים ע"י המפקח באתר וכן בעבודת ידיים העבודה תבוצע בכלים מכנ 
בהתאם לצורך, ובמיוחד על יד קירות של מבנים ושטחי פיתוח קיימים, וזאת ללא  

תשלום נוסף עבור עבודת הידיים. הקבלן ידאג לתמיכת הקירות השכנים במידת 
 לנוהלי הבטיחות המתחייבים מאופי העבודה. הצורך, וידאג 

 
 רהחפי   1.40.02
 



 50 

בנוסף לאמור בסעיף זה, תעשה חפירה באתר לכל עומק שהוא והעברת החומר החפור  
לשטחי המילוי פיזורו התחומי האתר לפי התכניות והוראות המפקח, כולל חפירה 
בעבודות ידיים בקרבת מבנים ושטחי פיתוח קיימים. העבודה כוללת את הרחקת 

 ומית.עודפי החפירה למקום שפך מאושר ע"י הרשות המק
 
 אדמה חקלאית  2.40.02
 

. אם לא צוין אחרת תפוזר אדמה40פרק -הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר  
ס"מ. העבודה כוללת יישור לקבלת  30 -חקלאית כאמור בשכבה שאינה פחותה מ  

 גבהים מתוכננים לפי התכניות.
 
 כבישה והידוק  3.240.0
 

בוקר בשטחי המדרך מתחת לקירות ומדרגות בנוסף לאמור בסעיף זה ייעשה הידוק מ 
ובכל מקום כמצוין בתכניות ובהתאם להוראות המפקח באתר. דרגת הצפיפות 

 מוד. א. א. ש. ו. 96%תהיה
 
 

 קירות מבטון ואבן   40.05
 

 כללי  40.05.0
 

בנוסף לאמור בפרק זה יהיו קירות תומכים וקירות גדר כמפורט במפרט הבין משרדי  
וח האתר. העבודה כוללת מדידה וסימון, עבודות חפירה לתחתית פית - 40פרק 

המצעים, מרחב עבודה לחפירת יסודות, יסוד לקיר, החזרת העפר החפור בגב הקיר, 
כולל הידוק מבוקר ותוספת אגו"ם לפי הצורך עז לקבלת הגבהים בהתאם לתכנית 

 הטופוגרפיה.
 

 העבודה כוללת: 
 

)אלא אם צוין  אחרת(  3ת פי.וי.סי בגוון אפור ובקוטר "פתחי ניקוז, שיותקנו מצינורו - 
 מטר. 2במרווחים שלא יעלו על 

   ס"מ מעל פני הקרקע או המדרכה לרגלי הקירות. כמו כן יש לדאוג לניקוז  20ובגובה  
עליון בקירות, לפי המסומן בתכניות. על פתחי הניקוז יגנו צרורות של אבן מודרגת  

תח, עטופים ברשת לולים מגולוונת. הצינורות יקבעו בתוך דליים לכל פ 2-3בכמות 
 .2%הקיר ויוטו כלפי חזית הקיר בשיפוע 

 
מטר, או לחילופין במקומות שבירה או קפיצה  8תפרי התפשטות במרחקים של עד  - 

קר. את חלקו  -ס"מ כולל מילוי קל  2של  הקיר )אלא אם צוין אחרת(. התפר ברוחב 
 אום ב "אלסטרוסיל" או ש"ע.החיצוני של התפר יש ל

 
הכנת חורים למעקים או גדרות למיניהם בראש הקיר במידת הצורך ע"פ התכנית  - 

 והפרט.
 

השארת "קוצים" בראש הקיר, במידה שיהיה צורך בבניית קיר בלוקים על קיר  - 
 הבטון בשלב מאוחר יותר.

 
 .השקיית הקירות במשך שבוע ימים מיום גמר ביצוע של כל קטע - 

 
הקירות ייבנו רק לאחר קבלת אישור מן המתכנן לדוגמה שעל הקבלן לבנות באתר.  - 

במידה וידרש לבנות קיר בדוגמה ובמתכונת הקירות הקיימים בשכנות לאתר, יצוין 
 פרט זה בתכניות.

 
 קירות בטון  40.05.1

 
דת הזיון ) אלא אם צוין אחרת( פל 20 -בנוסף לאמור בפרק זה, היציקה מבטון מזוין ב 

במפרט הכללי, ובכל מקרה לא תימדד הפלדה בנפרד  0207תהיה כמתואר בפרק 
 ותיכלל במחירי הבטון.
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הקבלן יציק את היסודות ע"ג שכבת בטון רזה כמצוין בפרט. התבניות לבטון תהיינה  

עשויות מלבידים חדשים, אלא אם צוין אחרת. בכל מקרה, גמר הקיר יהיה חלק ונקי , 
 -ס"מ, הכל כמפורט במפרט הכללי לפיתוח האתר  2/2זות בפינות הקיר עם גמר פא

 ובהתאם לתכניות ולפרטים. 40פרק 
 
 סיתות פני בטון   2.40.05

 
סיתות או התזת חול על פני הבטון יבוצע בהתאם להוראה מפורשת של המתכנן.  

ות הסיתות יהיה טלטיש דק. פני הבטון יהיו מקולפים פסיקים, פסיקים עם בליט
ונקודות. העיבוד יעשה בעזרת פטיש, אזמל קיצוע ואזמל מחודד. סיתות בהתזת חול 

מהווה אלטרנטיבה לסיתות ידני, יעשה בהתאם להנחיית המתכנן וללא תוספת מחיר, 
 תחילת העבודה שתאושר ע"י המתכנן. יש להכין דוגמה לפני

 הסיתות ייכלל בעבודת הקיר אלא אם צוין אחרת. 
 
 
 ביעת קירות הבטוןצ  3.40.05
 

 במפרט הבינמישרדי הדן בעבודות צביעה. 11צביעת הקירות בהתאם לפרק  
 
 
 קירות ואלמנטים מבטון עם חזית לבנה   4.40.05
 

 ס"מ. הבטון עשוי  3יציקת קירות ואלמנטים בשתי שכבות. שכבה עליונה בעובי   
 במפרט  02לפרק  מתערובת חול ומלט לבן. שאר חלקי היבטו יוכנו כרגיל בהתאם 
 הבינמישרדי הדן בעבודות בטון יצוק באתר. 

 
 קירות בטון מצופים באבן    5.40.05
 

 בנוסף לכל האמור לגבי קירות בטון יצופה הבטון בשכבת אבן כמפורט בפרטי  
 הביצוע. 
ס"מ בתוספת מוסף "בי ג'י בונד" 2האבן תחובר לפני הבטון ע"י שכבת טיט בעובי   
 ר בכמות וביישום עפ"י הוראות היצרן. עבודות הקיר יכללו בתוכן גם או ש"ע מאוש 
 את ציפוי האבן. בנוסף לכל האמור לעיל, יבוצעו כל עבודות האבן ע"פ הוראות פרק   
 הכללי. במפרט  14 -  

 
 

 מצעים ותשתיות  40.06
 

 מצע .  40.06
 

ס"מ על  20בות של בנוסף לאמור בפרק זה החומר יהיה ממקור מאושר אשר יפוזר בשכ 
גבי שתית מהודקת. כל שכבה תורבץ במים ותהודק בכלי ויברציוני מאור לצפיפות של 

 לפחות מהצפיפות המרבית לפי מוד.א.א.ש.ו. 96%
. הגרגיר 65%לא יעלה על  10ס"מ, אחוז גרגיר עובר נפה מס'  7גודל גרגיר מקסימלי  

דרג ולא יכיל כל פסולת אורגנית . המצע יהיה מו10%לא יעלה על  20נפה מס'  העובר
 .7%ואינדקס הפלסטיות לא יעלה על  10%או פסולת בנין. גבולות הנזילות לא יעלו על 

המפלס הסופי של פני המצע המהודק יהיה בהתאם לתכניות ו/או הוראות נוספות  
 במקום. 

 העבודה כוללת גם הידוק שתית לקבלת פני דרך. 
 מבוטל   40.07

  
 

 לים, מדרכות, רחבות ומדרגותשבי   40.08
 
 כללי   1.40.08
 
 , בתוספת השלמות אילו:40פרק  -הכל כמתואר במפרט הכללי לעבודות פיתוח האתר   
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 הגימור העליון בשטחים מרוצפים, יהיה ללא פגמים. . 1
 
 -השלמות לריצוף תעשנה אך רק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה פחות מ . 2

ע"י יציקה במקום בדוגמה ובגוון הריצוף הצמוד. במידה  ס"מ יש להשלים 5
 ונמצא תא ביקורת בשטח מרוצף, יש לבצע מכסה בדוגמת הריצוף.

 
במידה שיש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש החליף במקומות החיבור  . 3

 שבורות ולקבל משטח ישר, חלק ואחיד. מרצפות
 
 ריצוף באבני ריצוף משתלבות  3.40.08
 

 .40 -במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק  כאמור 
 

 אבני שפה וגן  40.08.50
 

 כללי 
 

 .40 -הכל כאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק  
 בנוסף לנ"ל: אבני השפה יונחו בהתאם לתכניות ולפרטים. לא תשולם כל תוספת   
  עבור הנחת אבני שפה ברדיוסים או עקומות. השלמות ייעשו ע"י אבני שפה באורך  
ס"מ או ע"י ניסור אבני ספה בבית החרושת, לשביעות רצון המפקח באתר. כנ"ל  50  

 לגבי אבני גן.
 

 אבן שפה כביש -אבני שפה טרומיות   40.08.51
 
 .40 -הכל כאמור במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק   

 
 אבן גן מיוחדת  52.40.08
 

מ ע"ג יסוד בטון כמפורט ס" 60/23/20אבן גן מאלמנט מדרגה מחורצת מבטון טרום  
 20בפרט הביצוע . העבודה כוללת חפירה הדוק שתית, תשתית כורכר מהודקת בעובי 

 ס"מ וחיתוכים במידת הצורך.
 

 צביעת כבישים ומגרשי ספורט  8.53.40
 

לאחר גמר ביצוע עבודות האספלט, על הקבלן לנקות את השטח ולסמן בצבע שמן  
ס"מ,  10מלא, בהתאם לתכניות. רוחב פסי הסימון  מעולה, בגוון לבן ובכיסוי מטיב

 5פסי הסימון מסמנים את מקומות החניה. קווי הסימון של מגרשי הספורט ברוחב 
 ס"מ כמופיע בתכנית ו/או בפרט. המדידה קומפלט לכל העבודה.

 
 מוצרי מסגרות  40.10

 
לות, ספסלים פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות/אומן, גדרות, מעקים, שערים, פרגו 

 וכו' העשויים ממתכת.
 

 כללי   40.10.00
 

כל העבודות והחומרים יתאימו לפחות לתקן הישראלי העדכני המתאים לאותו נושא  
 שנדון בכתב הכמויות.

  
 כל העבודות תעשנה תוך שימוש בחומרים מעולים , ובביצוע בעלי מקצוע מומחים. 
רר ולבדוק בתכניות ו/או לקבל הוראות תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שעליו לב 

 מוקדמות מהמתכנן על צורת פתיחה של השערים.
 

 מידות   40.10.01
 

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים, גדר  
 רשת וכו'. את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.
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ע"ג התכניות ותאושר בחתימתם של המפקח כל סטייה מהמתוכנן תירשם ביומן ו/או  
 באתר והמתכנן.

לפני התחלת הביצוע יבדוק הקבלן המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא  
 שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

 
 חומרי עזר  40.10.02

 
עגון לבטון וכו' יהיו ממין כל חומרי העזר, כגון: ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק,  

מעולה. בכל מקום שיש לעגן ברזל בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצעו בהתאם לתכנית, 
 כולל כל ההכנות בעת יציקת הקירות.

 פני הקירות לאחר ביטון העמודים )בחלק העליון של הקיר( יישארו חלקים  
 ומעובדים כנדרש. 

 
 חומרים   40.10.03

 
יו חדשים, מיחידה אחת, ישרים, נקיים מחלודה, ובעלי חתך שווה כל מוטות הברזל יה 

לכל אורכם. הכל לפי המידות הרשומות בפרט הביצוע. את המוטות יש לנקות 
 ולהחליק בפינות.

חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח ולא לשרוף. הברגים יהיו מגולוונים ובאורך 
 מתאים ובקוטר לפי הנדרש.  

 
 צבע  40.10.04

 
 כל חלקי המתכת יצבעו כמפורט להלן: 

 
ניקוי מוחלט של חלקי המתכת בשיטת התזת חול או במכשיר פלדה, או בכל  .1

שיטה אחרת מכנית או כימית, לפי דרישות המפקח והוראות היצרן. ניקוי זה 
 ייעשה גם במקרה של גלוון הגדרות.

 
נול" או  שכבה אחת של מיניום סינתטי מטיב מעולה מסוג " סינקוט", "מגי .2

 אחר.
 

 שעות, שכבה שנייה כנ"ל ) אולם בגוון אחר(. 48לאחר ייבוש של  .3
 

לאחר התייבשות מוחלטת של צבע הייסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, צבע שמן  .4
בגוון כפי המפורט בפרט או לפי בחירת המתכנן, עד לכיסוי מלא      סינתטי

 שכבות לפחות(. 2של כל המתכת )
 

 עשינה ע"י בעלי מקצוע מומחים.עבודות הצביעה ת    
 

 גלוון  40.10.05
 

לאחר ביצוע כל המתואר לעיל פרט לצבע, יגולונו כל חלקי המתכת בגלוון מלא ואחיד 
 אשר יענה לדרישות תקן ישראלי בהוצאתו האחרונה. 

 
 צביעת צינורות מגולוונים 
    
 עת צבע היסוד.. ניקוי יסודי וכן יצירת מעט חספוס בנייר זכוכית, לפני צבי1 

 
 .ZN. שכבה אחת צבע יסוד אפוקסי " אפיטמרין אוקסיל" 2 

 
 . לאחר הייבוש כפורט לעיל שתי שכבות צבע "איתן".3 

 
 

 הביצוע בבית המלאכה  40.10.06
 

יש להקפיד שכל החלקים שהוכנו בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם  
ות ישויפו פה מכל צדיהם, כל הגבשושיות במקום לא תהיינה סטיות. כל קצוות המוט
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בברזל יורחקו, כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים ייעשו בריתוך חשמלי, 
והקיפי, יש ללטש ולהבטיח מעברים מעולים או חדים, הכל לפי דרישת  מלא

 המתכנן.
כנ"ל מ"מ לפחות ע"י ריתוך  3כל עמודי הפרופיל ייסגרו בקצה העליון בפחית בעובי  

 לפי מידות העמוד.
  הריתוח יהיה מלא והיקפי כאמור, ועשוי ע"י בעלי מקצוע מומחים. כל החלקים  
 המרותכים יהיו במישור אחד. 

 
 

 ריהוט גן -מוצרי עץ   40.11
 
 

 נגרות אומן 40.11.01
 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא שום סימני ריקבון או התקפת חרקים, ללא בקיעים  
ללא כתמי שמן ולכלוך, וללא פגמים כלשהם. העץ יעבור איפרגנציה ויתאים מפולשים, 

 לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בתקן הישראלי.
 

טעון אישור  -עץ שלא יצבע בצבע שמן אלא, רק בצבע שקוף, ואשר יהיה גלוי לעין  
מוקדם של המפקח, לגבי מראהו. הקבלן יגיש לאישור המפקח לפני התחלת ייצור 

לקים דוגמה מייצגת מלוחות העץ. בעת ייצור חלקים שפניהם יישארו גלויים ללא הח
צבע מכסה, יותאמו הגוון, כיוון הסיבים וכו' של הלוחות הסמוכים, בהתאם להוראות 

 המפקח.
 

בהעדר הנחיה אחרת יהיה העץ, עץ אורן פיני, ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו  
ר לפי ת"י. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את בריאים, בקוטר ובמספר המות

 העץ עקב ריבוי סיקוסים.
 

 מידות וסטיות מותרות  40.11.02
 

מידות העץ המצוינות בתכניות ו/או הרשומות בכתב הכמויות מתייחסות למידות העץ  

 1לאחר ההקצעה והעיבוד הסופי. הסטייה המותרת במידות מוצרי הנגרות תהיה 
0.5ס"מ, תהיה הסטייה המותרת  10 -מ"מ , לכל היותר, לגבי פיאות שמידתן קטנה מ 

 של האלמנט או  מ"מ, בתנאי שהסטייה תהיה שווה לכל האורך, הגובה או הרוחב
 בהתאם לתקן.

 
 מוצרים מנגרות אומן  40.11.03

 
ים לעין יוקצו ע"י מכונה וסימני ההקצעה כל שטחי העץ של מוצרי הנגרות הגלוי 

המכנית יורחקו באמצעות ההקצעה ביד וליטוש בנייר זכוכית, עד לקבלת שטח חלק 
 לגמרי.

 הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים או מסמרי פליז. 
 

 עץ טבעי למוצרים  40.11.04
 

לקית. העץ חייב העץ למוצרים אלה יהיה מחלקי עץ טבעי בלתי מעובד או מעובד ח 
בריא, יבש וללא סימני ריקבון או התקפת חרקים. חלקי העת יהיו מקולפים,  להיות

ה"עיניים" והסתעפויות יקהו ויקטמו, כך שלא תשארנה פינות חדות. העץ יחוטא ע"י 
 חומרים מאושרים. סוג העץ יהיה בהתאם לנדרש בתכניות.

 
 הרכבת מוצרים מעץ  40.11.05

 
יהיו ברגי עץ בלתי חלידים ומושקעים בעץ. אותו הדין לגבי אומים.הברגים לחיבור  
כל הברגים, ווי החיזוק, העוגנים, החיבורים לבטון או למתכת, יהיו ממין, מגודל  

שיבטיחו יציבות מוחלטת. כל הזיזים, הבליטות והפינות החדות יקטמו או  ומסוג
 יעגלו.

 
 דוגמאות  40.11.06
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לוחות או חלקי עץ טבעי כאשר יידרש לכך ע"י המפקח. חלקי הקבלן יגיש דוגמאות של  

נגרות אשר לא ייצבעו בצבע המכסה את המראה הטבעי, אלא יצבעו בחומרים שקופים 
כגון לכה שקופה, טעונים אישור מוקדם של המפקח. המפקח יבדוק את המראה הכללי 

 יוחל בחיתוך ובייצור., הגוון, כיוון הסיבים וכד', ויקבע אם הם לשביעות רצונו בטרם 
 

 צביעת נגרות  40.11.07
 

במפרט הכללי לעבודות  11כל עבודות הצביעה של הנגרות יבוצעו לפי דרישות פרק  
 , לרבות צבע שמן, צבע שרוף בתנור, או צבעי עץ ובגוון לפי בחירת המתכנן. צביעה

 
ע בצבע עץ במידה שלא צוין אחרת בפרט הביצוע או בכתב הכמויות, יהיה העץ צבו 

 "קסילדקור" בשלוש שכבות לפחות או ש"ע.  מסוג
 

צל בגוונים שונים לרבות כל  70%רשתות ההצללה יהיו ממין עמיד וחסין אש  40.11.08
מאושר משרד UV 95%עמיד  5093ת"י האישורים הנדרשים לעניין בטיחות אש 

 החינוך והבראיות לסביבה עם ילדים .
 
 
 
 

 אופני מדידה לצורך תשלום
 

 מוקדמות
 

 כללי  0.1
 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על  
 כל מסמכיו.

 
המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

התחשבות בה, לא  -הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנה כלשהי או אי  
 כרו כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות או כעילה לתשלום מכל סוגיו

 שהוא.
 

 יחידת מידה   0.2
 

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את  
כל המפורט בתכניות בפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב 

 הכמויות.
 

 עבודות הכנה א. 
 

במידה שההתייחסות לעבודות תהיה כקומפלט, ללא פירוט אחר בכתב הכמויות,  
 אזי הכוונה תהיה לפירוט כמופיע להלן:

הסרת צמחיה, ניקוי האתר, עבודות הריסה ופירוק בהתאם לתכניות והוראות  
 המפקח באתר, לרבות סילוק פסולת, אשפה, חומרי בנין ישנים וחדשים, חגורות

בטון, ריצופים שאינם ראויים לשימוש, משטחי אספלט, גלויים ובלתי גלויים בכל 
 עובי שהוא, קווי צנרת בלתי פעילה, קירות, אבני שפה וכיו"ב.

אלמנטים הראויים לשימוש חוזר כגון: מרצפות שלמות, מתקני משחק, אבני שפה  
ת ושערים, בניה וגן, ארגזי חול, בתני אשפה, מדרגות, אלמנטים טרומיים, גדרו

 -ארעית וכן כל אלמנט נראה ו/או בלתי נראה בשטח, המפריע לעבודה המתוכננת 
 יועבר למחסני המזמין ו/או יותקן מחדש בשטח ע"פ הוראות המפקח באתר.

 
המחיר כולל בנוסף לכל האמור לעיל גם העמסה וסילוק הפסולת אל מחוץ לאתר  

כולל תשלומים עבור כניסה לאתר למקום שפיכה מורשה ע"י הרשות המקומית, 
 האמור, שפיכה ויישור של ערמות הפסולת לאחר הפריקה בעזרת מכשיר מכני.
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 קירות וספסלים בנויים ב. 
 

המדידה תעשה במ"א, אלא אם צוין אחרת, תוך ציון מידות החתך הטיפוסי.  
 המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות חפירה, הידוק שתית, אגו"ם בהידוק מבוקר

לפי הצורך, צינורות ניקוז עם צרורות אבן בפתחיהם, יסוד, תפרי התפשטות 
ממולאים ואטומים וכן הכנות לעיגון גדרות או מעקים במידת הצורך. בקירות בטון 

 יכללו במחיר בנוסף לנ"ל גם מצע בטון רזה בתחתית יסודות ופלדת זיון.
 

 שבילים, מדרכות ורחבות באבני ריצוף ג. 
 

שה במ"ר, אלא אם צוין אחרת. המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות המדידה תע 
מצע חול, הנחה לפי תכנית בכל מקום נדרש, חיתוך והשלמה, חגורה סמויה, אם 

 נדרש.
 

 שבילים ורחבות מבטון ד. 
   
המדידה במ"ר, אלא אם צוין אחרת. המחיר יכלול הספקה והתקנה לרבות הידוק  

י הבטון, אלא אם צוין אחרת וכן עיבוד משקים שתית, מוטות זיון וסירוק פנ
 ומילויים. כנ"ל לגבי משטחי גרנוליט, חשיפת אגרגטים לפי המפרט הכללי.

 
 מדרגות ה. 

 
המדידה במ"א, אלא אם צוין אחרת, תוך ציון מידות החתך. המחיר כולל אספקה  

ך, והתקנה לרבות חפירה, הידוק שתית, אגו"ם מהודק בהידוק מבוקר לפי הצור
 יסוד בטון כולל מוטות זיון ובטון רזה.

 
 אבני שפה וגן ו. 
 

המדידה במ"א, אלא אם צוין אחרת. המחיר כולל אספקה והתקנה לרבות חפירה,  
הידוק שתית, אגו"מ בהידוק מבוקר לפי הצורך ויסוד בטון. לא תשולם כל תוספת 

 עבור הנחה ו/או יצקה ברדיוסים או עקומות וחיתוך.
 

 אספלט ז. 
 

המדידה במ"ר. המחיר יכלול אספקה ויציקת כל השכבות כנדרש ע"פ התכניות  
 , וכן סימון לפי התכניות והפרטים.M.C - 70כולל ריסוס בביטומן 

 
 מצעים ותשתיות ח. 

 
המדידה במ"ר תוך ציון סוג עובי ומספר השכבות. המחיר יכלול אספקה לאתר,  

 ת אגו"ם ועיצוב צורת המדרך.פיזור, הידוק שתית, הידוק מבוקר לכל שכב
 

 ריהוט חוץ ט.
 

המדידה לפי יח' תוך אפיון הפריט. המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות חפירה  
ליסודות, הידוק שתית, מילוי והידוק אגו"ם לפי הצורך, יסודות בטון ועוגני ברזל 

 כנדרש. הגמר יהי כמצוין בתכניות , בפרטים ובמפרט ויוכלל במחיר היחידה.
 
 

 מחיר כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.ה
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 נוסח  פרסום  מלא
 

 עיריית אריאל

 ,  אריאל25  ,  ת.ד.5רחוב יהודה 

 03-9061846  פקס:                                                                                                         03-9061623טל:   
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  )בפרסומי השלטון המקומי, החברה למשק וכלכלה(  נוסח פרסום מקוצר

 

 6/2016מכרז  פומבי  מס'  

 שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדים

 

 (. "העבודה/העבודות")להלן: . שיפוץ ושדרוג חצרות גני ילדיםעיריית אריאל, מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות  .1

 

בשינויים יידרש לחתום עליו  ("הקבלן" הכוללים את נוסח ההסכם ונספחיו שהמציע הזוכה )להלן: ,את מסמכי המכרז .2
לשכת מנכ"ל העירייה, במשרדי   7.160.70ועד התאריך  26.06.16מתאריך  ניתן לרכוש המתחייבים לאחר הליכי המכרז, 

הסכום ש"ח(. חמש מאות ) ש"ח 500 , תמורת סך של13:00ועד  10:00בין השעות   ה' –א' , בימים אריאל, 5יהודה רחוב 
ולא ניתן לצלמם. רכישת מסמכי המכרז מהעירייה,  לרכישתם במשרדי העירייה ניתן לעיין במסמכי המכרז קודםלא יוחזר. 

 מהווה תנאי סף להגשת הצעה. 
 

 שעה  07.07.2016 תאריךחמישי   ביום, ( יתקיים במשרדי העירייה"מפגש" קבלת הבהרות )להלן:למציעים מפגש  .3
00:13. 

  ה.ומהווה תנאי סף להגשת הצע חובה הינההשתתפות במפגש         

   נוגע בהבהרות למסמכי המכרז, ירכז בכתב את השאלות וההבהרות תשובות ו/או המעוניין בקבלת  ,כל משתתף במפגש            

הבהרות תימסרנה בפרוטוקול המפגש ו/או תשובות ווימסור את המסמך בתחילת המפגש לנציגי העירייה.  ,למסמכי המכרז

 במועד מאוחר יותר.

 

, אוטונומית, בלתי אריאללפקודת עיריית  ,להלןהמצורף  1א' מסמךרבות בנקאית להשתתפות בנוסח צרף עימגיש הצעה  .4
 כולל. )להלן:  12.10.2016תאריך  ( בתוקף עד ₪אלף  שלושים) ₪ 30,000מסויגת, על שם המציע בלבד, על סך 

 (."ערבות השתתפות"
 

למשתתפים, כל מסמכי  ושישלח ות/עדכונים/שינויים הרהבות/תשוב כיאת ההצעה, בצירוף פרוטוקול מפגש הבהרות, מסמ .5
חתום בחותמת  עותק מקור - בשני עותקים מלאיםבמעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי,  ביא, יש להוצורפותיו המכרז

לקבל החתימה,  יצילום עותק המקור לאחר חתימת מורש - ועותק נוסףוחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, 
לא בעירייה, ולהפקידה בתיבת המכרזים וחתימת נציג/ת העירייה שירשום על המעטפה את תאריך ושעת ההפקדה, חותמת 

 .0051:שעה    12.7.2016תאריך     שלישי  יאוחר מיום
 

. המציעים מגיש הצעהעל מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל  .6
 . , במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפותנוכחים בישיבת ועדת המכרזים רשאים להיות

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .7
 

                  אבי עזר                                                                                        
 מנכ"ל העירייה                                                                                
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שם  

 הרשות

סכום  נדרש   מספר  מכרז

לרכישת 

 המכרז

 ראש טלפון  וכתובת מועד אחרון  להגשה שם המכרז

 ותהרש

  אריאל

2016 /

6 

שיפוץ   ש"ח  500

ושדרוג 
חצרות גני 

 ילדים
סיור קבלנים 

 חובה 
 בתאריך

07.07.2016   

שעה

  :

10:0

0 

 תאריך:

12.7.2016 

 : שעה

15:00 

 , 5רח' יהודה 

אריאל,  25ת.ד 

מיקוד  

4070 

 03-9061623     טל:

 03-9061846פקס:  

 

     הו אלי  

 שבירו  
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