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 תוכן העניינים לחוברת המכרז

 

 :1חוברת 

 

 מסמכי המכרז:

 ההזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז - מסמך א'

 ייבויותטופס הצעת מחיר, הצהרות והתח - מסמך ב'

 הנספחים למסמך ב': 

 ערבות ביצוע וערבות בדק – נוסח של ערבות ההצעה :1נספח 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף :2נספח 

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

 1976תשל"ו             

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

 תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי :5נספח 

 נוסח אישור מזמין :6נספח 

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע :7נספח 

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

 מכרז

 נוסח לאישור עריכת ביטוחי קבלן :9נספח 

 מוצר נוסחחבות ביטוח  :10נספח 

 כתב ויתור מטעם הקבלן הזוכה :11פח נס

 תעודת סיום :12נספח 

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

 

 

 :2חוברת 
 

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

 המפרט המיוחד - 2מסמך ד'

 ל רשימת התכניות כול - מסמך ה'

 כתב הכמויות  - ' מסמך ו
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 עבור  עיריית אריאל"טיפולית"  יום לקשיש תוספת בנייה מרכז 

 

 ההזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז -מסמך א' 

 

 

מ"ר במרכז  100בנייה ותוספת של "( מזמינה בזאת הצעות  להעירייהעיריית אריאל  )להלן: "
 "(. המכרזתנאים המפורטים להלן במכרז זה )להלן: ", הכל לפי ה 5שער הגיא  ברח' "טיפולית", אריאל

 

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

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

 

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

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

 אחד. מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כ   .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 
 בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

ת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל על העירייה ו/או ועד   .1.6
מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או 
בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש 

 למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

 

 נושא המכרז  .2
   100להרחיב ולבנות תוספת של "( מעוניינת  העירייהעיריית אריאל )להלן: " .2.1.1

  ."(, בעיר אריאלהעבודות)להלן: "מ"ר למרכז "טיפולית",           

  תבוצע  בהתאם לתוכניות ולמפרטים שהוכנו ע"י משרד תוספת הבנייה לעיל  .2.1.2
  הרשויות המוסמכות, לכלל מסמכי  אדריכלים  להנחיות אגף שפע להוראות          
 מכרז זה לרבות המפרטים הכלולים בהם.          

 הכל לפי כתב הכמויות המצורף. תוספת הבנייההצעת המחיר תתייחס  ל .2.1.3

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

 התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו  .2.2
  תוספת הבנייה )בכפוף לכל הנחה שנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו( עבור                      
  .בכמויות הפריטים כפי שהמצויים בכתב הכמויות המצורף                     
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העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתו. הקבלן יהיה הפרויקט יכלול את ביצוע כל  .2.3
אחראי בלעדית להשגת האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע 
העבודות, להשגתם והצגתם של כל החומרים והמסמכים לרבות אישורים ורישיונות 

ת איסכורית תקניהדרושים לקבלת היתר בניה ולהוצאת ההיתר וכן, לגידור האתר )
ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת הבניה, לתכנון העבודות וכן מטר( 2וחדשה בגובה 

תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשויות, ככל שיהיה צורך, לביצוע עבודות 
וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת  פינוי, הריסה ומילוי הנדרשות באתר, 

תשלום לרשויות לצורך  רוע מכלליות האמור,האישורים הנדרשים לרבות ומבלי לג
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 

צוע מפורשות אחרת(, לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו ובי
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 4", "טופס 2החלות על הפרויקט, לרבות טיפול ואחריות לקבלת "טופס 
ושלם סופי ומלא עפ"י דרישות כל רשות מוסמכת היתרי מסירה ותעודות גמר באופן מ

"( וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון Turn key projectבשיטת "עד מפתח" )"
 המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים ומסירתן לעירייה, בהתאם לכל דרישות העירייה

 כפי שיפורט להלן.  ו/או מטם המפקח שימונה על ידה,

 
מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול  כן יכלול הפרויקט ביצוע

רשויות שונות כגון העירייה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם 
בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי 

י על ביצוע שלד וטיפול מול שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין, הצבת אחרא
 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: "

להתקשרויות אלה העירייה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד 
ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים 
הייחודיים. ואולם, הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים 
הייחודיים, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י העירייה לאתר ולמבנה לביצוע 

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

 

 לוח זמנים למכרז ולביצוע .3

 הזמנים לעריכת המכרז: לוחלהלן  .3.1

 השתתפות .  0013:בשעה   1703.14. ג' מועד קיום מפגש המציעים: יום .3.1.1
 ובה.המציעים במפגש המציעים ח          

 ציעים.מפגש המייקבע ב המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות .3.1.2

 

 .15:00עד השעה  1703.26.המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז: .3.1.3

 לפחות. 1706.26. מועד פקיעת הערבות .3.1.4

 

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

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

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, 

  חודשים (8שמונה )  תוספת הבנייה למרכז "טיפולית" וזאת תוך ץ ושיפו  3.3.1
תקופת קלנדריים מן המועד הקבוע בצו התחלת עבודה שיימסר לו; )להלן: "

 "לוח זמנים"(. ו הביצוע" 

. לפיכך, אם יחליט מציע מרכזעיכוב בתחילת ביצוע העבודות עלול לגרום נזק בלתי הפיך ל 3.4
רייה בקשר לכל עניין שנעשה או שלא נעשה בהליכי המכרז, לנקוט בהליך משפטי נגד העי

יוכל  לבקש מבית המשפט סעדים כספיים מלאים על נזקים שייגרמו לו )אם ובמידה ויהיו 
 אך לא "צו עשה" ולא "צו לא תעשה", זמני או קבוע.כאלה(, 
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איחור בהשלמת העבודות ומסירתן עלול אף הוא לגרום  לעיל,3.4מהסיבה המנויה בסעיף  3.5
נזק כבד לעירייה. משכך, מייחסות העירייה והעירייה חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות 

 הזמנים של הפרויקט, שהינם קשיחים לחלוטין. 

לפיכך, אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן תזכה את  3.6
יצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע העירייה והעירייה בפ

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

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

על לוח הזמנים  MSPעם חתימת חוזה מול הקבלן הקבלן יעביר למזמין לוח זמנים בתוכנת  3.7
 .( ימים7וזאת תוך שבעה)פעולות לצורך ביצוע העבודה  50לכלול לפחות 

 

 תקופת ההתקשרות 4
על ידי העירייה  חודשים ממועד חתימת החוזהשישה ההתקשרות מכוח מכרז זה הינו לתקופה של 

חודשים,   שישהואולם לעירייה שמורה אופציה להאריך את התקופה בתקופה נוספת של עד 
 מסמך ג'. –כמפורט בחוזה 

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  5

 כללי:
התנאים המפורטים  כלעל  במועד הגשת ההצעהרשאים להשתתף רק מציעים העונים  במכרז 5.1

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים להלן.  6בסעיף 

למציע חייבים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור,  המתייחסיםתנאי סף  5.2
 באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 .למספר גורמיםאין להגיש הצעה משותפת  5.3

 : תנאי הסף להשתתפות במכרז, הנם, במצטבר 6
 מציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ואזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.ה  6.1          
 אלף  מוניםש) ₪ 80,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של  6.2          

 להלן.12.3תאם להוראות סעיף שקלים חדשים(, בה                
 המציע רכש את מסמכי המכרז.  6.3          
  , 1969-המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 6.4          

  הכל בהתאם לתקנות רישום  ,לכל הפחות 1 –סיווג ג' קבוצת )ענף ראשי בניה(,  100בענף                 
 .1988-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"ח                

   3עומד על סך של   יחד, 2015, 2014המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  6.5          
 (.לפחות )לא כולל מע"מ ₪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
 עד הגשת ההצעות.שערוכים למו

 .בבניה קונבנציונלית -"ביצוע" 

 מסמכי המכרז 7

"חוברת המכרז"( אותן ניתן לקבל מן העירייה  פרטי המכרז מצויים בחוברות המכרז )להלן: 7.1
( כולל מע"מ  )אשר לא יוחזרו(,בצ'ק או במזומן בלבד,  ₪ חמש מאותו אלף)₪ 1,500תמורת 

צל לשכת מנכ"ל העירייה )להלן: "משרדי , באריאל א5במשרדי העירייה ברחוב יהודה 
ניתן לעיין . 26.02.17 וזאת החל מיום 9:00-15:00ה' בין השעות: -העירייה"(, בימים א'

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

ניתנים למציע לשם הכנת כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של העירייה, הם  7.2
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.

 

בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון  7.3
מיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע הפקסי

 במכרז זה. 
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כן ייחשבו -כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין. כמו 7.4
כחלק בלתי נפרד מן המכרז ההנחיות המקצועיות אשר במפרט הכללי העדכני "הספר 

 לא אם נקבע מפורשות אחרת. הכחול" הנזכר בתנאי ההסכם א
 
 מפגש קבלנים  8

. מקום מפגש: במשרדי העירייה, ליד לשכת מועד לעילמפגש מציעים יתקיים במועד הקבוע ב 8.1
 , אריאל.5מנכ"ל העירייה, רח' יהודה 

 חובה.השתתפות במפגש המציעים  8.2

ם סיכום מפגש המציעי העירייה תשלח אל רוכשי חוברת המכרז סיכום של מפגש המציעים. 8.3
 יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה לערוך מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 8.4

 
 מסמכי המכרזמתן הבהרות ל 9

 בכתב, בפקס מס'  ההנדסה לה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לאגףלקבלת הבהרות ובכל שא 9.1
03-            יוודא קבלתם בטלפון ו לתאריך אשר יוחלט במפגש המציעיםעד  03 -9061853
9061635 

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. התשובות  9.2
ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, אשר השתתפו במפגש הקבלנים. רק 

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

 

 בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה 10

לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים   10.1
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן 

נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון  לבצע בדיקות של כל
רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון 
את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. 

ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור  המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי
 למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.

 
בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה    10.2

 ו/או טעות ו/או אי התאמה.

  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את    10.3
ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  כדאיות

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

 
קרים, הניתוחים הנדרשים בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המח   10.4

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

במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז. 
 א ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.המציע ל

 

העירייה )לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באחריות והמציע לא יהיה   10.5
רשאי לתבוע ו/או לעלות כל טענה נגד העירייה בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות 

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

 ידי העירייה ו/או כל מי מטעמה.
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 הצעת המחיר 11

אשר יוגש  –מסמך ב' למסמכי המכרז  –הצעות המחיר תוגשנה על גבי טופס הצעת המחיר  11.1
 .של המציעמלא וחתום בחתימה מחייבת 

 

והיא תחול הצעת המחיר תתייחס לתוספת בנייה למרכז "טיפולית" עבור עיריית אריאל  11.2
 ותחייב את המציע/הזוכה לפי העניין.

 

 הצעת מחיר חסרה, תיפסל.  11.3

 

המחירים שיוצעו על ידי המציע, כוללים את כל העבודה והשירותים שיידרשו מהקבלן  11.4
הכרוכה בהם, לרבות מס ישיר או עקיף,  בהתאם למכרז ולחוזה וכל עלות או הוצאה

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

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

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

כן כוללים  ך שפיכת הפסולת באתר האמור.שיידרש, לרבות התשלום הנדרש לצור
המחירים כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, עלויות 
הביסוס, בניה, בנייה עפ"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות לרבות חלוקה 

ה לא ומסירת המבנה לעיריי 4פנימית בגימור מלא עפ"י דרישות העירייה, קבלת טופס 
יהיה בהם כדי לשנות את המחירים. עבור פינוי פסולת טמונה במידה ותימצא באתר 
העבודות ואשר מקורה אינה בביצוע העבודות ע"י הקבלן, יהיה הקבלן זכאי לתמורה 

 בהתאם למחירון, בניכוי ההנחה שהוצעה על ידו בהצעתו למכרז.

 

. במועד התשלום יתווסף על את המחירים יש לנקוב בשקלים חדשים, ללא מס ערך מוסף 11.5
 המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום התשלום. את ההנחה יש לנקוב באחוזים.

 

מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות   11.6
המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום 

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

 

תשומת לב המציעים לכך שמנגנון ההצמדה לתמורה, במידה וקיים, נקבע בחוזה    11.7
ההתקשרות ובכל מקרה, על המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי 

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

 

התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו )בכפוף לכל   11.8
הנחה שנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו(עבור בניית מעון ילדים בחלופה הנבחרת על ידי 

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

 כמפורט בחוזה(. -בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות המדידות 
 
 
 
 
 

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה 12
 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

מלאים  סמכי המכרז לרבות החוזה, מפרטים, מחירון לעבודות הפיתוח ותכניותכל מ 12.1
 להלן.14וחתומים בשולי כל דף בחתימה כמפורט בסעיף 
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)כולל סיכום/פרוטוקול מפגש מציעים(, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או  מסמך/כי הבהרות 12.2
למסמכי המכרז עד למועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום בחתימה הבהרות שיוספו 

 מחייבת על ידי המציע 

 ערבות ביצוע וערבות בדק ערבות בנקאית אוטונומית: – 1נספח  12.3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על שם המציע,  12.3.1
 אלף שקלים חדשים(. מוניםש)במילים:  80,000₪בסכום של 

 ערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן:ה 12.3.2

 שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע. 12.3.2.1

 יש להגיש את מסמך הערבות המקורי.  12.3.2.2

 .1נוסח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח המצורף כנספח  12.3.2.3

 .26.6.17 :הערבות תהיה בתוקף לפחות עד למועד  12.3.2.4

בקשים  להציג את יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מת 12.3.3
נוסח הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות 

 ונוסחה.

בגין כל חוסר או פגם באשר לערבות, אף אם יראה למציע כקל ערך, העירייה תהא  12.3.4
רשאית לפסול את הצעת המציע על הסף. עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע 

 ור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות על הסף.כי פגם או חוסר כאמ

עשתה העירייה שימוש בזכותה להאריך את תוקף ההצעות, יידרש המציע להאריך את  12.3.5
תוקף הערבות בתקופה נוספת. אי הארכת תוקף הערבות, על אף בקשת העירייה, שקולה 

 לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

      מסמך ג' )"ערבות ביצוע"(, על פי  –רה ערבות כמפורט בחוזה הזוכה במכרז ימציא לחב      12.3.6

 הוראות החוזה.                       

 תפסל על הסף ולא תידון כלל. –הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש  12.3.7

)ארבע   14העירייה תחזיר את ערבות המכרז למציע שהצעתו לא זכתה, וזאת בתוך  12.3.8
 רז על הזוכה במכרז.עשר( ימים מן המועד שבו הוכ

      של המכרז חתום בפני עו"ד לעניין עמידתו בתנאי הסף  -תצהיר המציע  -2נספח  12.4         

 עבודת נוער והעדר הרשעות פליליות, בנוסח הנדרש המצורף. ולעניין               

 1976, תשל"ו ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף  – 3נספח  12.4

 חוו"ד רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי  -4 נספח 12.5

                 בהתאם להנחיות המפורטות שם, חתום ע"י המציע תצהיר פרוט הניסיון המקצועי,  -5נספח 12.6
 בפני עו"ד, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בנספח.

 .על ידי המציעדוגמת נוסח אישור מזמין עבודות בדבר ביצוע עבודות  – 6נספח  12.7

 יודגש:

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

 , כמפורט לעיל;5נספח  –את התצהיר  12.7.1

 ש לצרף:י כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידו להוכחת העמידה בתנאי הסףלגבי  12.7.2

או בנוסח דומה  6" בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף כנספח "אישור מזמין 12.7.2.1
. האישור יוגש כשהוא מלא בכל חלקיו 6הכולל את כל הפרטים שבנספח 

וחתום ע"י מזמין הפרויקט  שעמו התקשר המציע כקבלן ראשי, בהסכם בכתב 
 או ממנהל הפרויקט מטעם המזמין ובלבד שיצוין שם המזמין ופרטיו.
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 ו/או: 

מאושר לתשלום ע"י המזמין או ע"י מנהל הפרויקט מטעם  חשבון סופי 12.7.2.2
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  -שם המזמיןאושר ע"י מנהל הפרויקט ללא שמצוין בו 

 החוזה החתום בין המציע לבין המזמין. את 

      מלא וחתום ע"י עוה"ד של  מורשי חתימהככל שהמציע הינו תאגיד, אישור בדבר  – 7 נספח    12.8

 המציע.                       

 מכרז תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום – 8נספח  12.9

 בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 12.10
 . 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות וכו'( תשל"ו 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה . 12.11

 .אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס  במקור של המציע 12.12

צילום מאושרר של רישיון קבלן של המציע בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של  12.13
 המכרז.

 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע. 12.14

 עותק מפרוטוקול/סיכום מפגש מציעים חתום על ידי המציע. 12.15

 עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 12.16

 
 המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה 13

 1703.26., תאריך א'יום ולא יאוחר מגשנה לאחר סיום הליך ההבהרות ההצעות למכרז תו 13.1
לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. הצעות שלא תהיינה בתיבת ההצעות . 15:00עד השעה 

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

פות בו, יחולו על כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתת 13.2
 ידו ולא יוחזרו לו מכל סיבה. -המציע בלבד וישולמו על

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה  13.3
 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. -עלולה להביא לפסילת ההצעה

וחתומה, בצירוף כל ההצעה תוגש ע"י המציע בעותק מקור אחד מאוגד, הכל במעטפה סגורה  13.4
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.

יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע. על המעטפה ירשם: "מכרז מס'   13.5
 תוספת בנייה למרכז "טיפולית".יפוץ  ולש 2017/3 

בתיבת ההצעות של העירייה, משרד מנכ"ל העירייה. אין לשלוח  יש להפקיד את ההצעה 13.6
הצעה בדואר. העירייה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת 

 מציעים בלבד.ההצעות במועד האמור והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות ה

המציע יגיש את הצעתו כאמור לעיל, אך ורק בחוברת המכרז המקורית בשלמותה, מבלי  13.7
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.

א את כלל מסמכי המכרז, הבין הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קר 13.8
 את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
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אין להגיש הצעה המשותפת למספר גורמים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד,  13.9
ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז 

של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או זה. המכון יהא רשאי לפסול הצעות 
 -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 ו/או  13.10
שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף  עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות בין

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

 

 מסמכי ההצעה יחתמו באופן הבא: 14

 , כמפורט להלן:בראשי תיבותחוברת המכרז, על נספחיה, תיחתם בשולי כל עמוד  14.1

ר ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע הנזכרים באישו -אם המציע הוא תאגיד 14.1.1
 למסמכי המכרז. 7כנספח  המצ"ב

 ע"י המציע.  -אם המציע הוא יחיד 14.1.2

 בכל מקום בחוברת המכרז בו מצוין במפורש כי נדרשת חתימה, יש לחתום כמפורט להלן: 14.2

חותמת וחתימה של מורשה/י החתימה מטעם המציע  -אם המציע הוא תאגיד 14.2.1
 למסמכי המכרז. 7כנספח הנזכרים באישור המצ"ב  

 חתימה של המציע. -יחידאם המציע הוא  14.2.2

  

 
 תוקף ההצעה  15

 
יום מהמועד הגשת ההצעות  120כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  15.1

 במכרז. 
 

לפי דרישת העירייה יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת כפי  15.2
ל ההצעה הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם ע

 וערבות ההצעה שיוארכו כאמור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בחינת ההצעות  16
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אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון  16.1
מילוי ו/או עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין 

עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או ב לוואי, אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכת
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל עירייה ה   .לדחייתה על הסף

לתנאי המכרז  או בשל חוסר כדאיות כלכלית מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות
 תחשב בבחינת ההצעותת עירייהה  מונע הערכת ההצעה כדבעי. עירייהבאופן שלדעת ה

באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו , במידה ותידרש לכך, ובבחירת ההצעה הזוכה
של  שלילי והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון קודם

ני אחר י, ובאופן כללי, בכל קריטריון עניאם הייתה כזו -בהתקשרות עם המציע עירייה ה
 העירייה  , לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.אותו מוצאת היא לנכון לשקול

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

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

 העירייה הגרלה פומבית בין המציעים שהצעתם הינם זהה .

על אף האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה  16.2
או מהצעתו ו/או המסמכים את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז ו/

והנספחים שנדרשו 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, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות 

פן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של העירייה ו/או של הרצון מאו
 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  16.3
ו, אם לעירייה היה ניסיון רע עמו בכל ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של קבלן כלשה

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

וגשה במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה העירייה רשאית לפסול הצעה שה
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.

 

פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים העירייה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר  16.4
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 
ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או 
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  16.5
סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות 
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. 

העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר  16.6
ל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות להצעה ו/או לדרוש מכ

נושא הפרויקט, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי 
המוכח, כישוריו, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן 

קבלן באיזה מתנאי הסף בפרט העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת ה
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 
לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו וכן להיעזר בשירותים של 

חד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. מומחים בכל א
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.
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וכאמצעי לבדיקה, כאמור, העירייה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה לעירייה  16.7
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 
שיוצא מראש למציע. העירייה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע 

 ישות המצגת לשביעות רצון העירייה, תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז.בדר

 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  16.8
"( רשאית העירייה לנהוג ההסתייגויות" כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן:

 באחת מן הדרכים הבאות:

 צעת המציע למכרז;לפסול את ה 16.8.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; 16.8.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; 16.8.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות  16.8.4
 את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  ההחלטה בין האפשרויות דלעיל                 
 

לחברה שמורה הזכות להעניק משקל שונה לכל אחד מרכיבי הבחינה ובכלל זה, גם  16.9
לרכיבים ו/או למבנים השונים שבהצעת המחיר. כמו כן, שמורה לחברה הזכות שלא 

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

 רייה אינה חייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא.העי 16.10

 

במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תודיע העירייה לבעל ההצעה הכשרה  16.11
"( על זכייתו במכרז וההוראות החלות ההצעה המדורגת שנייההמדורגת אחריו )להלן: "

ך לא חייבת( להתקשר עם בעל ההצעה על הזוכה יחולו עליו. העירייה תהיה רשאית )א
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 17
רז כולו או חלקו ביחס  העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכ 17.1

לשיפוץ ושדרוג חצרות לגני ילדים , באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות למסגרת 
האומדן המוקדם שלה ו/או לא תוגשנה יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, 
ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל 

היה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם וגם/או עם כל גורם אחר העירייה ת -
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  17.2
חלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל את הפרויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו ל

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 

 

הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או העירייה לא תישא בכל אחריות לכל  17.3
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.

כדוגמת מכס, בלו, מס קניה( יכללו כל היטלים ממשלתיים, מסים לרבות מסים עקיפים ) 17.4
 במחיר ההצעה.

 

 

 הודעה בדבר תוצאות המכרז 18
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 "(.הודעת הזכייההעירייה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: " 18.1
העירייה תשלח לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף ערבות  18.2

 ההצעה.

 

 כההתחייבויות והצהרותיו של הזו 19
ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם העירייה  7הזוכה מתחייב כי תוך  19.1

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 

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

 ומתן עם הזוכה.

 

באם הזוכה ימנע מלחתום על ההסכם עם העירייה עד המועד האמור לעיל ו/או מלהמציא  19.2
לחלט את הערבות,  איזה מהמסמכים דלעיל, תהא העירייה רשאית לבטל זכייתו וגם/או

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.

 

ן של העבודות בתוך לוח הזמנים . מודגש כי עיכובים כאמור, על המציע לסיים את ביצוע 19.3
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 

עיכוב, כאמור וידוע מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין לוחות הזמנים לרבות ה
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                                                         

 

 

 

 

 

 
 טופס ההצעה ונספחיה

 טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות -מסמך ב' 
 לכבוד

 עיריית אריאל
 אריאל
 א.ג.נ.,

 
יום תוספת בנייה מרכז  7/2013טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות בעניין מכרז פומבי מס' 

 )להלן: "המכרז"( "טיפולית" עבור עיריית אריאל לקשיש 
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יעתי/נו, אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת בהתאם להודעתכם שהובאה ליד .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 

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

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


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

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

 

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 

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

 

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

 

 שיפוץ ותוספת בנייה למרכז "טיפולית". .4.1.1

 

מתקני יבוצע בהתאם לתקנים וחוקי הבטיחות לשיפוץ ותוספת בנייה למרכז "טיפולית".  .4.2
מסמכי מכרז זה  עבודה והרווחה וכן כל הוראת דין אשרמחשק , בהתאם למפרטי משרד ה

 לרבות המפרטים הכלולים בהם.

 

באריאל על  פי הוראות העיריה שיפוץ ותוספת בנייה למרכז "טיפולית",  הקבלן הזוכה יבצע .4.3
 ובהתאם למסמכי המכרז .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :הצעת המחיר .5
 

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

 
 

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

ז תוספת הבנייה של מרכשיפוץ ו  .1
בגודל  יום לקשיש "טיפולית"

, לפי כתב  מ"ר, באריאל  100של 
לרבות כל עבודות  כמויותה

 הפיתוח הנלוות 
 

 
_______ ₪_______
)במילים: 

 ______________ש"ח (
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  סה"כ מחיר)לא כולל מע"מ( .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 
 /או תביעה לעניין זה. ו

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

 לעבודות לעיל.
 

(.  1-2חובה להגיש הצעת מחיר לכל רכיבי ההצעה כפי שמפורטים בטבלה )היינו, לסעיפים  .6.3
 הצעת מחיר חסרה, תיפסל. 

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

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

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

, כי המחירים כוללים פינוי פסולת מאתר הפרויקט לשנות את המחירים.כמו כן יודגש
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, 
נה לתשתיות עירוניות, בנייה עפ"י היתר עלויות הביסוס, בניה, פיתוח חצרות, חיבור המב

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

 לשנות את המחירים.
 

בשקלים חדשים, ללא מס ערך לטבלה, את המחירים יש לנקוב  1-2בכל הנוגע לסעיפים  .6.5
 מוסף. במועד התשלום יתווסף על המחירים מס ערך מוסף כשיעורו ביום 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 
 כל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.ל
 

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 

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

 
התמורה בפועל אשר תשולם לזוכה תחושב כצירוף המחיר שהוצע על ידו )בכפוף לכל הנחה  .6.8

ביחד  מ"ר 100פוץ ובניית התוספת בסך של שישנוספת שתינתן על ידו לאחר זכייתו( עבור 
ן עם תמורה עבור עבודות הפיתוח, שתחושב על פי מדידה בפועל )כמכפלת מחירי המחירו

 כמפורט בחוזה(. -מסמך ח' , בכמויות הפריטים כפי שיתקבלו על פי תוצאות המדידות  –
 

 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
נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו  מאשר/ים כי מחירי היחידה שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/

הכלולים ברשימת הכמויות והמחירים, בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל 
ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, 

המצורפים הצעתי/נו זו ולביצוע  יםבהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכ
התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי 

 ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.


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

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

 

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

 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  -רסומו של המכרז עד לחודש פ -הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו 

 העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 

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.

 

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

 

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 

קול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי העיריה בעניין זה המכרז, לשי
 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 120תי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של הצעה זו היא בל .15
להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת העיריה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי 

 הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז. 
 

בלעדי, כל הוכחה שתראה הנני/ו מסכים/מים לכך שהעירייה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה ה .16
לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה 
ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל  ולכל 

 דעתה הבלעדי.מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול 
 

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

ירותים, ביכולתי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב הש
לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו , במיומנותי/נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. 
כן תהיה העיריה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר 

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

 תכסיסנית.
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אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו  .18
חר הנתון רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד א

לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו 
 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



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

21. 
 הוגש נוסח מחייב המסמך מס'

כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת   .1
 בשולי כל דף

 יש
 

 

 אם ישלח מסמך/כי הבהרות  .2
 

 

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

  אם ישלח

   טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות  -מסמך ב'   .4

 יש ביצוע ובדק – 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
 

 

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

  

  יש המציע לעניין ניסיון מקצועיתצהיר  – 5נספח   .9

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

  יש

עו"ד ככל שהמציע הינו תאגיד, אישור  - 7נספח   .11
 בדבר זכויות חתימה

  יש

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

  יש

  יש נוסח לאישור עריכת ביטוחי קבלן – 9נספח   .13

  יש ביטוח חבות מוצר נוסח – 10נספח   .14

  יש כתב ויתור מטעם הקבלן הזוכה – 11נספח   .15

   תעודת סיום – 12נספח   .16

 אישור על ניהול פנקסים  .17
 

  עפ"י דין

 ור על עוסק מורשהאיש  .18
  

  עפ"י דין

 עפ"י דין אישור על ניכוי מס  .19
 

 

צילום מאושרר של רישיון קבלן, מרשם הקבלנים,   .20
בתוקף, בהיקף ובסיווג כמתחייב מתנאי הסף של 

 המכרז

  עפ"י דין

צילום מאושרר של תעודת ההתאגדות, ככל   .21
 שהמציע הינו תאגיד

  עפ"י דין

 מכרז.עותק קבלה על רכישת מסמכי   .22
 

  יש
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 חתימת המציע)ה(  

 
 

 :פרטי המציע
 

 מספר הרישום ________________ השם: _________________________  
 

 מס' הטלפון:________________    כתובת: ______________________
 

 פקס' _________________________
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 ה  ס  כ  ם     -'    גמסמך           

 

 
 2017לחודש______ שנת  ביום ______ _____ב רך ונחתם שנע

 
 ב  י  ן

 
 עיריית אריאל  

 אריאל  5רחוב יהודה 
     "(המזמין)להלן: "

 -מצד אחד-
 
 
 

 ל ב י ן
                         ___________________________ 

 ___________________________ 
 

 -מצד שני-      "(הקבלן)להלן: "
 
 

 "טיפולית"יום לקשיש ותוספת של בנייה במרכז והמזמין מבקש לבצע עבודות שיפוץ  ילהוא
, הכל כמפורט בתוכניות, מ"ר 100-כת בסך של כרתוספת הבנייה מועעיר אריאל , ב

"האתר"; להלן:  : להלןבכתב הכמויות ובמפרטים המצורפים להסכם זה )
 "הפרויקט"(;

 
 ,ן את ביצוע העבודה כהגדרתה להלן, כולה או חלקהמעונין למסור לקבל והמזמין 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:
את העבודה,  והמפרטים, מעוניין לבצע , 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

 להציע הצעות, , לרבות כל המסמכים אשר צורפו להזמנההמבוא 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.

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

 ,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

 חים להסכם זה: רשימת המסמכים המצ"ב כנספ 1.6

 נוסח ערבות בנקאית. – 1נספח  1.6.1

 אישור קיום ביטוח.  - 2נספח  1.6.2
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 אישור קיום ביטוח חבות מוצר.   - 3נספח  1.6.3

 כתב ויתור.  - 4נספח  1.6.4

 מפרטים. – 5נספח  1.6.5

 כתב כמויות.  - 6נספח  1.6.6

 תוכניות. – 7נספח  1.6.7

 תהגדרו

להשלמה המוחלטת  הנדרשות –ן וסוג שהוא יכל העבודות מכל מ ":העבודהאו " העבודות"" 2.1
, הכל באופן מ"ר  100-ייה למרכז טיפולית בסך של כתוספת הבנביצוע עבודות שיפוץ ושל 

התואם לחלוטין את המפרטים, התוכניות, כתב הכמויות, הוראות ההסכם, הדין והכל 
לשביעות רצונו המלאה של המזמין. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, ביצוע העבודות יכלול גם 

למזמין ולקבלן הביצוע הראשי שנבחר להקמת מבני הפרויקט בקבלת אישור  מתן סיוע
 . באופן מושלם סופי ומלא -אם יידרש-( 4אכלוס )טופס 

 

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

 
י המזמין ו/או המנהל לפקח, לנהל ולתאם את ביצוע מי שהתמנה על יד"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
יחייבו את הצדדים כחלק וכן מפרטים שיוסכמו בין הצדדים הזמנה להציע הצעת מחיר ה

 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
 

 .": תוכניות לביצוע העבודה המצורפות להסכם ו/או תצורפנה ו/או תשונינה בעתידתוכניות" 2.7
 

 ת הצהרות והסכמות מוקדמו

 

 , כח האדם,יש לו הידע, הנסיון, הכישורים, היכולת, המומחיות, הציוד כי הקבלן מצהיר 2.8
ביצוע העבודה נשוא הסכם והמיומנות הנדרשים ל הטכניים, האמצעים הכספיים, האירגוניים

על נספחיו,  ובהתאם לתנאי ההסכם זה במלואה, במועדה, ברמה ובטיב מעולים והשלמתה זה
, כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי ם הכלולים בוהתוכניות והמפרטי

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

 

קבלן כדין כינו עצמאי, אין בינו לבין המזמין יחסי עובד מעביד, הוא רשום הקבלן מצהיר כי ה 2.9
, מנהל ספרי ברשם הקבלנים לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם זהבענף ובסיווג המתאים 

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

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

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודתו תהיה כפופה לפיקוח ולהנחיות המפקח והוא  2.10

מתחייב להישמע להוראותיו. המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליף את חברת הניהול ו/או 
ף להוראות ולהנחיות חברת הניהול ו/או המפקח המפקח, כראות עיניו, והקבלן יהיה כפו

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 

מלואו. הפיקוח האמור לא אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו ב
 ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות הסכם זה. 
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את האתר  –טרם חתימת הסכם זה  –באופן יסודי ובפירוט הקבלן מצהיר כי בדק  2.11
זמינות התשתיות הנדרשות לביצוע העבודה, , אתרטיב הקרקע, דרכי הגישה לוסביבתו, 

דרישות המזמין, התמורה והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, כמותיהם וטיבם של הציוד 
המפרטים וכי אלה נהירים , כתב הכמויות והתוכניות, אותה מוכן המזמין לשלם, לוח הזמנים

על כל דרישה  אתהוא מוותר בזכן, השיג את כל המידע העשוי להשפיע על הצעתו ווידועים לו ו
 ן אי התאמה מכל סוג ומין.ו/או תביעה ו/או טענה בגין כל אלה ובגי

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהתוכניות, המפרטים וכתב הכמויות שצורפו למסמכי  2.12

ההצעה אינם סופיים והמזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להקטין או 
להגדיל את היקף העבודה, כל זאת אף לאחר חתימת הסכם זה, ועל כן, התמורה אשר תשולם 

תשולם לפי הכמויות שבוצעו בפועל כפי שתיקבענה על ידי המפקח על סמך חישובי כמויות לו 
אשר יוגשו על ידי הקבלן ו/או על סמך מדידות שתיעשנה בשטח, הכל לפי החלטת המפקח. 
הקבלן מסכים בזאת, כי  החלטת המזמין לבצע שינויי היקף העבודות כאמור, לא תהווה 

וסוג שהוא, לרבות תביעה ו/או דרישה לקבלת תוספת כספית,  עילה לתביעה מטעמו מכל מין
להלן, וכי ידוע לו ומוסכם עליו כי לא תוכר כל  10.1מעבר לתמורה המוסכמת, הנקובה בסעיף 

תביעה מצידו לשינוי מחירי היחידות שננקבו על ידו בכתב הכמויות, וזאת אף אם כמות 
תקטן או שהמזמין יורה על ביטול ביצוען, היחידות באותם סעיפים בכתב הכמויות תגדל או 

 בחלקן או במלואן, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  
 
 –כי במסגרת אחריותו לביצוע העבודות על פי הסכם זה בזאת, קבלן מצהיר בזה ה 2.13

בקשר עם – הוא יהא אחראי לכל נזק שיגרם –ומבלי 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

 
הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק  ,אתרלהקבלן מצהיר בזה כי כניסתו  2.14

כבון, והוא מתחייב שלא י, לרבות זכות עבאתרת כלשהי לו, במפורש ו/או במשתמע, זכו
 .באתראחרת כל זכות לתפוס חזקה ו/או זכות 

 
המזמין יהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כולן או  2.15

רשאי להסב את לא יהא הקבלן חלקן, לכל אדם או גוף משפטי ללא צורך בהסכמת הקבלן. 
להעביר להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, או  ואאו מקצתה, ביצוע העבודה, כולה 

לפי הסכם זה, כולן או  ו/או התחייבויותיו זכויותיואו למשכן או למסור או לשעבד לאחר את 
. נתן המזמין את הסכמתו, אלא על פי הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המזמין, מקצתן

ו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריות
 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  3.1
לו מפעם לפעם ע"י הוראות שיינתנו , ובהתאם להמצורפים אליווכתב הכמויות מפרטים 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

 
 ככל שהן נוגעות  ,קבלן יבצע את העבודה בהתאם לקביעות ודרישות התקן הישראליה 3.2

באופן ולמאוזכר לגביהם תו תקן( והכל בכפוף לנדרש לעבודה ולחומרים )במידה שקיים 
התקן  תקן מסויים יקבע אינם מצייניםאלו , וכשובכתב הכמויות מפרטים,  ספציפי בתכניות
  ביחס לחומרים 

 משרדית )הספר הכחול(. ולמלאכות בהתאם להוראות הועדה הבין
 

 
 העבודה. היהרם תחילת , טקבלן יבדוק את התכניות והמפרטים המתייחסים לעבודהה   3.3

במקרה של אי ו/או לדין או  סתירות בין התכניות למפרטים ו/או לתאורי העבודה וקיימות
או במקרה שיתגלו סתירות או אי בהירות לגבי אופן ביצוע העבודות  התאמה במידות
פנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט יתן הוראות בכתב, י במהלך ביצוען, 

 וכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. הוראות מנהל הפרויקט תחייבנהלרבות ת
את הקבלן ללא ערעור. עד לקבלת הוראות מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצוע העבודה 
בגינה פנה אליו. לא עיכב הקבלן את המשך ביצוע העבודות כנדרש, יבצע הקבלן את כל 
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הפרויקט, לשם התאמת העבודה להוראות מנהל הפרויקט העבודות שתידרשנה על ידי מנהל 
 האמורות, וזאת מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין כך.

 
לו ו/או המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות על תיקון ו/או על הריסת החלקים שנסל  3.4           

ההסכם, מקום בו הקבלן  פותחו ו/או נבנו ו/או שופצו ועל בנייתם מחדש בהתאם להוראות
השתמש 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 
הכמויות ו/או להוראות הסכם. המזמין יהיה זכאי לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן ו/או 

להלן, את כל ההוצאות שנגרמו בגין האמור. לחילופין,  14טוחה המצויה בידו כנקוב בסעיף מהב
בערך העבודה ו/או  –שמעבר למוסכם  –המזמין יהיא רשאי לקבוע לפי הערכתו את ההפרש 

 החומרים הנחוצים להשלמת העבודה, ולנכות הפרש זה מן הסכומים המגיעים לקבלן.
 
כלליות מאך בלא לפגוע  –עשה כולו על חשבון הקבלן בלבד, לרבות ביצוע העבודה יי      3.5 

זרים יבמתקנים, האהציוד, ה, כל החומרים, הכליםה באתר של עמדספקה והה –האמור 
המשנה, עלות ביטוח  , קבלניעובדים"(, הציודוכל הדרוש לביצוע העבודות )להלן: "

פי הסכם זה כמפורט בנספח ב' עובדים, לקבלני המשנה, עלות עריכת הביטוח הנדרש על ל
להלן וכיוצ"ב. למען הסר 5כמפורט בסעיף  בדיקות ע"י מכון מוסמךביצוע  עלותהמצ"ב, 

ספק מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לשמירת  שלמות ותקינות הציוד, לביטוחו 
ולתשלום המיסוי בגינו, חלה על הקבלן והוא לא יהיה רשאי להוציא את הציוד או חלקו 

 תר ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב. מהא
 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר, לרבות אריזה,     3.6
שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת העמסה, הובלה, פריקה, אחסנה וכיוצ"ב, באופן 

 ערכם. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה או מטרד מכל סוג שהוא. 
 

אצל ספקים  הדרושים לביצוע העבודותהקבלן מתחייב להזמין את האביזרים והפריטים   3.7  
לאחר שהתקבל לגביהם אישור מעבדה  )במקרים בהם נדרש( ולאחר  ו/או 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   3.8   
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 

עלול לגרום לנזק קונסטרוקטיבי או אחר או לחריגות בניה. היה והקבלן יסבור  המבוקש
כאמור, הקבלן 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 

ו התיקון ו/או התוספת תחול באופן בלעדי ומכרעת. האחריות בגין ביצוע השינוי ו/א
ומוחלט על הקבלן. ערכו של השינוי ו/או התיקון ו/או התוספת שבוצע בהתאם לאמור 

 להלן.  10.3בסעיף זה ייקבע בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
 

לסייע ,ככל שיידרש, על ידי המפקח בביצוע בדיקות באתר על ידי מעבדה קבלן מתחייב ה   3.9  
(. אין "המעבדה"מוסמכת ומאושרת אשר זהותה תיקבע על ידי המזמין )להלן:  תקינה

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

למען הסר ספק  "(.דמי הבדיקות: ")להלןה בדיקות אשר יתבצעו במעבדהבגין  1.5%
והן  ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה במסגרת דמי הבדיקותמובהר בזאת, כי 

וצאות בגין בדיקות מוקדמות של ה י הקבלן ועל חשבונו בנוסף לדמי הבדיקות:"עתשולמה 
הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה,  חומרים המיועדות לקביעת מקורות האספקה;

בגין בדיקות חוזרות ככל  וצאותהסכם, לרבות האו בלתי מתאימים לדרישות השיימצ
בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, שתידרשנה;הוצאות 

  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.ה לחסכון וכיו"ב;
 

ולרשום בהם מדי יום ביומו כל בשלושה עותקים יומני עבודה באתר מתחייב לנהל הקבלן   3.10  
ל דבר שיידרש לרושמו ע"י כסכם והדבר הקשור או כרוך בביצוע העבודות על פי תנאי ה

יעביר לידי המפקח בתום כל שבוע את העתקי היומן כפי שניהל עד לאותו הקבלן  המפקח.
ישת המזמין לכך. קבלת דרם מיד עם יומנילמזמין העתק מהויעביר  ם על ידומימועד חתו
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מפקח יהיה רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו, הוראותיו, החלטותיו בקשר עם ה
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 ת המזמין והקבלן בכל הנוגע להסכם זהכאמור יחייבו א

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  לן לצרףלגרוע מחובת הקבאין 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
 זמין. יומני העבודה ייחשבו כרכוש שני הצדדים. לכך בכתב מהמ

 
ניתן יהיה  , אשר לאביצוע כל חלק עבודהעם השלמת מתחייב להודיע למפקח הקבלן  3.11  

, בטרם ימשיך בביצוע לבודקומפקח ולאפשר ל, לבדקו באם יבוצע שלב נוסף של עבודה
חלק כזה לא יכוסה  העבודה והוא הדין בכל חלק מן העבודות העתיד להיות מכוסה. כל
עוד מתחייב הקבלן, . בטרם הודיע הקבלן למפקח על השלמתו ואיפשר למפקח את בדיקתו

 לפני ביצוע פעולת היציקהלפחות שעות  24כל יציקה כוונתו לבצע להודיע למפקח על 
 .בפועל

 
את  -ע"פ הצורך ו/או ע"פ דרישת המפקח במהלך ביצוע העבודה יסלק הקבלן מזמן לזמן  3.12    

ד עם גמר ילאתר פסולת מורשה. מיויעבירם החומרים והאשפה שימצאו באתר  עודפי
את כל מתקני העזר לביצוע מנו אתר ויסלק מההעבודה ינקה הקבלן על חשבונו את 

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

 
 על חשבונו, שילוט, אמצעי שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר כנדרש הקבלן יספק  3.13    

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

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

וחשמל לאתר לצורך ביצוע  , תקשורתקבלן מתחייב לעשות כל הדרוש לחיבור מיםה 3.14   
 יחולו םהתשלומים בגין צריכתו והמים , התקשורתוצאות חיבור החשמל. ההעבודה
ג אפשרות לבצע חיבור לאתר, מתחייב הקבלן לדאומקרים בהם אין ב על הקבלן. במלואם

לאספקת מים וחשמל לאתר באופן עצמאי, ועל חשבונו, על ידי גנרטור לאספקת חשמל, 
אספקת המים והחשמל תבוצע על ידי  גירת מים באתר.מצעי אחר לאועל ידי מיכליות או א

ועל חשבון הקבלן במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט עד לסיומו המוחלט בהתאם לקביעת 
ודות, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפירוק וסילוק כל המפקח. מיד עם סיום ביצוע העב

 המערכות שהותקנו באתר לצורך אספקת המים, התקשרות והחשמל באתר. 

 
שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא  -באמצעות המפקח  –המזמין יספק לקבלן  3.15   

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

 זכות של קניין רוחני, ו/או זכות יוצרים בתוכניות.
 

לספקים ו/או לקבלנים אחרים, לרבות הקבלן  -ככל שיידרש על ידי המפקח  –הקבלן יסייע   3.16  
מין באתר. לא תשולם לקבלן כל תמורה כספית שיועסקו על ידי המז –הראשי באתר 

 להלן.   10.1נוספת בגין האמור בסעיף זה מעבר לנקוב בסעיף 
 

 סיום העבודה והשלמתה

לרבות השינויים ו/או התוספות ו/או הבדיקות  –ושלמו כל העבודות נשוא הסכם זה ה 4.1
דות, ואשר הקבלן הנדרשות ו/או התיקונים, ובכלל זה תיקון כל נזק שנגרם כתוצאה מן העבו

ולמפקח בהודעה שבכתב. המפקח  יודיע על כך הקבלן למזמין -אחראי לתקנן על חשבונו 
הקבלן. מצא המפקח כי העבודות נשוא ת יום מיום מסירת הודע 14יבדוק את העבודות תוך 

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

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



 24 

( כשהוא מתאים לתוכניות ולהיתרים וללא 4ס לצורך קבלת תעודת גמר ואישור אכלוס )טופ
 חריגות כלשהן. 

 

אישור בדבר גמר ביצוע העבודה יינתן לקבלן על ידי המפקח רק לאחר שהקבלן ישלים את  4.2
לעיל  5.1ו/או ההשלמות ו/או השינויים הנדרשים כמפורט בסעיף תיקונים ביצוע כל ה

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

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

עדית לביצוע כל הדרוש לשם קבלת המסמכים האמורים מהרשויות הרלבנטיות חלה על הבל
 הקבלן. המועד בו תיחתם על ידי המפקח תעודת הגמר תיחשב למועד גמר ביצוע העבודות.

  

כדי לגרוע  –שתועבר לקבלן על ידי המפקח  –מוסכם ומוצהר כי אין ברשימת תיקונים  4.3
ת על פי מסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין. עבודה שלא מאחריות הקבלן לביצוע כל העבודו

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

 
בהתאם  –ו/או תוקנו מפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו ה 4.4

יהיה זכאי לעכב לעיל, והמזמין  5.1כאמור בסעיף  –להנחיותיו ובתוך המועד שקבע 
מהיתרה שתגיע 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 

 יקבע המזמין. ובסכום ש
 

, יהיה )לרבות בתקופת הבדק כמפורט להלן( הקבלן את התיקונים במועדצע לא בי 4.5
 המזמין זכאי לבצעם על חשבון הקבלן, ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין

הוצאות תקורה של המזמין. לחלופין,  12%מיד עם דרישה ראשונה של המזמין בצירוף 
לממש את הבטוחה  –על פי כל דין בנוסף לכל סעד המגיע לו  –המזמין יהיה רשאי 

להלן, ולחלט מסכום הבטוחה את ההוצאות שנגרמו  13.2המצויה בידיו, כמפורט בסעיף 
 .הוצאות תקורה 12%לו בצירוף 

 
הליך מסירה מסודר  יקיים הקבלן ,קבלת אישור המפקח בדבר גמר ביצוע העבודהעם  4.6

בנוכחות נציג הקבלן, המפקח,  . הליך המסירה יתבצעבאחריותו ועל חשבונושל הפרויקט, 
בין היתר, חתימת המזמין על פרוטוקול שימצה המזמין והרשות )אם יידרש( והוא יכלול, 

, 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.דות ומסירתן, לעבוה
 

חלקים של העבודות עוד  -במקרה שיידרש על ידי המזמין –הקבלן ימסור למזמין  4.7
הוראות ההסכם המתייחסות להשלמת ביצוע העבודות . העבודותבטרם השלמת כל 

 .בשינויים המחוייבים, על חלקי העבודות הנמסריםתחולנה במקרה זה,  ומסירתן,
 
 עבודה והחומריםיב הות לטאחרי

חודשים מיום קבלת תעודת  12הקבלן יהא אחראי לטיב העבודה ולחומרים במשך   5.1
דה זו תקופת לא אם כן, צוין אחרת במפרט הטכני או נקבעה לגבי עבוגמר לעבודה א

יותר )להלן: בלפי התקופה הארוכה בהוראות הדין, והכל אחריות ארוכה יותר 
 "(.תקופת הבדק"

קוי, קלקול או פגם יהבדק, על הקבלן לתקן כל לביצוע הפרויקט ובתקופת  בתקופת  5.2
לשביעות רצון על כך ו ודעת המזמיןמייד עם קבלת ה אשר יתגלה בעבודה על חשבונו

 . המזמין

ביצוע עבודות הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים,  5.3
קון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו למרות הת ,אם יתגלו פעם נוספת בעבודות

את  -על חשבונו  -נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית 
 . ותו קלקולאאותה מגרעת או 

אך  –, יהיה המזמין רשאי 6יף לא ביצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סע  5.4
שבון הקבלן. כל ההוצאות קבלן אחר על חבאמצעות לעשותן בעצמו או  –לא חייב 
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וציא בביצוע הפעולות כאמור או ערכם של פעולות שלא בוצעו, הכל כפי ישהמזמין 
או בהתאם  שיקבע על ידי המפקח, ישולמו על ידי הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו

 לעיל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  5.5למנגנון שנקבע בסעיף 

נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של  ,עבודות הבדק עקב ביצועבו בכל מקרה   5.5
המזמין או של כל צד שלישי אחר, יהיה על הקבלן לתקן כל הנדרש על מנת להשיב את 

מי על כל נזק שנגרם ל או כל צד שלישי אחר המצב לקדמותו, ולפצות את המזמין
 .מהם
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 הלוח זמנים לביצוע העבודדרכי ביצוע ו

( ימים מיום הוצאת צו התחלת ארבעה עשר) 14-לא יאוחר מדה הקבלן יחל את העבו 6.1
ממועד זה )להלן:  ( חודשים)שמונה 8מותה תוך , וישלים את העבודה בשלעבודה לקבלן

 (."המועד המוסכם"

הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך פרק הזמן שיורה המפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי  6.2
ת העבודה ולוח הזמנים המוצע על ידו לביצוע ביצוע והשיטות אשר לפיהם בכוונתו לבצע א

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

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

 יחייב את הקבלן.

הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישת המפקח, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי   6.3
הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעתו 

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

 המוסכם.  באופן רצוף ובקצב הדרוש להשלמתה במועדבצע את העבודה הקבלן מתחייב ל  6.4
פקח ובין אם על ידי עדכון שיבוצע בלוח הזמנים, בין אם על ידי הקבלן באישור המכל 

שינוי בתכנון ו/או המפקח, לא יהווה עילה לשינוי במועד המוסכם. חרף האמור, מוסכם כי 
 - 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
כות בעריכת לוח הזמנים ו/או בעידכונו על ידי המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו הכרו

 על הקבלן. 

המוסכם, וכי אי עמידה לו חיונית השלמת ביצוע העבודות במועד  ההקבלן מצהיר כי ידוע  6.5
של הקבלן בלוח הזמנים ואי סיום העבודה במועד המוסכם, תהווה הפרה יסודית של 

 רוך והמשתמע מכך. הסכם זה, על כל הכ

, ישלם הקבלן המוסכםאם יפגר הקבלן בסיום העבודה  וישלים העבודה לאחר המועד  6.6
המזמין יהיה רשאי לקזז ו/או  בגין כל יום של איחור. ₪ 500בסך של פיצוי מוסכם למזמין 

לחלט ו/או לנכות ו/או לעכב כל סכום הפיצוי המוסכם מן התמורה שיהא עליו לשלם 
  13.2גבותו על דרך של מימוש הבטוחה שהופקדה בידיו כמפורט בסעיף לקבלן ו/או ל

פיצוי מוסכם זה הינו בנוסף לכל סעד אחר העומד למזמין בגין האיחור להלן. מובהר, כי 
  האמור בין מכח הסכם זה ובין מכח כל דין.

מאי  המזמין יהיה זכאי לשיפוי ו/או לפיצוי מן הקבלן, בגין נזקים שיגרמו לו, כתוצאה  6.7
גין האיחור כלפי צדדים שלישים בלרבות חיוב המזמין  ,בלוח הזמניםשל הקבלן עמידה 

הסכם זה, ומכל סעד לעיל ולהלן בזאת מבלי לגרוע בסעדים האמורים והאמור של הקבלן, 
 אחר לו זכאי המזמין על פי הסכם זה ולפי כל דין.

, בכל עת, להחיש את קצב הקבלן מתחייב כי היה והמפקח ו/או המזמין יורו לו בכתב  6.8
ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילה, הוא יפעל בהתאם לדרישות וההוראות בעניין וינקוט 
בכל האמצעים הדרושים, בכפוף לכל דין. הקבלן ידאג להשיג בעצמו ועל חשבונו את כל 
ההיתרים הדרושים מטעם הרשויות הרלבנטיות לביצוע העבודה בהתאם לדרישות 

רות, לרבות היתרים לעבודה בשעות הלילה. מוסכם, כי הקבלן לא יהיה וההוראות האמו
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 שנדרש, רהמפקח יסברו כי הקבלן לא נקט בכל האמצעים 
העבודות, כולן או מקצתן, על ידי  ימים מראש,  לבצע 7ודעה בכתב על כוונתו לעשות כן ה

קבלן אחר או בכל דרך אחרת הנראית לו על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות 
ציוד, סעיף זה תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הלצורך  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   6.9
שצריכה להיעשות, מטבע ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. אין האמור חל על עבודה 

הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת 
להצלת נפש 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
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חייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה על הקבלן מת 7.1
 כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל האתר וממנו וכל דבר הכרוך בכך. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים מקצועיים במספר הדרוש לביצוע העבודות תוך   7.2
, רישיון, אשרה או היתר לפי כל המועד המוסכם, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום

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

 שעות העבודה.

אצלו ו/או הבאים  המועסקים הוא בלבד המעביד של הפועלים והעובדיםהקבלן מצהיר כי  7.3
וכי הוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות מטעמו לצורך ביצוע העבודה, 

המוטלות על מעביד על פי החוק ו/או על פי הסכמים קיבוציים החלים על עבודתם בענף בו 
, הן בתקופת הביצוע והן בתקופת הבדק. הקבלן ישפה את המזמין מיד לפי הם מועסקים

גין כל תביעה ו/או דרישה מצד כל פועל ו/או עובד כאמור, ובגין כל נזק דרישה ראשונה ב
ו/או הוצאה מכל סוג ומין העלולים להיגרם לו כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה 

 כאמור.
 

להעסיק מנהל הפרויקט מטעמו, אשר ישמש כשלוחו ונציגו של הקבלן לכל הקבלן מתחייב  7.4
כל ההוראות, ההסברים, המסמכים וכיוצ"ב ת. דבר ועניין בקשר עם ביצוע העבודו

שימסרו למנהל הפרויקט מטעם הקבלן יחשבו כאילו  נמסרו לקבלן עצמו. לא תבוצע כל 
הקבלן מתחייב כי מנהל הפרויקט  עבודה ללא נוכחות מנהל הפרויקט מטעם הקבלן.

לסוג מנהל עבודה רשוי בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות בכל הקשור מטעמו יהיה 
העבודות נשוא הסכם זה והיקפן, הבקיא ומנוסה בביצוע, בתיאום, בניהול, בתכנון 

 ובמדידות ובכל הנדרש לשם ביצוע התחייביות הקבלן על פי החוזה ותנאיו.  
 

הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור בכתב מטעם משרד העבודה המאשר את מינויו של  7.5
, קודם שזה יתחיל בעבודתו. אישור זה ימצא מנהל הפרויקט מטעמו לשמש כמנהל עבודה

נהל ויפקח, בידי הקבלן להצגה לכל דורש במהלך העבודה. מנהל העבודה מטעם הקבלן י
 אופן קבועמקום ביצוע העבודות בבוישהה  באופן אישי ויום יומי, על ביצוע העבודות

העבודות במשך כל שעות היום ובמשך שעות הלילה, אם הדבר יידרש, בכל זמן ביצוע 
ועל קיום בפועל של כל התקנות, החוקים  ודותבביצוע העברציפות על יפקח וישגיח ו

אחראי לביצוע ביקורת והנחית הבטיחות באתר. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, הוא יהיה 
במהלך העבודות ודיווח לועדה המקומית לתכנון ובניה, או לכל גורם אחר כנדרש על פי כל 

  דין.
 

ב למנות ממונה על הבטיחות ]על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה הקבלן מתחיי 7.6
[. הקבלן מתחייב למלא באופן מלא ומדויק כל 1996-)ממונים על הבטיחות(  התש"ו

הוראה של הממונה וכן לשמור באופן מלא ומדויק אחר כל דיני וכללי הבטיחות החלים על 
חראי על האתר ובטיחותו ,בכל עת אלמען הסר ספק, מובהר כי הקבלן ביצוע העבודות. 

במהלך תקופת הסכם זה, לרבות בימים ושעות שבהן לא מתבצעות בפועל עבודות באתר, 
 ובכלל זה שבתות וחגים.

 
זמין ו/או אשר המ , לרבות מנהל הפרויקט מטעמו,הקבלן מתחייב להחליף מיד כל עובד 7.7

 .לעבודה בה הוא מועסקאותו בלתי מתאים  והבלעדי, ימצא םקח, על פי שיקול דעתהמפ
 

 הקבלן מתחייב כי ימנע מעובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או עובדיהם ללון באתר.  7.8
 
 

 הקבלני משנ

המפקח  הקבלן רשאי למסור לקבלני משנה את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה רק אם 8.1
ו/או המנהל ו/או המזמין אישרו את מסירת העבודה כאמור ואת זהות קבלן המשנה 

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

 אתר.הסכם זה, והקבלן ישא במלוא האחריות לכל קבלני המשנה ועבודתם ב

או קבלני משנה, על פי לדרוש החלפת קבלן משנה ו/ םרשאי והמפקח יהיהמנהל ו/או  8.2
הקבלן יחליף את  .הלפרט את הסיבה לדריש הםהבלעדי ומבלי שיהא עלי םשיקול דעת

לאחר שקיבל  הדרישהשעות ממועד  72-קבלן המשנה מיד עם קבלת הדרישה ולא יאוחר מ
הקבלן את הסכמת המנהל ו/או המפקח מראש ובכתב לזהות קבלן המשנה החדש המוצע. 
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ו/או בהוצאות ו/או בנזקים שיגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהחלפת בלבד ישא בעלויות 
 קבלן המשנה.
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 םבטיחות, אחריות לנזקים וביטוחי

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכך שבמשך כל זמן ביצוע העבודה על ידו, ולרבות בזמן  9.1
, יקויימו באתר סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות וגיהות בדקביצוע תיקונים בתקופת ה

 .אותים למניעת נזקים ו/או נזקי גוף ורכוש כלשהםנ

האחראי הבלעדי לקיום ושמירת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  יהא הקבלן 9.2
, התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו לפיה, כפי שהן בתוקף היום וכפי 1970-חדש( תש"ל

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

תהיה כל ולא הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הציבור  9.3
 , המעבר והחזקה ברכוש ציבורי, לרבות כבישים ודרכים. ההפרעה בזכות השמוש

לרבות ומבלי  תהקבלן יהא אחראי לכך שכל נזק או קלקול שיגרם עקב ביצוע העבודו 9.4
לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,  לפגוע מכלליות האמור לעיל

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

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

הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק, דרישה או תביעה  המוסמכים לפקח על המתקנים.
ו ההוראות החלות על הקבלן על פי סעיף זה כלשהם שיתעוררו בגין הפרת ההתחייבויות א

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 

 העלולים להיגרם לו כתוצאה מהגשת תביעה ו/או דרישה כאמור.

אי בלעדית לכל נזק שייגרם כתוצאה ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הקבלן יהא אחר 9.5
אתר ו/או לחומרים ו/או לעבודה ו/או למזמין ו/או לנציגי המזמין לבמהלך ביצוע העבודה, 

ו/או עובדיו, ו/או לעובדי הקבלן ו/או לקבלני המשנה שלו ו/או לכל צד שלישי אחר, בין 
בדיו ו/או פועליו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או ו עואקבלן עצמו ו/השהנזק נגרם על ידי 

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

עקב נזק שפורט בגין כל הוצאה בה יתחייב המזמין  מעובדיו ו/או מי מהמוזכרים לעיל
 .לעיל

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל תביעה שלו ושל עובדיו ו/או פועליו ו/או הבאים מכוחו,  9.6
ו/או קבלני המשנה, והוא משחרר בזה באופן בלתי חוזר את המזמין מכל אחריות לנזקים 
שייגרמו כאמור לעיל. במקרה שתוגש נגד המזמין דרישה ו/או תביעה בקשר לנזקים 

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין על כל  –ו שנזקים כאלה יגרמו למזמין עצמו כאמור א
סכום שיישא בו או שיהא עלול לשאת בו, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, תשלום 
דמי שמאות, ריבית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, ולרבות 

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

בכל מקרה של נזק כאמור יהא המזמין זכאי לעכב ולקזז מתוך הכספים שיגיעו לקבלן  9.7
להלן את כל  13ו/או לממש כספים מהבטוחה המצויה בידו כמפורט בסעיף ממנו 

אם הסכומים שהמזמין עלול לשאת בגין נזקים כאמור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אלא 
יא הקבלן בטוחה לשביעות רצונו של המזמין לכיסוי כל נזק כאמור לרבות ההוצאות המצ

 הנלוות לכך.

גרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לערוך מבלי ל 9.8
)בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו(, בחברת ביטוח מורשית כדין, ביטוח ולקיים, 

ני משנה ו/או על שם הבאים מכוחם מפני אובדן, על שם המזמין, על על שמו ועל שם קבל
שם הרשות המקומית בשטחה מתבצע הפרויקט, על שם המפקח והבאים מטעמם, החל 
מיום תחילת ביצוע העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של 

כמפורט באישור העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר(, פוליסת ביטוח 
אישור עריכת " :)להלןומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  9כנספח עריכת ביטוח הרצ"ב 

בגין נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא "( יטוח העבודותב
הסכם זה. היקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה יהיה בהתאם לנוסח טופס הפוליסה 

ידוע כ"ביט" על פי המהדורה הנהוגה ביום תחילת תקופת לביטוח עבודות קבלניות, ה
 הביטוח ביטוח העבודות הקבלניות. 

את  ביצוע העבודות הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד תחילת  9.9
 . בידי מבטחוחתום עריכת ביטוח העבודות אישור 

יטוח. סכומים הקבלן ישא בעצמו בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הב 9.10
 זה. הסכםמכל סכום שיגיע לקבלן על פי  מזמיןאלו יהיה ניתנים לקיזוז על ידי ה



 30 

 

 את הביטוחים הבאים:הקבלן יוסיף ויערוך  9.11
 

טוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן בי 9.11.1
ך שלא ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לס

 בגין נזק אחד.  ₪ 600,000 –מ יפחת 
 ₪מיליון שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך .יטוח אחריות המוצרב 9.11.2

ולמשך כל התקופה שבה עמותה או חלקן לות ממועד מסירת העבודוזאת 
 . קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין

 
המעיד אישור סיום העבודות  יאוחר ממועדלא המזמין, הקבלן מתחייב להמציא לידי  9.12

והמהווה חלק בלתי  10כנספח ביטוח "חבות המוצר" בנוסח המצורף לחוזה זה על ביצוע 
 . "( כשהוא חתום בידי מבטחיואישור עריכת ביטוח חבות המוצרנפרד ממנו )להלן: "

לבין האמור י הקבלן ביטוחבאישור עריכת  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 9.13
להוראות חוזה  וייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוח האמור על מנת להתאיממתח בחוזה זה

כדי  וו/או בשינוי והמצאתבזה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוח האמור, 
ולא תצמצם את  המזמיןעל  יולא תטיל אחריות כלשה ולהוות אישור בדבר התאמת

 או על פי דין.ו/של הקבלן על פי חוזה זה  ואחריות

בלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה ולשלם הק 9.14
על קרות אירוע למזמין הפרמיות במועדן. כן מתחייב הקבלן להודיע מיד בכתב למבטח ו

 על פיהם. מזמיןלשם שמירה ומימוש של זכויות ה מזמיןנזק ולשתף פעולה עם ה

ו הבאים מטעמם מכל אחריות המזמין ו/או הרשות ו/או המפקח ו/אהקבלן פוטר את  9.15
לנזק 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.

הקבלן מתחייב להאריך את פוליסות הביטוח מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שיהיו  9.16
תשלום חשבון סופי בכפוף למסירת פרטי כל מסירת העבודה חתום בידי תקפות עד למועד 

המזמין וכן יהיו תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות 
 הקבלן הקבועה בחוזה.

 
 ההתמור

בתמורה לביצוע העבודות במלואן לשביעות רצון המזמין, קבלת האישורים הנדרשים  10.1
המפקח אישור העבודות על ידי , בכפוף למזמיןת המסירה לכמפורט בהסכם זה והשלמ

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

לעיל, מהווה את מלוא התמורה  10.1מוסכם בין הצדדים, כי התמורה הנקובה בסעיף  10.2
מגיעה לקבלן עבור ביצוע העבודה, בהתאם להסכם זה על נספחיו והיא אינה צמודה ה

למדד תשומות הבנייה למגורים או למדד אחר כלשהו. מחירי היחידה של הקבלן קבועים 
ם התייקרות ו/או הצמדה כלשהי והם לא ישתנו מכל סיבה יהוסופיים, ולא תחול על

ן של מטבעות החוץ ובמדדי המחירים השונים, שהיא, לרבות בגין שינויים בשערי החליפי
שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מיסים, 
היטלים, מכסים וכיוצ"ב. מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים את כל המיסים 

 למיניהם, למעט מע"מ. 

דות, כפי שיתבקש על ידי הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת בעבו 10.3
לעיל, וזאת אף אם המבוקש הינו מעבר ו/או בנוסף על העבודות  3.8המזמין כנקוב 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 על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי  הקבלן מצהיר כי  10.4
, דרישות המזמין כמפורט במפרטים, בתוכניות ובכתב הכמויות מוכרים לו על כל העבודות

כלל זה ידועים לו התנאים במקום, והוא הביא בחשבון גם את מצב שוק ובפרטיהם, 
העבודה ושכר העבודה ומצב אספקת החומרים האמצעים והשרותים הנדרשים לביצוע 

וכי  העבודות ומחירם, זה הקיים כיום וכל מצב או שינוי אפשרי בתהליך ביצוע העבודות
סכם זה, מניחה את דעתו ומהווה התמורה, דרך חישובה ודרך התשלום בפועל כמפורט בה

תמורה סבירה והוגנת לכל התחייבויות לפי הסכם זה, כולל כל ההוצאות הדרושות לביצוע 
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העבודות ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או תביעות לתמורה כספית נוספת מעבר לנקוב 
 .בהסכם זה בגין ביצוע עבודתו

יו, יבוצעו בהתאם לעבודות כל התשלומים שיבוצעו לפי הסכם זה ובהתאמה להוראות 10.5
 .אשר בוצעו בפועל

הקבלן יגיש חשבונות לאישור המפקח על פי קצב התקדמות ביצוע העבודות ואלו  10.6
יום ממועד אישור המפקח את  60ישולמו על ידי המזמין בתנאי תשלום של שוטף + 

החשבון. סך התמורה תשולם לקבלן באמצעות מספר חשבונות חלקיים. החשבון האחרון 
אישור המעיד על ביצוע היה חשבון סופי והוא ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למזמין י

כשהוא חתום על ידי מבטחיו,  10כנספח " בהתאם לנוסח המצ"ב ביטוח "חבות מוצר
ובשיעור הנקוב  – 1בנספח בנוסח המחייב שנקבע  – וערבות בנקאית לתקופת הבדק

 . דת גמר חתומה ע"י מהנדס העירייהוכן פרוטוקול מסירה ותעו להלן 13.2בסעיף 
 

 םתרופות וסעדי

מקרה בו העבודה תבוצע שלא לשביעות רצון המזמין ו/או וסכם בין הצדדים, כי במ 11.1
מקום בו המזמין סבור כי קצב ביצוע העבודה אינו מבטיח את השלמתה במועד המוסכם, 

קט ו/או להפרת ובשים לב לכך שעיכוב בהשלמת העבודות, יגרום לעיכוב בשימוש בפרוי
התחייבויות המזמין כלפי צדדים שלישיים, שמורה למזמין הזכות להפסיק את עבודת 
הקבלן באתר, כפוף למתן הודעה בכתב קודם להפסקת העבודה בה ייקבע המזמין את 

שעות  24מועד הפסקת העבודה.  במקרה כאמור, הקבלן יסלק את ידו מן האתר בתוך 
שעות.  48בתוך  –יתנה ההודעה ביום שאינו יום עבודה מהמועד שנקבע בהודעה, ואם נ

המזמין יהיה רשאי להמשיך ולהשלים את ביצוע העבודה נשוא ההסכם באמצעות כל צד 
 שלישי שהוא. 

רכוש וקניין גמור ומוחלט של המזמין, שיושארו באתר ייחשבו ככל החומרים והציוד  11.2
. לחילופין, המזמין יהיה רשאי דעתווהוא יהא זכאי לעשות בהם שימוש לפי רצונו ושיקול 

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

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

ולהציב עד לסיום ביצוע העבודה, , אתריהא רשאי לתפוש בעצמו את החזקה בהמזמין  11.3
בלא הליכים אתר שומרים מטעמו אשר ימנעו את כניסת הקבלן ו/או מי מטעמו לבו 

  משפטיים כלשהם, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם פעולות אלה.

גם אם סבור כי נעשו , כאמורופעולה בכל מקרה של מתן הודעה הקבלן  שלתרופתו  11.4
תתמצה אך ורק בתובענה כספית שתוגש לבית משפט מוסמך, ולא בצו מניעה  ,שלא כדין

 או באכיפת ביצועו של ההסכם בעין.

להסכם זה, הינם  3,4,5,6,7,10התחייבויות והצהרות הצדדים הקבועות בסעיפים  11.5
פעולת הקבלן בניגוד אליהם תחשב כהפרה יסודית של תנאים עיקריים בהסכם זה, ו

ההסכם. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, גם בהתקיים מקרה בו ניתן כנגד הקבלן צו כינוס 
נכסים זמני או קבוע ו/או צו פירוק ,זמני או קבוע, ו/או מונה מפרק ו/או מנהל מורשה, 

המחה או העביר זכויות יום או מקרה בו הקבלן  30והצו או המינוי לא בוטלו בתוך 
וחובות על פי ההסכם ללא הסכמת המזמין מראש ובכתב ייחשב הדבר כהפרה יסודית של 

ידו של הקבלן מן ההסכם. הופר ההסכם הפרה יסודית, המזמין יהיה רשאי לסלק את 
מייד עם התגלה ההפרה ועצם ההפרה תזכה את המזמין בפיצוי מוסכם ומוערך  האתר

יהיה רשאי לעיל. המזמין  10.1מן התמורה הנקובה בסעיף  10%-למראש בשיעור השווה 
לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהכספים המצוים בידו והמגיעים לקבלן או באמצעות 

להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  13מימוש הבטוחה המצויה בידו כמפורט בסעיף 
 המזמין.

זכות ו/או תרופה ו/או סעד בא להוסיף על כל הסכם זה ובסעיף זה בפרט האמור ב 11.6
 או להחליף אותם. ולא לגרוע כל דין המוקנה למזמין על פי 

 

 ןיזוז, ניכוי מן התמורה וזכות עכבוק

 בכל מקרה שהסכם זה מזכה את המזמין בקבלת תשלומים ו/או הוצאות ו/או פיצויים 12.1
הסכם מהקבלן, ו/או במידה והמזמין ישא בתשלום כספי כלשהו אשר חל על הקבלן לפי 

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

ו/או לחלט אותם  מהתמורה סכומים אלה התשלומים האמורים ולקזז ו/או לנכות
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להלן ו/או לגבות את המגיע לו מהקבלן בכל  13בסעיף  מהבטוחה המצוייה בידיו כמפורט
אין באמור בכדי לגרוע מזכות דרך אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

ביצוע הקיזוז ו/או הניכוי אינו  אחרת. המזמין לגבות את המגיע לו מהקבלן בכל דרך
 .מחייב הודעה מהמזמין

, בין הסכםעל הצד האחר להסכם ל פי הזה והחל עהסכם ל תשלום שישלם צד לכ 12.2
, יחזיר הצד החייב בתשלום וששולם לפני חתימת הסכם זה ובין שישולם לאחר חתימת

ימים ממועד קבלת דרישה, בצירוף הפרשי  3לצד המשלם את הסכום האמור בתוך 
 .הצמדה למדד המחירים לצרכן

 
 תערבויות ובטחונו

ות בנקאית אוטונומית ועצמאית עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למזמין ערב 13.1
צמודה למדד להסכם, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת,  כנספח א'בהתאם לנוסח המצ"ב 

המחירים לצרכן, העומדת לפרעון עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונה מאת הנערב 
, תחילה, ובלא שפרעונה יגרע מכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין

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

 מסירת הערבות.

של הרשויות והמפקח על כך, ימציא הקבלן למזמין  םם סיום העבודה וקבלת אישורע 13.2
ת, בלתי תלויה ובלתי מסוייגת, צמודה למדד המחירים ערבות בנקאית אוטונומית ועצמאי

לצרכן, העומדת לפרעון עם דרישה ראשונה בלא לדרוש פרעונה מאת הנערב תחילה, ובלא 
שפרעונה יגרע מכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, בשיעור של 

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

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

הערבות/הערבויות האמורות תהיינה צמודות למדד  .5%ור של השניה תופחת לשיע
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  14.1
תקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ול

ביצוען אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן ינקוט באמצעים 
 להבטחת האתר ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח באופן זמני, יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן  14.2
בד והוא לא יהיה זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין כתוצאה מכך על הקבלן בל

 כך.

הופסקה העבודה לפי הוראת המפקח ו/או המזמין לצמיתות לאחר שהוצא לקבלן צו  14.3
התחלת עבודה והוא החל בביצוע הפרויקט בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את 

, וזאת לסילוק סופי התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה
ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך 
קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תיעשנה מדידות סופיות לגבי העבודות 

יום מיום הפסקת  45או כל חלק מהן, לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל, ייקבע תוך 
ודה. היה והמזמין יחליט לאחר שניתנה לקבלן הודעה על הפסקת העבודה לצמיתות, העב

לחדש את ביצוע הפרויקט, לא תהיה לקבלן זכות להמשיך בביצוע העבודה והמזמין יהיה 
 רשאי להתקשר עם כל קבלן לשם השלמת ביצוע הפרויקט או חלקו. 

 
 תכתובות הצדדים, הודעו

כל הודעה שתשלח ע"י צד .תהיינה כאמור בראשוכתובות הצדדים לצרכי הסכם זה  10.1
שעות לאחר המסרה למשלוח בדואר רשום או בעת  48למשנהו תיראה כאילו נתקבלה 

 מסירתה בפועל לצד המקבל, הכל לפי המוקדם.
 

 קום שיפוטמ
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, תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תובענה ו/או מוסמך באריאל לבית משפט ה 16.1

הצדדים בכל הקשור בהסכם זה, למעט בנושאים הספציפיים  סכסוך אשר יתגלעו בין

 המסורים לסמכותו העניינית של המפקח על פי הסכם זה.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                    
 
 
 
 
 

___                                       _________________________________________________ 
 הקבלן                  עיריית אריאל    -המזמין     
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 3/2017מכרז 
 1נספח מס' 

 
 

 לכבוד 
 הרשות המקומית

 עיריית אריאל
 , אריאל7מרח' יהודה 

 
 לקיום ההצעה  -כתב ערבותהנדון: 

 
 

 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום ערבים"המבקשים"( אנו  -)להלן                            על פי בקשת 
, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי (₪) שמונים אלף  ₪ 80,000 עד לסך של 

"טיפולית עבור עיריית אריאל יום לקשיש מכרז תוספת בנייה מרכז    3/   2017מס' 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות.

 
ים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומ

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, 
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, 
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 .כלפיכם
 

בפעם אחת או במספר  ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.בלתי מותנית, נה יערבות זו ה
 

 ועד בכלל. 26.06.17ליום בתוקפה עד  ערבות זו תישאר
 

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 26.06.17לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 
 
 
 

בנק: __________                                                                                                          תאריך: __________               
        

 
 
 
 
 
 

 3/2017מכרז 
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 2נספח מס' 

 

 המכרז של הסף בתנאי עמידתו בדבר המציע תצהיר

 וכי האמת את להצהיר עלי כי וזהרתישה לאחר ,_________ .ז.ת ת/בעל ,______________ מ"הח אני

 :כדלקמן ,בכתב בזה ה/מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה

 אלא ,המכרז למסמכי 'א מסמך – וההזמנה המכרז בתנאי כמשמעותם הנה זה בתצהיר המונחים משמעות

 .אחרת מפורשות נאמר אם

 ____________________________________________ בשם זה תצהיר על לחתום כת/מוסמך הנני

"טיפולית" יום לקשיש לתוספת בנייה מרכז  03/2017 פומבי במכרז המציע ,______________./צ.ח/.פ.ח/ז.ת

 .)"המכרז" -ו "המציע" :עבור עיריית אריאל )להלן

: כדלקמן ,במצטבר המכרז של הסף תנאי בכל עומד המציע 

 .רשום תאגיד שאינו ,בישראל כדין מורשה עוסק או כדין ישראלב הרשום תאגיד הינו המציע .1

 1976 – ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל בעל המציע .2

של  בסכום ,המציע שם על ,כדין מורשית ביטוח חברת של או בנקאית ערבות להצעתו צירף המציע .3

 בנוסח המצורף למכרז. ₪ 80,000

 המציעים. במפגש תתףהש המציע נציג .4

 .המכרז מסמכי את רכש המציע .5

, בענף 1969-המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .6
, הכל בהתאם לתקנות רישום קבלנים לכל הפחות 1 –קבוצת סיווג ג' )ענף ראשי בניה(,  100

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

לפחות. )לא  ₪מיליון  3עומד על סך של  2014-2015  בשנים המציע של המצטבר הכספי המחזור .7

 כולל מע"מ(.

 :זה לעניין

 אישור מועד או השלמה תעודת הוצאת מועד :מאלה איזה ייחשב ההשלמה למועד– "הושלמו

 .מזמיןל הבדק ערבות מסירת מועד או מטעמו מי או המזמין ידי על הסופי החשבון

 שערוכים ללא ,מאושר סופי בחשבון )מ"מע כולל לא( לתשלום שאושר כפי הסכום – "כספי היקף

 .ההצעות הגשת למועד

להגשת  האחרון המועד לפני בפלילים הורשעו לא ,שלו החתימה ומורשי ממנהליו מי או/ו המציע .8

 או באלימות הכרוכ או קלון עמה שיש בעבירה או/ו פשע שהיא בעבירה ,זה למכרז ההצעות
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 למעט ,המציע של עיסוקו לתחום הנוגעת בעבירה או שוחד מתן של בעבירה או בעבירת מרמה

 ו.נמחק או שהתיישנו – ,השבים ותקנת הפלילי המרשם הרשעות לחוק

 .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .9

____________ 



 המצהיר חתימת

אישור

ה על ידי /תה עצמו/זיהה,______במשרדי ברחוב _______'גב/הופיע בפני מר________הנני מאשר בזה כי ביום 

ה /תהיה צפוי/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו______ז שמספרה .ת

.מה עליה בפני/ו וחתםה ז/ה את נכונות הצהרתו/לעונשים הקבועים בחוק אישר

____________________ד"עו____________חתימה וחותמת
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 7/2013_מכרז  

 3מס'  נספח

 

  תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי 

יר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים עליי להצה

 בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן.

 

אני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן  .1
 "(.המציע"

 

אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .2
י "( וכחלק מהצעתופים ציבורייםחוק עסקאות ג)להלן:" 1976 -התשל"ו 

 "(. המכרזידי עיריית אריאל )להלן: "-שפורסם על 3/  2017 מס'פומבי למכרז 

 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת  .3
זיקה אליו/ה )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי 

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירות לפי חוק עובדים זרים 
 .1987 -ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -הוגנים(, התשנ"א 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה  .4
 מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 מת.א -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .5

 

           

___________________

_ 

  חתימת המצהיר/ה    

 

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום 

________ אשר ___________________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________
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_____/המוכר/ת לי באופן ___זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה _______

שי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא אי

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

 נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

 

_____________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 7/2013_מכרז 

 4נספח מס' 

 

 /_____/____2017 תאריך:

 בדבר עמידה בתנאי סף + מחזור כספי אישור רו"ח

 

 

 לכבוד :  ועדת המכרזים עיריית אריאל     

  5רח' יהודה                    

 אריאל                  

 

 .נ,א.ג                

 

 

 חברת ______________ בע"מ/ח.פ._____________הנדון:     

 

 

 "(, המציען של חברת/שותפות _____________________ )להלן: "כרואי חשבו        

"טיפולית" עבור  יום לקשיש  , תוספת בנייה מרכז03/ 2017ובמסגרת הגשת הצעת המציע למכרז פומבי מס' 

 עיריית אריאל.

 

 אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:      

 

 ₪ 3,000,000, היה לפחות בהיקף של בפעילות של המציע הכספי המחזור כולל, 2014-2015בשנים         

 מיליון ש"ח( לא כולל מע"מ.  שלושה)

 

 פי הדו"חות המבוקרים של המציע לשנים הללו. -זאת על      

 

 בכבוד רב,            

 

 

    _______________ 

 רו"ח               



 40 

 

 7/2013_מכרז 

 5מס'  נספח

 

 /_____/____2017 תאריך:

 

 קודםניסיון תצהיר המציע בדבר 

 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 

להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

חברת _________________ בע"מ ח.פ. ______________ באני משמש כמנהל  .1
"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע עהמצי)להלן: "

"טיפולית" עבור  יום לקשיש  תוספת בנייה מרכז – 3/ 2017מס' פומבי במסגרת מכרז 
 "(.המכרזידי עיריית אריאל )להלן: " -שפורסם עלעיריית אריאל, 

 

רצופות  שנתייםבמשך  2014-2015הנני מצהיר, כי המציע ביצע במהלך השנים  .2
לפחות, אצל שני  מ"ר 2,000או בשטח של , אצל מזמין אחד בנייה עבודות חות, לפ

 , על פי הפירוט שלהלן: מזמינים או יותר

 

 שנה/ 

 בין השנים

 שם הפרויקט/

 מהות העבודה

 המזמין פרטי  היקף העבודה

 שם איש קשר 

 וטלפון

 שם המזמין

      

      

      

      

סה"כ ללא 

מע"

 מ

     

 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

_______________ 

 חתימת המצהיר/ה
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 אישור

 

__, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ מ.ר. _______אני הח"מ, עו"ד __

____ אשר זיהה/תה _____________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ____________

כר/ת לי באופן אישי, ולאחר ____/המו___עצמו/ה בת.ז. מס' _____

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

 

___________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 7/2013_מכרז 

 6מס'  נספח

                                                                                    
 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה
 

 

 :  עיריית אריאללכבוד 

 אריאל  5  רח' יהודה             

 

 

  יום לקשישתוספת בנייה מרכז  – 03/  2017מס' פומבי הנדון: מכרז 

 אריאל "טיפולית" עבור עיריית

 

תוספת  – 3/  2017מס' פומבי מכרז אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי  .1

"(, למדנו והבנו המכרז)להלן: " "טיפולית" עבור עיריית אריאליום לקשיש  בנייה מרכז 

את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, 

, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל העבודותל הצעתנו או על ביצוע העשויים להשפיע ע
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים -ידיעה או אי-טענה שעילתה באי

 ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.
 

המצורפים  המכרז מסמכיכל אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות וב .2

 .וצרופותיהםעל דרך ההפניה ועל כל נספחיהם 
 

זמנה ובמסמכי עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה .3
 , הסכם מחייב מבחינתנו.ועל כל נספחי המכרז

 

בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם לביצוע העבודות אשר ידוע לנו, כי תנאי  .4

ההזמנה הינו קבלת אישורי העירייה לאיש הקשר )כהגדרתו במסמכי המכרז( ולצוות  נשוא

ידינו, לרבות -העבודה, אישור העירייה על עמידה בדרישות הניסיון וצוות העובדים שיוצע על
ימים ממועד קבלת  7לעיל, לא יאוחר מחלוף  5הגשת כל המסמכים הדרושים כקבוע בסעיף 

הזכייה במכרז. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור העירייה למי הודעת העירייה למציע על 
מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה רשאית 

העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם קבלן 

כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על 
 העירייה בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז. 

   

אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת  .5

בהסכם המצורף למכרז, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות 
 הנוספים הטעונים המצאה.

 

 הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת ערבות )כולל הארכה(. .6
 

אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  .7
 אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

 

רוכה כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ע .8

 לפקודתכם בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.
 

ככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,  .9

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.
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סות הביטוח ו/או את במידה ולא נחתום על ההסכם ו/או נפקיד את הערבויות ו/או את פולי .10

המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם המצורף למכרז, זאת במועדים הקבועים במכרז, יראה 
, ומבלי 1970-הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

לפגוע ביתר זכויות העירייה, תהא העירייה זכאית לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי 
 וע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.קב

 

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת  .11

 ההסכם על ידי העירייה הלאומית לדרכים וקבלת צו התחלת עבודה.

 

 בכבוד רב,
 

                           _______________                             ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                               תאריך           
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 7/2013_מכרז 

 7מס'  נספח

 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד

 /_____/_____2017תאריך: 

 

 :  עיריית אריאללכבוד 

 אריאל  5  רח' יהודה             

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה בשם תאגיד  הנדון:

____, מאשר/ת בזה כי ביום _________ מ.ר. ________אני הח"מ, עו"ד ______

_______________ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר 

לי  המוכר/ת ________שמספרה ______ עודת זהותזיהה/תה עצמו/ה בת

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

 נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

                                                          _____________________ 

 חותמת(עו"ד )חתימה +

 

מר / גב' הנני, עו"ד/רו"ח __________________ מאשר בזאת, כי 

 ,____________________ 

 

 __________ )להלן_______החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי __________

 "( המציע:"

 

  3/  2017מס ' במכרז פומבי הצעות  במסגרת ההזמנה להציע 

 ,"(המכרז)להלן: "ית" עבור עיריית אריאל"טיפול יום לקשישבנייה מרכז  לתוספת

 

את המציע בחתימתו/ם,  לחייבלחתום על מסמכי המכרז והינם מוסמכים מוסמך/ים 

 והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

   בכבוד רב,            

____________________ 

 __________.ר. ____ מ
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 7/2013מכרז _

  8 מס' נספח

                                                                                    
 

 הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום הליך רכישה
 

 

 לכבוד :  עיריית אריאל

 אריאל  5רח' יהודה               

 

  שיום לקשיתוספת בנייה מרכז  – 3 / 7201הנדון: מכרז פומבי מס' 

 "טיפולית" עבור עיריית אריאל

 

 אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ 

 העובד בתאגיד ___________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 גיד במכרז זה. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התא .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את  .3

 שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(:

שם 

 התאגיד

תחום העבודה בו ניתנת  

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

תאגיד באופן עצמאי, המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4
ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני 

 לעיל(.  3המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  .5

הצעות במכרז זה )למעט  הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע
 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר  .7
 מהצעתי זו. 

 י תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלת .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם  .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
 אם כן, אנא פרט: 
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________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

המצ

 היר

 

 

 

 אישור

 

___________________ הופיע/ה  אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת 

לעונשים  לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

                        _____________                           ____________________-

_ 

חתימה וחותמת עורך                    תאריך                                

 הדין
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 3/2017מכרז 

 9נספח מס' 

 

 אישור ביטוח העבודות

 

 

 

 לכבוד

 עיריית אריאל
 (ו/או "העירייה" "המזמינה" -)להלן  

 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 

 אישור על קיום ביטוחים של ______________________)להלן "הקבלן"(  הנדון:

ו/או אריאל ולית" עבור עיריית "טיפלקשיש  מרכז יום הרחבה ושיפוץ עבודות בגין                

עבודות נלוות ומתן שירותים נלווים עבור המזמינה, בקשר עם חוזה/מכרז מס' 

 "(העבודות": )להלן_________

 

 

 

 

בזאת  ומאשרים אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים 

 : כדלהלן

            

 

 

 סות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמינה  כמפורט להלן:אנו ערכנו לבקשת הקבלן פולי .1

 

ביטוח עבודות קבלניות/ ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בערך כולל של  א.

 :)פוליסה מספר ____________________ ( כלהלן________________ ₪ 

 

(   ₪ 60,000 –לא יותר מ ,  בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח ]רכושיטוח ב -פרק א' 

כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים  הכולל גם

 עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח כיסויוהרחבות  ,אלה

   

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אך לא פחות   ודות,מסכום ביטוח העב 10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)

  ₪ 300,000מסך 
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אך לא פחות   מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 ₪ 300,000מסך 

 

אך לא פחות  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 ₪ 250,000מסך 

 

נזק ישיר כתוצאה   (4)

לקוי,  מתכנון

 עבודה לקויה

 חומרים לקוייםו

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל

 ₪ 250,000מסך 

 הוצאות תכנון, מדידה, (5)

פיקוח והשגחה 

 לאחר נזק,

והוצאות הכנת 

 תביעה

אך לא פחות  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל

 ₪  100,000מסך 

( הוצאות האצה של תיקון 6)

נזקים 

(Expediting 

Costs) 

לרבות הוצאות מומחים, יבוא אוירי, עבודת לילה, עבודה 

בשבתות וחגים, הוצאות משלוח מיוחדות, הכל עד 

 מהנזק. 20%סכום השווה ל

 

 

המכסה אחריות בגין  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

נשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים ה

 העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריותבגין וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית  ₪  3,000,000 בסך 

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000שלא תעלה על סך 

 

 מורחב לכסות גם:הבטוח                               

 

 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אחריות לנזקים לרכוש 

המזמינה אשר 

הקבלן פועל בו, 

לרכוש סמוך, ולכל 

רכוש אחר של 

 המזמינה

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש 

סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם 

חריות הכולל של המבטחת בגין נזקים גבול הא

 כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.

אחריות בגין נזקי גוף 

הנגרמים במישרין או 

בעקיפין על ידי 

שימוש בציוד מכני 

הנדסי שאין חובה 

2,000,000 ₪  
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 חוקית לבטחו

תביעות תחלוף של המוסד 

 לביטוח לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

ריות בגין רעד, ויברציה, אח

 הסרת תמיכות

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

אחריות בגין נזק לכבלים, 

צינורות ומתקנים 

קרקעיים, -תת

ונזקים עקיפים 

 כתוצאה מכך

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 20%עד 

  ₪ 400,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 

  

 

ל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני בגין כ ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

למקרה  ₪ 20,000,000לתובע ובסך  ₪ 6,000,000 סךבגבולות אחריות ב משנה ועובדיהם

 ולתקופת הביטוח.

 המועסקים על ידיהביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה היה ותיחשב כמעביד של מי מ 

 ו/או מחלות מקצוע. תאונות עבודה ןוזאת לעניי הקבלן

לתאונת עבודה ולמחלת  ₪  10,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך  

 מקצוע.

 

אחריות  )פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם פי דין-ביטוח אחריות מוצר על .ב
גם כמבצע העבודות/ יצרן ו/או ספק ו/או מרכיב המערכת/ציוד ו/או בקשר לעבודות  הקבלן

לתובע, מקרה ותקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית   ₪ 1,000,000בול אחריות בסך בג
 (.₪ 100,000)לא יותר מאשר  ₪בסך של __________ 

 

במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוארכת של 

עד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל חודשים נוספים מהמו 12תביעות ו/או נזקים, למשך 

אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח 

המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי 

 שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את

 האירוע.

, המוקדם  למזמינהמתן שירותים העבודות ו/או מועד התחלת הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום 

 .מביניהם

 

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  .3
לתוספות המפורטים )למעט פוליסת אחריות מקצועית( ובכפוף לשינויים להרחבות ו התחלת הביטוח

חודשים ממועד  12 בת  מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקהת עבודות קבלניות פוליס באישור זה.
 מסירת העבודות למזמינה. 

 

לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )___ הפוליסות יערכו  .4

 . חודשים 12בת מורחבת פת תחזוקה תקופוליסת עבודות קבלניות תכלול חודשים( וכן 

 

דרישת הקבלן ו/או המזמינה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הננו מאשרים כי על פי  .5

הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות 

 הנובעות מהארכות אלה.
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לל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמינה, חברות בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכ .6

. ויתור על תחלוף לא יחול בנות, וחברות מסונפות של המזמינה, עובדי המזמינה

 לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .7

 

בלני יהיה הקבלן ו/או המזמינה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או ק ות" בפוליסח"המבוט (א)
   משנה ועובדים של הנ"ל

 ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או מדינת ישראל ו/או חברות  ן אישור זה, עיריית אריאלי"המזמינה" לעני              
 ועובדים של הנ"ל.בנות ו/או תאגידים עירוניים 

הביטוח במהלך תקופת  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול (ב)
במקרה כזה  .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן ותקופות ההארכה, למעט

לפני אולם תשלום יום מראש.  60תימסר לקבלן ולמזמינה הודעת ביטול בכתב לפחות 
 . ת הביטולתוקף הודעאת המזמינה יבטל  הקבלן ו/או על ידי על ידישהביטול יכנס לתוקף 

 ורה בכתב לשלם. תם לעבודות ישולמו למזמינה או למי שהמזמינה תגמולי ביטוח בגין נזקי (ג)
להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן  כוימשי יםהביטוח (ד)

אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק  או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. למזמינה
 שימוש בהתאם לתקופת התחזוקה המורחבת.מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל ה

 סעיף אחריות צולבת. (ה)
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה  .8
 נזק.

כל הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה, ו .9
מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא סעיף )אם יש כזה( המפקיע או 

יופעל כלפי המזמינה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את 
ומבלי זכות השתתפות בבטוחי המזמינה,  מבלי שתהיה לנוהמזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו 

לחוק חוזה הביטוח  59וש ממבטחי המזמינה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף זכות לדרשתהיה לנו 
אנו  כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –התשמ"א 

 מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמינה.
 

אי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנ .10
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות זה

 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע   .11
 תכם מראש ובכתב.ללא הסכמלרעה העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום
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 ____________________  _____________________ -

______________________ 

 המבטח ה וחותמתחתימ       שם החותם      תאריך  

 

 

 

 

 

 _________________ פקס:__________________ טלפון:: שם_______________ סוכן הביטוחפרטי 
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 7/2013מכרז 
 10נספח מס' 

 
 

 "חבות המוצר" אישור עריכת ביטוח
 
 

 תאריך_________         לכבוד 
 עיריית אריאל  )להלן: "המזמין"(

  5רחוב יהודה 
 

 נ.,ג.א.
 
 

 "(הקבלן" :)להלן ___________________חוזה ביניכם לבין הנדון: 
 "טיפולית", אריאל      )להלן: "העבודות"(  ם לקשישיו לביצוע עבודות שיפוץ ותוספת בנייה, במרכז

 
 

_______________ערכנו ביטוח  הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום
בגין כל פגיעה או נזק   ₪מיליון  של לפחותאחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו 

 .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 
"חבות צולבת". כמו כן, הביטוח כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות 

חודשים  6הקבלן אף אם מועד זה חל לפני חתימת החוזה. הביטוח כולל תקופת גילוי של 
תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל מ

 כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
 

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הנם קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין 
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 
ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה. כמו כן, אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצם ולא 

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

 לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוח המפורט לעיל.
 

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

 
 

 בכבוד רב,                                                                         
  

  __________________                            _______________ 
 חתימה וחותמת המבטח          שם ותפקיד החותם                                 
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 2017/3מכרז 
 11נספח מס' 

 
 מטעם הקבלן הזוכה כתב ויתור

 
    תאריך 

 
 לכבוד

 עיריית אריאל 
 
 
 
 
 

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

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

ביום  נכרת בינינו לביניכםאשר       ביצוע עבודתנו כהגדרתן בחוזה  

 .________________ 

 

 

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

א, החוזה וכי אין לנו ולא תהיינה לנו יותר כל תביעה ו/או טענה , מאיזה מין או סוג שהולפי 

 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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 2017/3מכרז 

 12נספח מס' 

 תעודת סיום

 

 

 

 תעודת סיום

 

 

 

 אל: הקבלן

 

 

תוספת ל 3/2017  פומבי מכרזכם מכוח לבינ עיריית אריאלשנחתם בין  של החוזה 10.6על פי סעיף 

אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע  בנייה מרכז יום לקשיש "טיפולית" עבור עיריית אריאל

והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן, בוצעו אף הן בהתאם לחוזה 

 לשביעות רצוננו המלאה.

 

 

 

___________________________________________________________ 

 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 

 
__________________________________________________________ 

 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 

__________________________________________________________ 

 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 

 
___________________________________________________________ 

 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 
 
 
 

________________  __________________ 
 החברה      תאריך  
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 נוסח  פרסום  מלא
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 עיריית אריאל

 ,  אריאל25  ,  ת.ד.5רחוב יהודה 

 03-9061855  פקס:                                                                                                         03-9061604טל:   

 

 2017/3מכרז  פומבי  מס'  

 "טיפולית" עבור עיריית אריאל   יום לקשיש תוספת בנייה מרכז 

 

 (. "העבודה/העבודות")להלן: וץ והרחבת מעון יום לקשיש שיפעיריית אריאל, מזמינה בזה הצעות מחיר ל .1

 

יידרש לחתום עליו בשינויים  ("הקבלן" הכוללים את נוסח ההסכם ונספחיו שהמציע הזוכה )להלן: ,את מסמכי המכרז .2
לשכת מנכ"ל העירייה, במשרדי  173.16.ועד התאריך  17.02.26מתאריך  ניתן לרכוש המתחייבים לאחר הליכי המכרז, 

(. ₪אלף וחמש מאות )  ₪ 1,500 , תמורת סך של13:00ועד  10:00בין השעות   ה' –א' , בימים אריאל, 5יהודה רחוב 
ולא ניתן לצלמם. רכישת מסמכי המכרז  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם במשרדי העירייההסכום לא יוחזר. 

 מהעירייה, מהווה תנאי סף להגשת הצעה. 
 

 .00:13 שעה  173.14. תאריך ג'  ביום, ( יתקיים במשרדי העירייה"מפגש" קבלת הבהרות )להלן:למציעים מפגש  .3
  ומהווה תנאי סף להגשת הצעה. חובההשתתפות במפגש            

 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות ייקבע במהלך מפגש המציעים.             

 

, אוטונומית, בלתי אריאללפקודת עיריית  ,להלןהמצורף  1א' מסמך צרף ערבות בנקאית להשתתפות בנוסחימגיש הצעה  .4
"ערבות  כולל. )להלן:  176.26.תאריך  ( בתוקף עד ₪אלף  שמונים) ₪ 80,000מסויגת, על שם המציע בלבד, על סך 

 (.השתתפות"
 

למשתתפים, כל מסמכי  ושישלח ות/עדכונים/שינויים הבהרות/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 על המעטפה את תאריך ושעת ההפקדה, חותמת וחתימת נציג/ת העירייה שירשום 

 .0051:שעה   173.26.תאריך    א'  יאוחר מיום
 

. המציעים מגיש הצעהעל מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה לכל  .6
 . תיחת תיבת המכרזים והמעטפות, במועד פרשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .7
 

                  אבי עזר                                                                                        
 מנכ"ל העירייה                                                                                
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