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  רשימת המסמכים המצורפים למכרז

 תאים כללים להשתתפות במכרז ותאי המכרז 

 הסכם  

 טופס הצעת המציע -ספח א' 

  הצהרת המציע -'ספח ב 

  

  מוקדמות-ספח ג'   

  רשימת תכיות -2ספח ג'

  

  עדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מיימוםתצהיר בדבר ה  -ספח ד'   

  

תצהיר בדבר שמירת זכויות ו תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות -ספח ה' 
  עובדים
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  טבלת קסות  -ספח י"ג  

  בדק ספח  – ספח י"ד  

  ערבות בדק/טיב– ספח ט"ו  
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  מפרטים הטכיים הדרושים לביית העבודות רשימת ה

  מצורפים למכרזאשר אים 
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  תאים כללים להשתתפות במכרז ותאי המכרז 

 מידע  כללי .1

מזמיה ") המזמיהאו " המועצה""או  הדתית" המועצה(להלן: " המועצה הדתית אריאל .1.1

 קברי סהדרין (כוכים) ללביית מודו 09/2019אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס' 

מכרז זה, הכל בהתאם לתאי ו, ")המכרז(להלן: " באריאל בבית העלמין יהודית לקבורה

 .ההתקשרות והספחים המצורפים אליהם םהסכ

 ). "העבודותלהלן: "(יהודית ביית מודול קברי סהדרין (כוכים) לקבורה העבודות כוללות  .1.2

אין לראות בהזמה זו משום התחייבות כלשהי של המועצה להתקשרות עם כל מציע  .1.3

לקבלת היתר מאת ועדת הרישוי  רק ובכפוףשהוא. ההתקשרות עם זוכה כלשהו תעשה 

ו/או הועדה המקומית לתכון וביה אריאל, בהתאם לוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם 

 עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת מכרזים.

. ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא והספחיםעל המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .1.4

דבר הרשום בהסכם או בספחים (בין אם צורפו או לא  בדרישות לתוספת תשלום בגין

 צורפו) גם אם העילה שלו לכך היא אי הבתו ו/או היכרותו ו/או ידיעתו בפסקה הרלווטית.

 במכרז להלן המפורטים אלו הם הזוכה את המחייבים השירותים כי בזאת ובהרמ .1.5

 .ובמפרט ההתקשרות בהסכם ובפרט, ובספחיו

לקרוא בעיון את כל חלקי המכרז, לרבות תאי הסף והמסמכים הדרשים  על המציע .1.6

 מדוקדק של כל ההחיות וההוראות.  ביצועלהגשה, וכן להקפיד על 

  

 לוחות הזמים .2

  ריכוז לוחות זמים להליכי המכרז: .2.1

  תאריך ושעה  ושא

 י"ב ראשוןביום   סיור קבלים
 10 "פ.תש בחשוון

בשעה  2019בובמבר 
בשטח בית  11:00

העלמין המרכזי 
  .החדש באריאל

 חשווןב כ"ו ראשוןיום   מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
 בובמבר 24"פ, תש

  .0020: בשעה 2019

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת 
  המכרזים

 חשווןב ל' חמישייום 
 בובמבר 28"פ, תש

  .0081: בשעה 2019

 ג' בכסלועד לתאריך:   תוקף ערבות הצעה
 בדצמבר 31 תש"פ,
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ועד בכלל.  2019
(בהתאם לוסח 

 במסמכי המכרז).

  

 קובעים, המכרז בגוף המופיעים תאריכים לבין אלה תאריכים בין סתירה של במקרה .2.2

 .זו בטבלה התאריכים

 .זה במכרז שקבע מועד כל לשות או לדחות זכותה על תשומר מועצהה .2.3

 

 שאלות הבהרה .3

יהול  -למפקח שלומי חסיד, ממשרד:  חסיד  בכתב יש להעבירובקשות להבהרות  שאלות .3.1

, באחת הדרכים שלעיל הזמים לוחות בטבלת הקבוע למועד עד ,פרוייקטים ופיקוח בייה

 הבאות:

 hasidpm@gmail.com דואר האלקטרוי: הכתובת ל WORDשליחת קובץ  -

 .054-4607040מס'  לייד שמספרו WhatsAppהודעת שליחת  -

לביית מודול קברי סהדרין תופיע הכותרת: "ו/או הדואר האלקטרוי  הבקשה בכותרת .3.2

 שאלותייעו  לא כי יובהר ".מרכזי החדש באריאלהבבית העלמין יהודית (כוכים) לקבורה 

 .זה מועד לאחר שיתקבלו

 בהתאם, בספחאו /ו במפרטאו /ו במכרז הסעיף למספר בשאלותיודרש להתייחס  המציע .3.3

  :הבאה לטבלה

  מס'  פרק "דמס

 סעיף

 פירוט השאלה עמוד בספחבמכרז/ 

            

 פרד בלתי חלק מהוות ואלו האות מחייבותהמועצה  ידי על בכתבתשובות שיתו  רק .3.4

 .המכרז מתאי

כמו כן המועצה תהא רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (להלן:  .3.5

על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שיויים ו/או תיקוים שעשו  המועד האחרון")"

 במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

משתתפי סיור הודעה על דחיית מי מהמועדים כאמור לעיל, תובא בכתב לידיעת כל  .3.6

הקבלים, במייל ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפוית, לפי התוים 

  שמסרו על ידם.

, המציעים לכלל המועצה ידי על שיתו הבהרות של תדפיס להצעתם לצרף המציעים על .3.7

 .המציע של החתימה מורשה ידי על חתום כשהוא
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 הגדרות .4

  המחייבות בתאי המכרז וההסכם, כדלהלן:והמשמעות בצדן ההגדרות  להלן

  ;המועצה הדתית אריאל       -" המזמיהאו "" "המועצה

מציע שזכה במכרז וחתם עמו הסכם    -" ותן השירות" או "הזוכה"

  התקשרות לאספקת השירותים על פי מכרז זה.

, ה זו לקבלת הצעות, על כל ספחיההזמ   –" המכרז"

  .והבהרותיה צורפותיה

  בית העלמין המרכזי החדש באריאל.   -"המבה" 

 

  סף תאי .5

  :במצטבר, תאי הסף הבאים בכלדרש לעמוד ) קבלן"(להלן גם: " המציע 

 . 100בעף ראשי  1-לסיווג ג קבלן רשום ברשם הקבלים הוא המציע .5.1

המציע במרשם להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יצרף המציע את תעודת רישום התאגיד 

 .תקפה למועד הגשת ההצעה הקבלים

 .1976  –המציע הו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .5.2

להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יצרף המציע אישור על יהול פקסי חשבוות ורשומות, 

  משלטוות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשה ו אישור תקף על יכוי מס הכסה במקור

המסמכים הבאים: תמצית רישום גם במידה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו 

מהרשם בו רשום התאגיד, תעודת התאגדות אמן למקור מהרשם בו רשום התאגיד, תקון 

אמן למקור (במידה והמציע היו תאגיד הרשום ברשם החברות), הסכם שותפות  ותזכיר

היו תאגיד הרשום ברשם השותפויות) ואישור עו"ד בדבר זכויות החתימה (במידה והמציע  

  בתאגיד.

 .  המציע השתתף בסיור הקבלים .5.3

 בייה, בהיקף דומה לעבודות שוא מכרז זה.בביצוע עבודות  קודםיסיון ע מציל .5.4

יצויו להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יאמת המציע את יסיוו בתצהיר מאומת ע"י עו"ד, בו  

גופים/מוסדות בהם בוצעו העבודות, מהות העבודה שבוצעה, ולרבות אשי קשר ודרכי 

  ההתקשרות עימם.

מובהר כי היסיון הדרש הוא של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 

  בלבד, ולא של אף גורם אחר המעורב, בצורה זו או אחרת, בגוף המגיש.

 1,000,000מחזור הכסות שתי של לפחות  :פיסית מוכחת, הכוללת איתותבעל  המציע .5.5

 השים הקודמות למועד האחרון להגשת מכרז זה. 3  -ב, ₪ בשה

המציע איו מצא, כון למועד הגשת הצעתו בהליכי כיוס כסים, הקפאת הליכים, פשיטת  .5.6

או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות גדו מסוג זה, הוא איו עומד בפי חדלות /ורגל 
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פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אים כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על כסיו 

 עיקולים מהותיים.

  להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יצרף המציע הצהרת רו"ח חתומה. 

ועד בכלל.   2019  בדצמבר  31  "פ,תש  ג' בכסלוצרוף ערבות מציע שתהיה בתוקף עד לתאריך:   .5.7

להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יצרף המציע ערבות מכרז (בהתאם לוסח במסמכי המכרז).  

  בוסח הקבוע בספח למכרז זה.

י המצאת כל אחד מהמסמכים הדרשים לעיל, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, א

  המציע.

 

 אישורים ומסמכים דרשים .6

  המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  על

את כלל מסמכי המכרז וספחיו, לרבות הצהרת המציע, הצעת המציע וההסכם ולרבות כל  6.1

לכלל המציעים, חתומים  מועצהמסמכי ההבהרות ופרוטוקול סיור הקבלים שתפרסם ה

 על ידי המציע בתחתית כל עמוד בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע וחותמת המציע.

 בוסח,  דין  עורך  ידי  על  ומאושר,  המציע  של  החתימה  מורשי  ידי  על  חתום,  מלא  הצעה  טופס 6.2

, דרש להגישו במצורף לטופס ההצעה כי שצוין וסף אישור כל לרבות ,למכרז המצורף

 לצורך הוכחת עמידתו המלאה של המציע בתאי הסף.

תמצית רישום מהרשם  שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יצורפו המסמכים הבאים: במידה 6.3

ותזכיר תקון , מהרשם בו רשום התאגיד תעודת התאגדות אמן למקור, בו רשום התאגיד

תאגיד הרשום ברשם החברות), הסכם שותפות (במידה  (במידה והמציע היו אמן למקור

 .אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה בתאגידו  והמציע היו תאגיד הרשום ברשם השותפויות)

 פי  על  חשבוות  פקסי  מהל  שהמציע  המעיד,  מס  יועץ  או  חשבון  רואה,  מורשה  פקיד  אישור 6.4

 מלהלם פטור שהוא או 1975-"ותשל, מוסף ערך מס וחוק] חדש[וסח  הכסה מס פקודת

 עסקאות על מוסף ערך מס למהל מדווח וכן הכסותיו על שומה לפקיד לדווח והג ושהוא

 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל

 .אישור תקף על יכוי מס הכסה במקור 6.5

 תעודת עוסק מורשה על שם המציע. 6.6

בהליכי כיוס כסים, המציע איו מצא  -ההצעה כון למועד הגשת  כי המעידאישור רו"ח  6.7

או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות גדו מסוג זה, הוא /והקפאת הליכים, פשיטת רגל 

איו עומד בפי חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אים כוללים אזהרת "עסק חי", וכן 

, במכרז שיזכה ככל לפגוע בתפקודו עלולים ראש לא הוטלו על כסיו עיקולים מהותיים

 .בוסח המצורף למכרז

 .שליטה במציע יאו לבעל הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות למציע 6.8

 עורך  ידי  על  מאושר,  מיימום  שכר וחוק זרים  עובדים חוק לפי הרשעות  העדר בדבר  תצהיר 6.9
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 .מכרזל המצורף בוסח 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק"י עפ, דין

 .למכרז המצורף בוסח עובדים זכויות שמירת בדבר שליטה ובעלי מציע תצהיר 6.10

המלצות על בצוע עבודות דומות לעבודה שוא מכרז זה. בוסף, על המציע לצרף הצהרה  6.11

קודם בביצוע עבודות בתחום הביה והתשתיות, בהיקף דומה לעבודות בכתב על יסיון 

  שוא מכרז זה.

לבקש כל תון או מסמך וסף, גם לאחר הגשת ההצעות, לצורך בחית  ת רשאי מועצהה 6.12

י הסף ו/או לצורך בחית איכות ההצעה בהתאם לאמות המידה עמידת המציע בתא

 המפורטות להלן. 

כשלעצמם אים חלק מתאי הסף  זההאישורים והמסמכים הדרשים בסעיף  כל כי יובהר 6.13

הצעה במכרז, אך אי הגשתם בכלל, לרבות לפי בקשת ועדת המכרזים, כמו גם  להגשת

 להביא לפסילת הצעה. עלולה -מסמכים וספים שתבקש ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה 

 

  מכרז ערבות 7

 בעלת ישראלית ביטוח חברת של או בקאי מוסד של מכרז המציע לצרף להצעתו ערבות על 7.1

, 1981-"אתשמ(ביטוח)    פיסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  פי  על  הביטוח  בעף  לפעול  רישיון

הערבות תהיה בלתי   .")"הערבות  (להלן:  לפקודת המועצה₪    )עשרים אלף(    20,000  שלבסך  

 למכרז.  ט'כספח מותית ואוטוומית בוסח הרשום והמחייב, המצורף 

ועד בכלל. (בהתאם לוסח  2019 בדצמבר 31 "פתש ג' בכסלועד תהיה בתוקף  הערבות 7.2

יהא רשאי לדרוש מן המציעים להאריך את תוקפה של הערבות  מועצהה במסמכי המכרז)

הודעה  מועצהה תהימים וספים, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים.  60לתקופה של 

 .מועצהכאמור, יגישו המציעים ערבות חדשה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת ה

 והוא זה מכרז במסגרת בהתחייבויותיו המציע לעמידת כבטוחה ישמש בותהער סכום 7.3

 יעמוד לאאו /ו מהצעתו הזוכה המציע בו יחזור אם, מראש מוסכם כפיצוי, יחולט

או /ו  סעד  כל  לתבוע  מועצהה  של  מזכותו  לגרוע  מבלי  זאת,  זה  מכרז  במסגרת  בהתחייבויותיו

 .דין כל"י עפ וסף פיצוי

 של החלטתה התקבלה בו מהמועד יום 30 תוך, הערבות לו תוחזר, במכרז המציע זכה לא 7.4

 .בדון המכרזים ועדת

שלא צורפה אליה ערבות כ"ל או שצורפה אליה ערבות שסכומה שוה מהדרש  הצעה 7.5

למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבקאית,   תיפסל על הסף.

לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בקאית כדרש היה 

 תאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.

מהשתתפות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאת הערבות והוצאות אחרות הובעות  7.6

 במכרז תחולה על המציע בלבד.
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 קבלים סיור 8

 ראשוןביום סיור יתקיים ה להשתתפות במכרז. סף תאיבסיור הקבלים, היה  השתתפות 8.1

ין המרכזי החדש מבשטח בית העל :0011בשעה   2019ובמברב 10 "פתש י"ב בחשוון

 השתתפות בסיור היה אחד מתאי הסף במכרז. באריאל.

רשאית, על פי שיקול  מועצהדקות לתחילת הסיור, תהיה ה15 -מציע אשר יאחר בלמעלה מ 8.2

  דעתה המלא והבלעדי, שלא לאשר השתתפותו במכרז.

במסגרת סיור הקבלים, יהיה באחד או יותר מהאתרים  מציע שבחר, ביוזמתו, שלא לסייר   8.3

, לכל התאים גתמסוי והבלתי הכוללתמוע מכל טעה וותן בזה את הסכמתו המלאה, 

 המפורטים במסמך זה.

והבקשות  המציעים מתבקשים ומוזמים בזאת להעלות בסיור זה את כל השאלות 8.4

דבר התמורה הכספית, אותן בהבהרות והסברים הדרושים והחוצים להם, למעט הבהרות  ל

 יש להעלות בכתב.

בקשר לתאי   מועצההתייחסות של החייב לכל מידע ו/או  מומובהר כי לא יהיה תוקף    מודגש 8.5

המכרז ו/או לכל עיין שהוא במהלך הסיור, ולמציע לא תהיה כל טעה ו/או תביעה בקשר 

אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה  ,למידע שהוצג בפיו ו/או בקשר לכוותו

 . לכלל המציעים בכתב שתישלח

 .ויוגש חתום על ידי המציע במסגרת מסמכי ההצעהפרוטוקול הסיור ישלח לכלל המציעים   8.6

מציע אשר לא ישתתף בסיור קבלים ולא יצרף להצעתו פרוטוקול סיור קבלים חתום, לא  8.7

 תיפסל על הסף.יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו 

רשאית, אך איה חייבת, לקיים סיור/ים וסף/ים, והכל על פי שיקול  מועצהכי ה מובהר 8.8

 דעתה הבלעדי. 

  ופן הגשת ההצעה א 9

" או המשתתף(המגיש יכוה לעיל ולהלן: " וגש על ידי ישות משפטית אחת בלבדההצעה ת 9.1

") כאשר כל המסמכים והאישורים הדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז המציע"

 ., למעט אם הוגדר במפורש אחרת בלבד

 חתום,  מלא  הצעה  טופס:  הכוללת  בחוברת  ערוכה,  עבריתבשפה ה,  בכתב  תוגש  המציע  הצעת 9.2

 הצהרות, אישורים , מכרז ערבות: הכולל ספחים ופרק"ד/רו"ח, עו ידי על ומאומת

בכלל זה  .להצעתו לצרףאו ו/ למלא דרש שהמציע אחר מסמך וכל, חתום הסכם, חתומות

יצרף המציע את כל מסמכי המכרז הכוללים את תאי המכרז ופייה זו, את כל הספחים 

, את התעודות, האישורים, ההיתרים, הספחים והצרופות הכוללים את הסכם ההתקשרות

 .הדרשים למכרז זה

 ההגשה בעת הדרושים והמסמכים האישורים כל אתבאופן מלא ושלם  למלא המציע על 9.3

, להצעה בספחים לרבות, בהצעה עמוד כל. להצעתו ולצרפם עליהם לחתום, לעיל שצויו

 .המציע מטעם חתימהה מורשי וחתימת, המציע של הרשמית בחותמת יוחתם

, במכרז שדרשו וההצהרות האישורים, הספחים כל את המציע להצעת לצרף להקפיד יש 9.4
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 לשאלות מועצהה תשובות לרבות, ההצעה במסגרת אותם ולרכז כדרש וחתומים ערוכים

 של חתימהה מורשי ידי עלוהמציע  של הרשמית בחותמת חתומים, המציעים של ההבהרה

 .המציע

 על להתות או לגרוע או משלו הצעות או הסתייגויות או הערות להוסיף רשאי איו המציע 9.5

 עלול, ולחילופין הצעתו בבדיקת בחשבון יילקח לא הדבר, כן יעשה אם. המכרז הוראות

 .ההצעה לפסילת עילה להוות

ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתאי הסף המפורטים לעיל, הבין  הגשת 9.6

את מהות השירות, הסכים לכל תאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא 

ולפיכך ם אליהם, , קיבל והסכיאת כל התוים, הפרטים והעובדות המידע האפשרי, בדק

יהא מוע מלהעלות כל טעה כי לא ידע או לא הבין תאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו 

 וחלקיו. 

, צורפותיה המעויין להשתתף במכרז, ישלשל את ההצעה, על כל ספחיה מציע 9.7

מספר ו שם, סגורה ואטומה, שעליה יצוין חתומה,  כשהיא במעטפה הלוות והאסמכתאות

 המועצה הדתית אריאלהמכרז בלבד, לתיבת המכרזים המסומת "תיבת מכרזים" בביין 

 פרט, וזאת 15:00עד  09:00 ה' בין השעות-א' בימים, 40700אריאל  7משעול א/ בכתובת

 .  בדיוק 12:00 שעהעד ה המעטפות יוגשו בו, ההצעה להגשת האחרון ליום

  או כל פרט מזהה על גבי המעטפה. /ואין לציין את שם המציע  9.8

 .לפסילה עילה יהווה, ההצעה של ההגשה במועד איחור 9.9

 בצירוף סט אחד מקורי של הצעה בתוך מעטפת המכרז על כל ספחיה ואסמכותיה.  די 9.10

, לפסילה עילה תהווה חלקית הצעה הגשתעל המציע להגיש הצעתו לגבי כל סעיפי המכרז;  9.11

 .המכרזים ועדת של הבלעדי דעתה שיקול לפי

או הערה ו/או /ומשמעי. כל שיוי ו/או תוספת  -על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד 9.12

ו/או התיה ו/או  מחיקה ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות

בקשה לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין אם באמצעות מכתב לוואי או 

עלולים להביא לפסילת ההצעה. בכל מקרה יחייב את ו בחשבון יילקחו לאבכל דרך אחרת, 

 , ללא כל שיוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות.מועצההצדדים הוסח שהוכן ע"י ה

עיל, תהא המועצה רשאית לשות ו/או לבטל סעיפים מסעיפי הצעת המציע על אף האמור דל 9.13

ובמקרה זה יופחת או ישוה שכר החוזה בגין ביטולים או שיויים כאמור. למציע לא תהיה 

כל זכות טעה או תביעה, עקב שיוי זה. לאחר החתימה על החוזה לא ישולמו ולא יאושרו 

ה, ולא תישמע כל טעה מצד המציע כאילו בוצעו כל תשלומים חריגים מעבר למוסכם בחוז

 עבודות על ידו שאין כלולות בחוזה ובהצעתו.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחית מחירה לעומת מהות  9.14

ההצעה ותאיה , או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה 

 דבעי.מוע ממה הערכת המציע כ

רשאית  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ה 9.15

לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף 
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 להצעתו והמציע מתחייב לשתף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש.

  

 הצעת המחיר  10

המצורף  בכתב הכמויות בכתב ברור בטופס ההצעהתמולא על ידי המציע הצעת המחיר  10.1

 תתייחס למחיר המלא, הכולל והסופי. ו ספח ח'כ

  מחירי כל יחידה בכתב הכמויות יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה, למעט 10.2

  מס ערך מוסף.

בקשר המועצה פי הכמויות בכתב הכמויות הן בקירוב ואין ולא יהיו למציע שום טעות כל 10.3

לשיקול דעתה   רשאית להפחית/להוסיף/לשות את הכמויות בפועל, בהתאם  והמועצהלכך,  

 הבלעדי.

 יודגש, כי על המציע להקפיד למלא את כתב הכמויות באופן מלא ובהכפלות הכוות. 10.4

 מקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות בהצעת המציע או תתבצעב

 ומבלי שלמציע יהיו טעות בגין כך: המועצהה, אזי לפי בחירת הכפלה לא כו

 .)"מחיר אפס"(יחשב הסעיף כאילו הוא כלול במחירי יתר הסעיפים  10.4.1

 לחילופין, עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה. 10.4.2

מבין כל  המועצה לחילופי חילופין, ייחשב כאילו כתב המחיר המטיב ביותר עם 10.4.3

 ההצעות; המציעים באותו סעיף ו/או המחיר הממוצע מבין

 רשאית לחשב הכפלה לפי מחיר יחידה שצוין; המועצה 10.4.4

באותה אפשרות,  לא מחויבת להוג כלפי כל ההצעות החסרות המועצהיצוין, כי  10.4.5

 אלא בהתאם לסיבות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 את הצעתו בעיין המחירים, על כל חלקיה  חובה על המציע למלא באופן שלם, מלא ומדויק 10.5

 ופרטיה. ובאחריותו לסכום באופן כון ומדויק את כלל מרכיבי ההצעה לסכום הסופי כפי

 זה מופיע בהצעה. המחירים הקובים יהיו כוללים, קבועים וסופיים ולא ישתו מכל סיבה

 שהיא פרט למגוי ההצמדה הקבועים בחוזה, ככל שישם. 

תיו על יוישא בכל העלויות בגין קיום התחייבוהמציע י ,לעיל האמור ע מכלליותמבלי לגרו 10.6

לשהו שיחול בגין רכישת ו/או פי הסכם זה וכן בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלום כ

כאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין והתקות  הו/או הפעל הו/או הקמת האספק

למען  .לרבות לפי כל דין והרלבטיות, לרבות תשלומים בגין ייבוא, תיווך, וכן בגין חובותי

ישא בתשלומים, מסים, אגרות, היטלים, ותשלומי חובה אחרים ילא המציע הסר ספק, 

כמו כן יובהר כי  .שלעיל קיימים או עתידיים שאים במסגרת התחייבויותיו לפי סעיף זה

באופן בלעדי על תחול אשר ככל שזה יידרש, היתר ביה למבה, בעלות ישא ילא המציע 

  המועצה ותשולם על ידה.

יתווסף להצעת המציע  כדיןבהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף. מס ערך מוסף בערכו  10.7

 .תאי המכרז והסכם ההתקשרותל בהתאםבמועדי תשלומה, 

זכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים המציע שי 10.8

 מועצההעבודות וספות שאושרו מראש על ידי  בייתשקבו על ידו, למעט במקרה של 

 בכתב, ובהתאם להוראות ההסכם. 
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 תבדיקת ההצעוהליך  11

מטעמה לבדיקת ההצעות  ו/או מומחה ועדת המכרזים תהיה רשאית למות צוות 11.1

  והמציעים.

אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע, להתייעץ לבקר בכל משרד,  רשאיתהמכרזים  ועדת 11.2

ולראיין, לקבל כל מידע, מסמך, תחשיב, תרשים, תוכית, תון, שרטוט, מודל, אישור, חוזה, 

ירותים, בין הסכם, חוות דעת, מסקה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הוגע למתן הש

 או לטובין או לשירותים המוצעים. /בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך ביחס למציע ו

), לפות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם תרשאית (אך לא חייב  וועדהה 11.3

או אל חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחית ההצעה או 

הרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת בכדי לקבל הב

 ההצעות.

בכתב,  למתן מעה, או הבפי , להופיעלקיום פגישה ,ועדת המכרזים לדרישת יעה המציע 11.4

 .תקבעש זמן פרק תוךלפי דרישתה ו

לא יתן להסתמך על יסיון חברות בות ו/או קשורות לשם הוכחת יסיון ויכולות המציע  11.5

 קשורים אחרים.ו/או אורגים 

על בסיס מידע קיים או  ,לקוחות אחריםאו  לפות לאשי קשר תרשאי וועדהיובהר, כי ה 11.6

על מת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו  ,העולה מן ההצעה או מבדיקתה

 מוצע מטעמו.הצוות העל ידי המציע או איש מהשירותים שסופקו להם 

תחשב בבחית ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה עוד מובהר כי הוועדה רשאית לה 11.7

 של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי באמיותו, יסיוו, כישוריו, מיומותו והמויטין

 הפרויקט יו/או מהלהמועצה ביסיון קודם שלילי של , אחרים

לרבות התקשרות לביית , אם הייתה כזו, , בהתקשרות עם המציעהמועצהמטעם 

הפרויקט מטעם  יו/או מהלהמועצה הסתיימו וקיימות מחלוקות בין  פרויקטים שטרם

מבוצעות במסגרת פרויקטים העבודות שבוצעו או   מציע, על טיב ו/או איכותבין הלהמועצה  

ובאופן כללי, בכל קריטריון עייי אחר  , ויסיום של גופים אחרים עם המציע בעברה"ל

 .לכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכההוועדה מוצאת  אותו

שעליו הצביע , ובכלל זה ההחלטה האם היסיון  המכרזההחלטה האם המציע עומד בדרישת   11.8

 תוה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים., תאי הסףא יסיון בהתאם להמציע הו

תהא זכאית לפסול הצעה בלתי סבירה או הצעה גרעוית או הצעה  ועדת המכרזים 11.9

תכסיסית או הצעה אשר על פי שיקול דעתה תחרוג בשיעור יכר ממוצע סכום ההצעות 

 הכשרות שיוגשו במכרז.

ו/או   להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו בהתאם לדיןועדת המכרזים רשאית    11.10

במכרז,  מסיבות ארגויות, תקציביות, סיבתיות או אחרות, וזאת גם אם כבר הוכרז זוכה

 כלשהו. על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בימוק ו/או הודעה מוקדמת ו/או פיצוי

 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת מכרזים  11.11

 המכרז בסיבות הבאות:
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 :שלבי בדיקת ההצעות במכרז . 12

 א'  שלב

ההצעות, שהתקבלו עד המועד  כלהמכרזים תבדוק את  ועדת .12.1

. הצעה אשר לא הסף בתאי לעמידתן באשרהאחרון להגשת הצעות, 

 .להיפסל עלולהתעמוד בתאי הסף 

המכרזים את קיומם של כל המסמכים  ועדת תבדוק, בוסף .12.2

 . בתאים העמידה להוכחתהדרשים במכרז זה, 

 '.ב בשלב לבדיקה תעבור, הסף תאי בכל עמדה אשר הצעה רק .12.3

  יקוד  –ב'  שלב
                          :הבאות  המשקולות  פי  על  הכוללהמכרזים תחשב את הציון    ועדת .12.4

 קודות.   70 -העלות   רכיביו קודות 30 – האיכות רכיבי
 

 ):מהציון הסופי  –30%קודות 30( איכותיקוד 

, ההצעות יוקדו ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף זה
 וליקוד שבצדן:

שוא המכרז (ב המציע סיוןי יה בהיקף ובסוג העבודותק') 15עבודות ב  בהתאם למדרג
בהיקף ובסוג העבודות שוא ככל שלמציע יסיון מוכח בעבודות פיתוח וביה   -הבא

  -היקוד הבא ייתןועד למועד הגשת ההצעה ,  2016מאז שת המכרז 

  קודות 5 –פרויקטים  2עד 

  קודות 10 -פרויקטים 4עד 

   דותוק 15 -פרויקטים ומעלה 8עד 

  קודות. 15עד סה"כ יתן לצבור ברכיב זה 

  

 ק') 15(  המלצות והתרשמות ועדת המכרזים

בהיקף ובסוג  שירותים מתן לצורך, עימם התקשר המציע בלבד ממליצים שלושהיציין  המציע

  -העבדות שוא המכרז

, לרבות על כל לשם קבלת חוות דעת על המציעהוועדה רשאית ליצור קשר עם מי מהממליצים 

 10עד  1המקצוע מטעמו של המציע. הוועדה תדרג את ההמלצות בסולם של המועסקים ובעלי 

את הגבוהה ביותר), בין היתר, בהתאם  10-מבטא את שביעות הרצון המוכה ביותר ו 1(כאשר 

  לקריטריוים הבאים:

     איכות ורמת השירות של המציע;   .א

 במפורט במכרז זהיסיון בביצוע עבודות   .ב
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   הקפדה על ביטחון ובטיחות;   .ג

 רמת שירות התחזוקה;  .ד

 איכות ואמיות המתקים;  .ה

 עמידה במשימות ובלוחות זמים;  .ו

 שביעות רצון כללית;  .ז

 ;היעדר הרשעות של המציע או בעל זיקה למציע  .ח

 תרשאי היהת ועצההמ, ועצה בכל תחוםלמ שירותים שתן מציע ידי על וגשת שההצעה ככל, בוסף

 הממליצים לעיל. כמו כן 3 -ל, זאת בוסף מהמציע הלהוסיף ולקד את שביעות הרצון הכללית של

 4במקרה של שביעות רצון שלילית של המועצה מהמציע , תוכל להפחית מכלל יקוד ההצעה עד 

  קודות.

במסגרת זו רשאית המועצה להביא בשיקוליה כל היבט רלווטי ובכלל זה: איכות השירותים, 

מיות, עמידה בלו"ז ובהתחייבויות קודמות אחרות, הערכתה לגבי איתותו הפיסית, שמירה א

  על בטיחות בעבודה, ועוד.

  .קודות 15 עד "כ יתן לצבור עבור רכיב זהסה

   

 :מהציון הסופי)  – 70%קודות 70(צעת המחיר יקוד רכיבי ה

לאחר מתן היקוד למציעים בגין רכיבי האיכות, תיבחה הצעות המחיר של המציעים השוים 

צעה בעלת המחיר המוך ביותר תזכה לקבלת יקוד גבוה ההו שיוצעו ההצעותסכום לבהתאם 

  :וזאת התאם לוסחה הבאהביותר תזכה לקבלת יקוד מוך, בעלת המחיר הגבוה  וההצעה

  

ו/או כל הצעה אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הוחה ביותר  12.5

  .שהיא

ידה לצורך כך , תהא רשאית להל, משא ומתן עם מגיש ההצעה -המועצה, או מי שיוסמך על  12.6

  ה"זוכה" , בטרם תקבל את הצעתו.

המועצה תערוך אומדן טרם המועד האחרון להגשת הצעות. הצעה אשר תסטה באופן יכר  12.7

מהאומדן, כלפי מעלה או מטה, או ממחירי ההצעות האחרות או מהמחיר שסבורה המועצה כי הוא 

ציון הצעת המחיר  
 הוסחה: ע"פ 

ציון 
למחיר 
  המוצע 

= 70 X 

מחיר 
המוצע  
המוך 
 ביותר

X  

1 

מחיר 
 המוצע 

הציון להצעה מתבסס על מתן הציון הגבוה ביותר שקבע למחיר המוך ביותר וביחס אליו מתקבל הציון להצעות  
  אחרות
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  , שלא לקבלה.לאחר שלבי בדיקת ההצעות במכרזאך לא חייבת,  ,  תהא רשאית  המועצהסביר והוגן,  

י הצעות או יותר יקבלו ציון משוקלל זהה, שהוא הציון הגבוה ביותר מבין כלל במקרה בו שת 12.8

, בכפוף לקבלת האישורים הדרשים, ככל המועצה, תבצע )להלן: "ההצעות הזהות"( ההצעות

ה לתקות 17תחרותי וסף בין מגישי ההצעות הזהות, בהתאם להוראות תקה  שדרשים, הליך

  . 1993-התש"ג ,חובת המכרזים

 לפיכך, במקרה בו הוגשו הצעות זהות כאמור לעיל, תודיע ועדת המכרזים למציעים כי הם רשאים

המועצה להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, ביחס למחיר הצעתם בתאים מיטיבים עם 

לעומת הצעתם המקורית. מציע שלא יגיש הצעה וספת, תהיה הצעתו הראשוה הצעה סופית. אם 

מציעים לא יגיש הצעה וספת, תיערך הגרלה בין מגישי ההצעות הזהות, והזוכה יהיה אחד מה אף

  .שהצעתו זכתה בהגרלה המציע

  

 הודעה על זכייה וההתקשרות . 13

   .לזוכההמועצה עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך  .13.1

על הזכייה במכרז  מועצהעד המועד שיהיה קוב בהודעת ה .13.2

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל  14כאמור, ובתוך 

המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות 

  .ואישור על עריכת ביטוחים בייתהערבות הבקאית ל

מובהר בזאת כי עריכת כל שיוי, תוספת או הסתייגות ביחס  .13.3

ין אם עשו בגוף האישור ובין אם במכתב לאישור קיום הביטוחים, ב

לוואי ,ללא אישור המועצה מראש, תהווה הפרה מהותית ויסודית של 

הוראות ההסכם. והמועצה , על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית 

להעביר את ביצוע העבודות ע"פ מכרז זה לאחר, והמציע שיזכה יהא מוע 

ו דרישה מכל סוג שהוא בעין ומושתק מלהעלות כל טעה ו/או תביעה ו/א

  זה.

לעיל,   12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .13.4

תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר 

מהמסמכים, אשר עליו להמציא וכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 

הערבות, לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את  מועצהרשאית ה

אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם 

מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד וספים העומדים לזכותה וכח 

במקרה זה  מועצההפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה

להתקשר בשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התאים שתמצא 

 מועצהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה  לכון, והכל

   .פי כל דין-פי המכרז ו/או על-על

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו  .13.5
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, לפי שיקול דעתה מועצהמהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור וה

זכאית לסך של  מועצההבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא ה

) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש קלים חדשיםם שי₪ (אלפי 2,000

דלעיל ועד למועד  12.2בגין כל יום איחור מתום המועד הקוב בסעיף 

מובהר   .קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים

בזאת למען הסר כל ספק כי לעיין זה, המצאת המסמכים באיחור איה 

  המועצה לקבלתם באיחור.מהווה ראיה להסכמת 

תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי  מועצהה .13.6

  כרז.זכייתם ותחזיר להם את ערבות המ

ידי -ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ביית .13.7

לרבות קבלת אישור תקציבי.  היה ולא יתקבל אישור כאמור  מועצהה

רשאית לבטל את המכרז, להפסיק  ו/או להפחית את  מועצהתהא ה

העבודות ולקזז את התמורה לזוכה באופן יחסי ולזוכה לא יהיו טעות 

 .ו/או דרישות ו/או תביעות בשל כך

יהא המכריע הסופי באשר להתאמתן  הו/או מי מטעמ המועצה .13.8

מתחייב להמציא לאלתר כל  מציעוה ,פוליסות הביטוח והערבותשל 

ולהוראת פוליסה ו/או תיקון לפוליסה וערבות בהתאם לאמור דלעיל 

 .המועצה

 

  פיצול מכרז, מסירת ביית, ביית חלקי ,ביטול הליך המכרז . 14

את הליך המכרז על פי דין,   לבטל  מועצההבוסף לכל מקרה אחר בו רשאית  ו,  לעיל  לאמור  מעבר

 :הבאים מהמקרים יותר או באחדזכות לבטל את הליך המכרז, ה אתלעצמה  מועצההשומרת 

רק שתי הצעות או פחות עוות על כל תאי הסף, תאי המכרז ועל  .14.1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה   ;הוראות המפורטות במסמכי המכרז

של המועצה לבחור בהצעה יחידה כזוכה במכרז והכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

 את, במכרז זכיה הודעת מועצהמה שקיבל לאחר, מציע ביטל .14.2

 ;שהיא סיבה מכל מהצעתו שחזר או, הצעתו

כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או ביהולו ו/או  מועצהל התברר .14.3

 בבחירת ההצעה הזוכה;

פלה  כי, לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, מועצההתברר ל .14.4

או בדרישות המפורטות במסמכים ו/או /ובמפרט  משמעותיתטעות 

מהמפרט או ממסמכי הליך  ותאו דרישות מהותי/ושהושמטו תוים 

 מציעים אצל או המציעים אצל הטעיה רליצו כדי בו שיש באופןהמכרז, 

 ;אפשריים

כי יש בסיס סביר להיח שהמציעים, כולם או  מועצהסברה ה .14.5
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חלקם, תאמו הצעות או מחירים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או 

לא תשלם כל פיצוי למציע  מועצהעבירה על חוק כלשהו. במקרה זה, ה

 כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרז;

, ביטול מועצה, באופן המצדיק, לדעת המועצההשתו צרכי ה .14.6

 הליך המכרז;

או מצב כוות /ואו מצב מיוחד בעורף /והכרזה על מצב חירום  .14.7

 או מצב היערכות, עליהם יכריזו הרשויות המוסמכות במדית ישראל./ו

 .הפועל אל ו/או ההסכם המכרז הוצאתל מתאים תקציב היעדר .14.8

חל שיוי סיבות, או שהשתו צרכי המועצה, באופן המצדיק  .14.9

 .לדעת המועצה, את ביטול המכרז

למסור לזוכה  -לפי שיקול דעתה המוחלט –המועצה רשאית  .14.10

 לביית חלק מן העבודות בלבד.

המועצה רשאית להחליט למסור לביית חלק מן העבודות לזוכה  .14.11

וחלק או חלקים אחרים מן העבודות לזוכה או זוכים אחרים או אחד 

 לבצעם בעצמה.

המועצה רשאית להחליט על פיצול ביית העבודות למספר  .14.12

 שלבים. 

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה שומרת לעצמה במפורש  .14.13

את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או הכמויות הכלולות במכרז בהתאם 

 ות.למגבלותיה התקציבי

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות שוא  .14.14

המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד, ולחייב את המציע 

ולחייב את המציע לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו 

 התקציבים להשלמת העבודות.

על אף כל האמור  -כמו כן שומרת המועצה לעצמה את הזכות .14.15

בודות שוא המכרז מבלי שהפסקת ביית העבודה לבצע חלק מהע  -בחוזה

או ביטול חלק ממה יחייבו את המועצה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא 

למציע, והמציע מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טעה מכל 

 סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביית חלק מהעבודות שוא המכרז.

כל העבדות ו/או  אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע את .14.16

לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו, לא תהייה למציעים במכרז כל תביעה 

 ו/או דרישה ו/או טעה מכל סוג שהוא.

החליטה המועצה כאמור לעיל, לא יהא בכך כדי לפגוע בזכותו של  .14.17

הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט למסור לו את בייתן , על פי הצעתו 

 ים המחויבים על פי העיין.המקורית בתיאומים ובשיוי
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  ביטול זכייה או הודעת זכייה . 15

בכל אחד מהמקרים זכייה, ההודעת את או /זכות לבטל זכייה וה עצמה אתשומרת ל מועצהה

  הבאים: 

או ו/ ההצעהו/או ועדת המכרזים מידע על המציע הגיע לידי  .15.1

טרם בידה, זה היה משפיע על החלטתה, אילו היה סביר כי תוכה, אשר 

  ;החלטה בדבר זכיית המציעקבלת 

 ;הקבוע במכרז בתוך פרק הזמן החוזההמציע לא חתם על  .15.2

 החתימה על החוזה או ההזמהטרם  מהצעתו למכרז,  חזר  מציע  ה .15.3

 ;התחייבויותיו על פי החוזה או ההזמה  בייתובטרם החל ביהן,  לאחראו  

תחייבויותיו להתארגות על פי השלבים המציע לא עמד בה .15.4

 שקבעו במכרז;הזמים  ותובלוח

ערוך במועד להיות  המציע  יהיה ביכולתו של  קיים ספק סביר, אם   .15.5

 במכרז; לוחות הזמים, שדרשוהשלבים ושרות, על פי ה בייתל

 מועצה.או ראש ה ועדת המכרזיםאי אישור על ידי  .15.6

למציע, בגין כל זק שגרם בהסתמך כל פיצוי תשלם לא  מועצהה .15.7

  .על או בהקשר להודעת הזכייה, שבוטלה כאמור

 ביצוע העבודות . 16

 ,הרשות בידי המועצה למסור את העבודות, כולן או חלקן, על פי שיקול דעתה המוחלט  .16.1

 .הזוכה במכרז וללא כל שיוי בתאי המכרז מציעבכל מועד לאחר קביעת ה

(שבעה) ימים מיום  7-העבודות שיימסרו לו לא יאוחר מ בייתהזוכה יתחיל ב  .16.2

ולאחר שתיאם עם המועצה ו/או מי  -שייתו לו הזמת עבודה חתומה ו/או צו התחלת עבודה 

 .העבודות בייתמטעמה מועד לקבלת אתר 

על  בייתדות שוא מכרז זה ואשר יימסרו לו להעבו בייתלהשלים את  מציעעל ה  .16.3

פי הזמת עבודה חתומה כדין מאת המועצה ו/או על פי צו התחלת עבודה, לפי העיין, ולמוסרן 

וזאת החל מהמועד שבו המציאה לו המועצה את  - למועצה תוך מספר ימי לוח כפי שייקבע 

 הזמת העבודה החתומה ו/או צו התחלת העבודה

מור דלעיל ולהלן במכרז זה ובוסף לו, מובהר בזאת מפורשות כי על אף כל הא .16.4

 .לא יתחיל בכל עבודה טרם קיבל הזמת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה במועצה מציעה

לא יהיה רשאי להתחיל בעבודה כלשהי ולקבל את אתר/י  מציעבכל מקרה, ה  .16.5

 -הערבות הבקאית לגבי החוזה העבודה לפי שימציא למועצה את אישור קיום הביטוחים וכן 

תחילת -לעיל. איה ו/או מי מטעמו, כאמור והשלמת בדיקת התאמתם על ידי ממוה המועצ

עבודה עקב היעדר אישור קיום ביטוחים או ערבות מתאימים כאמור לא תאריך את  ביית

 .בייתתקופת ה

כבטחון לקיום בקאית אוטוומית לווית להצעה הזוכה ימציא למועצה ערבות  .16.6



19  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

מגובה התמורה בהצעה הזוכה, בהתאם לאמור   10%בגובה    על פי החוזה  מציעהתחייבויות ה

ת ועד למועד מתן אישור תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודוהערבות בספח י'. 

  .בהתאם לדרישת המועצה -לפי הצורך  -תוארך הערבות  המועצהעל ידי  עבודותקבלת ה

לדאוג לקבל אישור מראש   מציעי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על המובהר בזאת כ .16.7

ואין להסתפק באישור המפקח  -חתום על ידי המועצה (מורשי החתימה בשם המועצה)  ,ובכתב

עבודות מבלי לקבל אישור כ"ל, לא תהיה חייבת המועצה  מציעביצע ה .ו/או כל גורם אחר

 .רעבודות כאמו בייתכל תמורה בגין בתשלום 

  העבודות יצוע ב . 17

מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימאלית בצרכי הפעילות הסדירה   מציעה  .17.1

המתהלת בכל אחד מהאתרים בהם יבוצעו העבודות, ולעשות כמיטב יכולתו על מת 

שלא להיח על פי השטח  מציעלמוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כן מתחייב ה

כי הרגל וכלי הרכב מכל הול חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע את מעברם של

 יםהסוג

יקוט על חשבוו, במידת הצורך וככל שיידרש הדבר ו/או על פי דרישת  מציעה .17.2

 -המועצה, בכל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת הפרעות ותקלות לתועת כלי רכב 

שכירת שוטרים, פסים מהבהבים (בשעות הלילה)  ,לרבות הצבת תמרורים, מחזירי אור

כמו  .לשביעות רצון המפקח -עובדים קבועים להכוות התועה וכיוצא באלה והצבת 

על חשבוו דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי  מציעכן, יתקין ה

העבודה, יבטל את הדרכים הארעיות  בייתלאחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת 

 .הכול על חשבוו - ויביא את השטח לקדמותו

אחראי לשלמות המבים הקיימים, הגדרות וכל כס אחר בקרבת יהיה  מציעה  .17.3

העבודה. עם גילוי  בייתויתקן, על חשבוו, כל זק העלול להיגרם כתוצאה מ - מקום

להודיע  מציעציור, כבל וכדומה) על ה -קרקעי ו/או תשתית מוסתרת (כגון  -מתקן תת

 מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו

ציע באתר הביה יהיה לפחות מהל עבודה מוסמך בעל ותק מקצועי בא כוח המ .17.4

מספיק לעבודות מהסוג וההיקף של העבודה שוא מכרז זה, להחת דעתה של המועצה. 

 בא כוח המציע ימצא באתר הביה במשך כל שעות העבודה באתר

כי הצעת  -למען הסר ספק  -לעיל, מובהר בזאת לי לפגוע בכלליות האמור מב  .17.5

צריכה להביא בחשבון את עלותן של כל העבודות מכל מין וסוג שיהיה צורך  יעמצה

לבצען בקשר לכל אחת ואחת מן העבודות שוא המכרז, לרבות סילוק עודפי חומרים 

, תיאום עם כל בייתעבודות אחזקה ויקוי בתקופת ה ,ופסולת לאתרים מוסדרים

ל מין וסוג שהוא שתהייה הגורמים הפועלים בשטח וכל עבודה והוצאה אחרת מכ

לא ישולם כל סכום וסף   מציעל.  דרושות לשם הוצאה לפועל של העבודות שוא המכרז

גם אם יהיה עליו לשאת לצורך השלמת העבודות  -מעבר לקוב בהצעתו ובחוזה 

בהוצאות ובתשלומים שלא כללו בהצעתו, בין מחמת טעות ובין מחמת כל סיבה 

אחרת, לרבות ביית מתקים ארעיים ואחרים, כמפורט דלעיל, וקיום שמירה באתר 

  .את מחירם על חשבוו הוא יצטרך לשלם מציעהעבודות, וה
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חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והליה. מובהר בזאת כי  מציעה  .17.6

אלא אם בידי  -אין להלין עובדים באתר/י העבודה, וכי אין להעסיק עובדים זרים 

 .הרישיוות להעסקתם מציעה

 

 עיון זכות . 18

ש שיהיו חסויים מפי על המציע לציין במפורש אילו סעיפים בהצעתו הוא מבק .18.1

ספח , במסגרת הצגה בפי מציעים אחרים ולפרט את טעמיו בסוד מקצועי או מסחרי

 . מציע שלא יציין סעיפים כאמור יראוהו כמסכים לחשיפת כל הצעתו. להצעה ב' 

, תהא רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה מועצהועדת המכרזים של ה .18.2

בפי מציעים אשר לא זכו במכרז כל מסמך אשר להערכתה המלא והבלעדי, להציג 

המקצועית איו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מת לעמוד בהוראות 

 . , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דיןהדין

 

  תאים כלליים . 19

חרים, , בגורמי מקצוע א מטעמו ככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אשי המקצוע   .19.1

, ועל המציע הזוכה לקבל את עיללבתאי הסף עליהם לעמוד בתאים המפורטים 

 , מראש ובכתב, להעסקתם. מועצהאישורה של ה

אחד או יותר מאשי הצוות איו עומד בהחיות ו/או בהגדרות ו/או יימצא כי  באם   .19.2

בתאים ו/או יימצא כי רישיוו ו/או תעודותיו הותלו או שללו, או כי הוחלף באחר ללא 

, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד מועצה, רשאית המועצהאישור המוקדם ובכתב של ה

בות החלטה על ביטול זכיה או ביטול אחר לפי דין או הסכם, לקבל כל החלטה בושא לר

 התקשרות לאלתר.

ההסכם המצורף למכרז זה, על ספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי  .19.3

המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם, הספחים והצרופות, כמסמך אחד שחלקיו 

 משלימים זה את זה.

בין וסח ההסכם יגבר וסח בסיבות שבהן לא יתן ליישב בין וסח מפרט המכרז ל .19.4

 .המכרז ויראו וסח זה כוסח המחייב

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת מועצההמסמכי המכרז הם קייה הרוחי של   .19.5

, כולם או לעשות במסמכי המכרזלהעתיקם ו/או לשכפלם ו/או ההצעות בלבד. אין 

 .שימוש שאיו לצורך הכת ו/או הגשת ההצעותכל חלקם, 

יפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לושאים ולעייים הובעים או השסמכות  .19.6

 .ירושליםבמחוז הקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך שיויים ו/או תיקוים בפייה זו  מועצהה .19.7

ובמסמכי המכרז, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שיויים או תיקוים 

שכתובתו  מועצהאלה ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האיטרט של ה
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http://www.mdariel.com/  פרד ים כאמור יהוו חלק בלתיויים והתיקואי   השימת

 המכרז.

הסברים וספים ייתו אך ורק בכתב. אין המועצה אחראית בעד פירושים או  .19.8

  הסברים שיתו בעל פה.

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפות למציעים לשם קבלת הבהרות  מועצהה .19.9

מסמכים או דו"חות וספים, ו/או תיקוים ביחס להצעותיהם,   ו/או פרטים וספים ו/או

ליצים, ללקוחות אחרים או להזמין את המציעים ו/או גורמי המקצוע לפות לממ

  כוה. מועצהמטעמם לבירור ו/או לבדוק את הצעותיהם בכל דרך אחרת שתראה ל

  

  

  בכבוד רב,

  המועצה הדתית אריאל
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  הסכם 

  

  2019ביום _____ לחודש _______ לשת  ב_______________שערך וחתם 

  

   אריאל הדתיתהמועצה   בין 

  __________________________שכתובתה   

  באמצעות מורשי החתימה מטעמה

  ה"ה _____________ ת.ז. _____________    

  ה"ה _____________ ת.ז. _____________    

          ) המזמין"או " "המועצה" -(להלן    

  מצד אחד  

 

  ___________________________  לבין:

  ________________________________   

  ח.פ. /עוסק מורשה_____________________________   

  __שכתובתה _______________________  

  באמצעות מורשי החתימה מטעמה  

  ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

  ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

            )המציע"או " "הקבלן" -(להלן  

  מצד שי    

  

  

קברי סהדרין לביית מודול ") המכרז" –להלן  09 /2019פרסמה מכרז מס' והמועצה   :הואיל

הגיש הצעה "), והקבלן  השירותים"  –להלן  (    בבית העלמין באריאליהודית  לקבורה    (כוכים)

  );"ההצעה" –שזכתה במכרז (להלן 

  

את יסיון ואמצעים, הוא מסוגל לקבלן כישורים, יכולת, והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע,   :והואיל

, ואין כל מיעה מקצועית, חוזית, כלכלית ו/או חוקית זהובחוזה    מכרזהשירותים כדרש ב

  המועת ממו מהקבלן את השירותים;

  

הדרש ממו בהתאם להוראות בחן, בדק, עיין והבין את והקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי   והואיל:

ל התוים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם לבידיו כהמכרז וחוזה זה, ו

זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגון גד תביעה בטעה כי כל אחד 

מהתוים העובדתיים או המשפטיים מועים ממו או מעכבים בידיו את מילוי כל 

  בויותיו על פי הסכם זה;התחיי

  

העבודות כל והתחייב לפעול ולבצע את המועצה זכה במכרז בהתאם להחלטת והקבלן   :והואיל

, על כל ספחיה, הצעתובהתאם ל ותיותיו, להוראות המכרזמה בהתא, המכרז שוא
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שואות  את העבודות היבצע עבורצורפותיה והבהרותיה, והמועצה מעויית שהקבלן 

 , במפרטמכרזמסמכי הב, בהסכםהמפורטים באופן, במועדים ובתאים הסכם זה, 

  .ובהצעה

  

  וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על ספחיו.  :והואיל

  

  לפיכך הוסכם הוצהר והותה בין הצדדים, כדלקמן:

  

 מבוא וכותרות .1

  הימו ויקראו כתאים מתאיו.המבוא והספחים להסכם מהווים חלק בלתי פרד 

  

 ספחים .2

  , המהווים חלק בלתי פרד מהוראות החוזה:להסכם זה מצורפים הספחים הבאים

  למסמכי המכרז 2צורף כספח ג –כתב כמויות 

  למסמכי המכרז 3צורף כספח ג –רשימת תכיות 

  תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר

  צורף כספח ד' למסמכי המכרז –מיימום 

  תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות ותצהיר בדבר שמירת

  צורף כספח ה' למסמכי המכרז–זכויות עובדים 

  ערבות בקאית אוטוומית לווית להצעה להבטחת התחייבויות

  צורף כספח י' למסמכי המכרז–המציע על פי ההסכם 

  סמכי המכרזצורף כספח י"א למ –אישור קיום ביטוחים 

  צורף כספח י"ב למסמכי המכרז–ספח בטיחות וביטחון 

  צורף כספח י"ג למסמכי המכרז –טבלת קסות 

  הוראת שיוי עבודות

  ספח אחריות בדק 

  ספח י"ד

  ספח ט"ו

  

  פרשות .3

כותרות ההסכם רשמו לוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם  .3.1

 פרשותו.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה וספחיו לבין הוראה במסמך  .3.2

כוחה של ההוראה המיטיבה עם   -אחר מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו  

עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש כי הוראות הספח או המועצה 

 .המסמך גוברות

ן יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור כל האמור בהסכם זה בלשו .3.3

 בהסכם זה במין זכר אף במין קבה במשמע, וכן להיפך.
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 מהקשר אחרת עולה אם אלא שבצידם המשמעות הבאים למוחים תהיה זה בהסכם .3.4

 : הדברים

"אישור 

 התחלת

 העבודות

או צו 

התחלת 

  -" העבודה

, המועצהציג מוסמך מטעם אישור בכתב מאת 

התקיימו התאים לפיו קבלן, המופה ל

הסטטוטוריים, התאים המפורטים בחוזה זה 

והתקיימו הלי העבודה במועצה, והקבלן רשאי 

בביצוע השירותים, כולם או חלקם, לפי להתחיל 

  דרישת המועצה.

    

    

  "האתר"
  בעיר אריאל  בית העלמין המרכזי החדש

 

  

  בתוכיות אדריכלות וקוסטרוקציהכמתואר   " בההמ"

מפקח מטעם המועצה ו/או מי  "המפקח" 

שהוסמך ו/או מי שמוה לצורך זה ו/או הורשה 

  על ידי המועצה .

ציגיו של הקבלן, יורשיו  לרבות"הקבלן" 

 משה קבלן כל לרבותומורשיו המוסמכים. 

 כל או העבודה בביצוע בשבילו או בשמו הפועל

  .ממה חלק

  

" ההסכם"

או 

  - "החוזה"

הסכם זה על ספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או 

שיוסכם על ידי הצדדים בכתב כי יהווה חלק 

  מהחוזה.

    

כתב "

כמויות 

ורשימת 

  -"תכיות

ת תכיות שצורפו כספחים כתב כמויות ורשימ

רשימת למרות האמור, המפרט  למסמכי המכרז.  

שיידרשו, יהיה תון לשיויים, ככל התכיות 

ככל שיידרש -בהתאם להיתר הביה שייתן,

תכון האדריכלי ובכפוף לאישורו של ה -כזה

  . ויהול פיקוח

  

    

"התמורה" 

-  

התמורה הסופית, המלאה והמוחלטת שתשלם 

המועצה לקבלן בגין ביצוע שירותיו, לפי הצעת 

הקבלן במכרז, אשר תשולם לקבלן באופן 
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ובמועדים המפורטים בהסכם זה, ולאחר בקרה 

  כיאות בהתאם להוראות והלי המועצה. 

  

" חומרים"

-  

המתקים, , יםאביזרה, יםמוצרה כל החומרים,

  החומרה, אשר סופקו לאתר.  ת,והמערכ  ,יםרכיב

  

    

יום קלאדרי. אלא אם הוגדר בפירוש יום   -"יום"

  עסקים

 יום"

  -" עסקים

ימים ראשון עד חמישי בכל שבוע קלדרי שלא 

  חל בהם חג רשמי כלשהו של מדית ישראל.

  

לוח "

  -" הזמים

בהסכם לוח הזמים לביצוע העבודות כמפורט 

  זה .

  

  

כל העבודות, הפעולות, המלאכות והחומרים,   -" עבודות"

הדרשים לצורך ביצוע הפרויקט לרבות 

והעברתו לחזקת  מבההמיועדים להקמת ה

בהתאם הקבלן המזמין, ואשר יבוצעו על ידי 

להוראות הסכם זה, לרבות תכון, רישוי, יהול,  

שיוות יוקבלת כל האישורים, ההיתרים, הר

  הדרשים.

צוות "

  -" עבודה

אשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי צוות 

 , היכולות המתאימותהכישורים המתאימים

והיסיון הדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, 

מעביד  –עמם קשור הקבלן, בין אם ביחסי עובד 

  , אותו מפעיל הקבלן.ובין אם כקבלי משה

ציוד, מכוות, מכשירים, אביזרים, חומרים,  כל   - "ציוד"

לשם  הקבלן כלי רכב וכיו"ב המשמשים את

  .ביצוע העבודות 

 רשות"

" מוסמכת

–  

עיריית אריאל, הוועדה המקומית לתכון וביה, 

מקומית ו/או ציבורית, כל רשות ממשלתית, וכל 

ו/או  מהלית הקבועה על פי חוק ו/או תקות

תחיקת הביטחון, הן בישראל והן באזור יהודה 

  . והשומרון

ערבות "

  - "בקאית

רעון עם דרישה, יערבות בקאית אוטוומית, לפ

יעמיד הקבלן תית, אשר בלתי חוזרת ובלתי מו

  בהתאם להוראות הסכם זה. המועצה לטובת 
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שעות "

  -" היום

 08:00-16:00השעות שעות ביום קלאדרי ו 24

   .ביום עסקים

פוליסת/פוליסות ביטוח שתוצאה  הפוליסה""  

 לפי הוראות החוזה

כל שיוי בעבודה או בחלק ממה,  יוי""ש

לרבות הוספתה של עבודה או הפחתה או 

צמצומה של העבודה ושיויים בתיאור העבודה 

  " .או איזה חלק ממה

  

  פרשות .4

  למיין הלוח הגרגוריאי. –"שה" ו"חודש"  .4.1

המילים "המועצה תהיה רשאית" במסמך זה, יפורשו כמתן הרשות המלאה  .4.2

ולוועדת המכרזים לפעול על פי שיקול דעתן הדתית אריאל והמוחלטת למועצה 

 הבלעדי, ובשום מקרה לא יפורשו כמטילים חובה כלשהי עליהן.

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור  .4.3

 הסכם זה במין זכר אף במין קבה במשמע, וכן להיפך.ב

הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת  .4.4

כי לבתי המשפט בירושלים תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או 

 מחלוקת בין הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה.

מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  מכרז זה,מסמכי בחתימה על  .4.5

, ממצה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל וצורפותיוזה על כל ספחיו מכרז 

תוקף לכל הצעה, מצג, סיכום ו/או הבטחה, בכתב או בעל פה, שיתו קודם 

 לחתימתו בושאים הקשורים באמור בהסכם זה.

 

 :הצהרות הקבלן .5

כי הוא חתם על הסכם זה על ספחיו ועל מסמכי המכרז  הקבלן מצהיר ומאשר .5.1

, וביכולתו ובכוותו הבים, לאחר שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז

 לקיימם.

ביצוע ם של העבודות שוא המכרז ובכל ההיבטיהמועצה טפל עבור הקבלן י .5.2

 ה.לפי הוראות ותאי הסכם זבאתר הפרויקט 

אין כל מיעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, הקבלן מצהיר כי  .5.3

חתם הו במסגרת מסמכי תאגיד הקבלן, ולהתקשרותו בהסכם זה וכי הסכם זה 

  כדין. ועל ידי מורשי חתימה מטעמ

אין כל מיעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל הקבלן מצהיר כי  .5.4

 .התחייבויותיו לפי חוזה זה

יר כי הוא עומד בכל התאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי הקבלן מצה .5.5

 י.כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא כון ואמית
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כמפורט  הודרישותיהמועצה הקבלן מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי  .5.6

במסמכי המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל יסיון, יכולת, כישורים ומומחיות 

ת מומחים מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו הדרושים לבצע בעצמו ובאמצעו

 .למטרה זו, את התחייבויותיו על פי חוזה זה

 שוא עבודות ביצוע לצורך ידו על הדרש כלוכן את כי בדק את האתר וסביבתו  .5.7

, בצרופותיו בכל ספחי ההסכם  ןועיי  ,התשתיות,  מערכת החשמל  -לרבות  זה  מכרז

 ולכון ומצא את כולם כמתאימים לצרכיובכל מסמך רלווטי וסף אשר מצא 

בכל מובן שהוא, לרבות מצבם הפיזי, המשפטי התכוי ואפשרויות  וולדרישותי

כל טעה ו/או תביעה של אי  והשימוש בהם, והכל ללא כל סייג ואין ולא תהיה ל

 התאמה ו/או פגם מכל סוג שהוא, לאחר החתימה על הסכם זה.

, טרם תחילת העבודות, כל ויימצאו בידכי מצאים ו/או הקבלן מתחייב  .5.8

ם של כל בקשר עם פעילות  והרישיוות הדרשים על פי הדין  , ההיתריםהאישורים

של והם יישארו בתוקף  העובדים ו/או הקבלים ו/או קבלי המשה ו/או היועצים

 לאורך כל תקופת ההסכם.

פורטים ללוח הזמים ולתאים המבהתאם כי יבצע את כל העבודות במלואן,  .5.9

במהירות הרבה האפשרית, או שיהוי, דיחוי כל ללא , בהוראות הסכם זה וספחיו

בהתאמה מלאה לכל חוק, צו, תקה או והל של הרשויות המוסמכות, לתחיקת 

 להחיות אשי המקצוע. הביטחון, לתכיות המאושרות ולמפרט הטכי, 

וכן להשגת כל האישורים  ואחראי לביצוע העבודות על חשבוקבלן יהיה ה .5.10

 ביצוע העבודות כמפורט בהסכם ,על ספחיו.וההיתרים הדרשים לצורך 

בבית יהודית לקבורה  קברי סהדרין (כוכים)מודול  הקבלן מצהיר ומתחייב כי .5.11

תקיים, יועברו לבעלות המועצה כשהם  ,על כל מתקיו ,העלמין המרכזי החדש

החוק, הרשויות המוסמכות, התקים מאיכות וסוג מעולים, בהתאם לדרישות 

 ם.המחייבי

בכל המועצה  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא ושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  .5.12

 .הוגע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז

הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל עוד חלות עליו  .5.13

מתאים, בעל מוכשר, התחייבויות על פי חוזה זה, כוח אדם מקצועי, מיומן, 

א וכל קבלי המשה אשר וכי ה, והיסיון והכישורים הדרושים ובמספר המתאים

אים על פי כל יבצעו את העבודות הים קבלים רשומים ומוסמכים בעלי סיווג מת

 והסמכותדין (וככל שדרש על פי הדין), המחזיקים בכל האישורים ההיתרים 

הדרשים על פי כל תקן ו/או דין לביצוע העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף 

 .למשך כל תקופת ההסכם

, כתוצאה מחתימת חוזה זה, פגיעה בכל זכות יוצרים, הקבלןאין בהתקשרות  .5.14

ויות קיין רוחי, זכויות פטטים או כל זכות אחרת של צד סודות מסחריים, זכ

 .שלישי כלשהו וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור

שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל הקבלן על חוזה זה, מאשר  תמובח .5.15

להגשת מכרז ההוצאות לרבות הכלליות והוצאות אחרות מכל מין וסוג, הדרושות  
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בהתאם , לשביעות רצון המועצה,  העבודותכל  תאי חוזה זה ולהשלמת  למילוי  זה,  

 על ספחיו.כל על פי חוזה זה הקבלן להתחייבויות 

עמוד בדרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על יכי  .5.16

  ידו בהתאם להוראות הסכם זה.

  

  המועצה הצהרות  .6

  כדלקמן: תומתחייב המצהירהמועצה 

 ה, כדין.כי הסכם זה חתם על ידי מורשי החתימה מטעמ .6.1

ואשר לא  הבקש, המצוי בחזקתיאת כל המידע שו מסור להקבלן, ת כי לבקשת .6.2

 .קיימת מיעה להעבירו, הדרוש לביצוע העבודות 

לאתר  וו/או מי מטעמהקבלן אפשר גישה חופשית של תכי לצורך ביצוע העבודות,  .6.3

ודרכי גישה עד לאתר וזאת על בסיס דרכי גישה הקבלן  לרבות לכלי עבודה של

 בכפוף להוראות הסכם זה. ותיאומים מוקדמים,  קיימות בלבד

ככל  ,לצורך ביצוע הפרויקטותסייע בידו באופן סביר הקבלן שתף פעולה עם תכי  .6.4

לכך שלא יפגעו  בכפוף  שהדבר דרש על ידי הרשויות המוסמכות הרלבטיות.

בויות שלא קבע מפורשות בהסכם יעלויות ו/או התחיה ושלא יוטלו עליה זכויותי

 .זה

  

  יהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .7

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכות  .7.1

המלאכה שעשית לביצועה, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב 

מבצע כהלכה את  קבלןכן רשאי הוא לבדוק אם ה .בביצוע העבודה קבלןעל ידי ה

  ) .החוזה ואת הוראות המפקח

יהל יומן עבודה לפי הטופס שייקבע ויקבלן ובמספר עותקים שייקבע על  קבלןה .7.2

המפקח והקבלן ירשמו ביומן את הוראותיהם והערותיהם. ביומן ירשמו גם  .ידו

ציון כל גורם העלול להשפיע  (2) .פירוט העבודות שייעשו : (1)ים הבאיםאת העיי

הפועלים המועסקים בעבודה  רמספ (3)  או שהשפיע על התקדמות העבודה

של  -ככל היתן  -שהובאו לשטח העבודה, לרבות פירוט  םהחומרי (4)  לסוגיהם

  .התקדמות ביצוע העבודה במשך היום (5) .טיבם, כמויותיהם והשקעתם בעבודה

הוראות שוטפות ותוספות בביצוע  (7) .והפרעות בביצוע העבודה תתקלו (6)

 אישור המפקח או הסתייגויותיו ביחס לאופן הביצוע של (8) .העבודה או שיויים

אישור המפקח לגבי כל  (9) .טיבם וכמויותיהם ,כל עבודה או של איכות החומרים

  ) .שלב שביצועו הסתיים ובדק

שלושה) ימים לא ( 3באם תוך  קבלןרישומי והוראות המפקח ביומן יחייבו את ה .7.3

כמסכים להוראות  קבלןיסתייג מהם הקבלן על ידי הודעה למפקח, ייחשב ה

לא יחייבו את המזמין. היומן ייחתם מדי יום  קבלןהולרישומים ה"ל. רישומי 
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 קבלן. העתק חתום מהיומן יימסר הן למפקח והן לקבלןביומו על ידי המפקח וה

  ) .והם רשאים להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו

-מסתייג מהם בכפיפות לסעיף קבלןרישומים של המפקח ביומן, פרט לאלה שה .7.4

אולם לא ישמשו   -צדדים על העובדות הכלולות בהם  ישמשו כראייה בין ה),  טן (גק

לכשעצמם עילה לדרישת כל תשלום או תביעה על פי החוזה. הסמכויות הזכרות 

 .בסעיף זה באות להוסיף על סמכויות המפקח בחוזה זה ולא לגרוע מהן

אין לראות בזכות הפיקוח שיתה למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח  .7.5

יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות קבלן כי ה

לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור,  ,על המזמין או על המפקח

 קבלןהפיקוח ה"ל לא ישחרר את ה קבלן.לגרוע במשהו מאחריותו של ה

  .מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תאי חוזה זה

  עבודות .8

לרבות בהגדרת העבודות כאמור לעיל, מוסכם כי  ,על פי הסכם זה הקבלןלהתחייבויות  בוסף

במסגרת הסכם זה יכללו גם את כל הפעולות, המלאכות  הקבלןהעבודות שיבוצעו על ידי 

 על פי הסכם זה, לרבות  הקבלןוהחומרים, המיועדים וכן את כל הדרש לשם ביצוע התחייבויות  

למול גורמי המועצה השוים; תיאום ואישור למול גורמי הרשות  (אך מבלי למעט): תיאום

  המקומית; תיאום ואישור גורמי שלטון .

 

 התארגות לביצוע העבודות: .9

העתקי בהסכם, לרבות  להחזיק במשרד שבאתר את כל המסמכים המפורטים הקבלןעל  .9.1

את  התעודות, האישורים והסמכות של מהל העבודה, הקבלן הראשי וקבלי המשה,

, תכיותתשרטים,  כמויות,ההמפרט הכללי (במהדורתו העדכית), המפרטים, כתבי 

וכן מכשירי מדידה. המפקח ו/או המתכים ויועצים, יהיו רשאים צילומים ותיעודם 

ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתוכיות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופות ביצוע 

  העבודה.

, אתראת כל התוכיות, את המידות ואת המצב בלן הקביבדוק טרם ביצוע העבודות,  .9.2

המבה ומחוצה לו, מערכות ותשתיות פימיות   בתוך, מיקום מערכות  איזון וסימון  לרבות

  קרקעיות וכיוצ"ב. -קרקעיות ועל-וחיצויות, תת

לבין המצוי בשטח,  בין התוכיות, במסמכים ובפרטים,באם תמצא טעות ו/או סתירה  .9.3

יביא הקבלן את הדבר לידיעת המפקח, טרם ביצוע כל עבודה, על מת לאפשר למועצה 

 ולהחלטת להוראות בהתאם לפעול מתחייב הקבלן לבדוק ולקבל החלטה בזמן סביר.

  הקבלן מצד זה בעיין טעה כל תשמע ולא המועצה

 

  העבודות . 10

כלל הגורמים שאישורם דרש ע"פ דין לצורך ביצוע עבודות הביה אישור בכפוף ל .10.1

פוליסות הביטוח אשר על ל ש, של התכיות המפורטות, ובכפוף לקיומן ושל המועצה 

והמצאות ערבויות של הקבלן אצל המועצה, תמסור להוציא על פי הסכם זה, הקבלן 
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המהווה אישור פורמאלי על להתחיל בביצוע העבודות   צו התחלת העבודההמועצה לקבלן  

 לשם הקמת הפרויקט. 

זכות מכל קבלן כל כי אין באישור כאמור משום כווה להעיק למובהר ומוסכם  .10.2

סוג שהיא במקרקעין ו/או באתר ו/או במבה מלבד הזכות לבצע את העבודות עבור 

 המזמין במסגרת הסכם זה. 

דות עם כל גורמי המועצה הרלווטיים, ועם כל הקבלן יתאם מראש, את כל העבו .10.3

המשתמשים באתרים ובמוסדות אלו. מובהר ומוסכם כי פעילות הביה של הקבלן, ובכלל 

. לפעילות הסדירהזה עבודות ביה, הובלת הציוד ואחסתו, תתבצע עם הפרעה מיימלית  

 מוגבלים יויהה, וכן אזורי העבודה העבוד ושעות מובהר ומוסכם כי מועדיכמו כן 

  ה של המועצה. דעת לשיקול ובהתאם

מבי עזר לעבודות, הכולל  שטח התארגות, בתחום אתר הבייההקבלן יאתר,  .10.4

, שירותים, אזור מהלי, מיקום חומרים, ציודדרכי גישה, שטח לאחסון ולפריקת זמיים,  

, מראש שטח זה ישורטט על יד הקבלן, ויאושר על ידי המועצה ״ב.צוכיועמדת שומר  

 ובכתב.

ללא הפרעות בזמן , להבטיח תועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב הקבלןעל  .10.5

 דרש עפ״י דין לצורך העבודה. םשאישור אשורי הגורמים השוים עבודתו, לרבות השגת

את כל הפעולות הדרשות על הקבלן יתאם מראש עם כל הגורמים הרלווטיים,  .10.6

  .באתרסמוכות מת למוע פגיעה בתשתיות 

או ו/זק, אובדן הקבלן ו/או מטעמו ייגרם  במסגרת ביצוע העבודות על ידיככל ש .10.7

פגיעה למבים, או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקים הארעיים, או לרכוש כאמור 

חליף את התשתיות ההרוסות יו/או    תקןיו/או  אזי ישקם הקבלן,  לעיל, מאיזו סיבה שהיא,  

, על חשבוו הבלעדי, בהתאם לדרישות המועצה, ללוחות הזמים שקבעה לו ו/או הפגומות

 ה המלא של המועצה.   לשביעות רצוהמועצה ו

לחברת החשמל ו/או הקבלן, באופן מיידי וללא כל דיחוי, על כל פגיעה, יודיע  .10.8

ו/או לכל ו/או למועצה ו הרשות המקומית ו/או/או לתאגיד המים והביוב  לחברת בזק

  .רשות מוסמכת אחרת, לפי העיין

בבטיחות , ברציפות, במקצועיותכל עבודות הקבלן וכל עבודות מי מטעמו יבוצעו  .10.9

 , עד להשלמתן. המחייבים של הפרויקט הזמים ותוביעילות, בהתאם ללוח

מחזור  או הטמה  בלבד, למתקן ידו על יבוצע פסולת איסוף ופיוי כי קבלןל ומוסכם ידוע .10.10

 .מחיר תוספת בלא, בלבדים מורש

עבודות ולהתקדמות ידע הדרש בוגע למאת כל הלמועצה ולכל מי מטעמה,  עביר  הקבלן י .10.11

דו"ח מפורט  -באופן עיתי,להכין ולמסור למזמין, הקבלן  בהתאם לכך, מתחייב ביצוען.

רלבטי ריות הדסיות וכל אירוע בטיחותיות, תקעל התקדמות העבודות, לרבות תקריות 

זיקי ו/או תקרית  רועיאשעלולות ליצור עיכוב בביצוע העבודות. , ביצוע העבודותב

 העלולים להשליך על המזמין ידווחו על ידי הקבלן לאלתר.
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  מועדי ביצוע העבודות . 11

 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם מתן אישור התחלת העבודות. .11.1

 לוח הזמיםהקוב במועד סיום העבודות ל בהתאםמתחייב לסיים את העבודות הקבלן  .11.2

  הקוב בהסכם זה. 

 בלהקהבדיקות ובכפוף לתקיות העבודות יסתיימו לאחר  .11.3

כי האתר וסביבתו קיים, פוו מכל חומרי העבודה וממפגעים, וכי האתר  בדקההמועצה בכללן 

 טוח.וסביבתו הוחזרו למצבם הקודם, והכל באופן ב

הסכם הקוב מין את למז קבלןאת העבודה תוך המועדים ה"ל, ישלם הקבלן לא יסיים ה 11.4

בתור דמי זקים מוסכמים ומוערכים מראש, ספח י"ג למסמכי המכרז) וזאת (בלוח הקסות 

דמי זקים  .והצדדים אומדים בסך ה"ל את הזק שיגרם למזמין בגין איחור בסיום העבודה

זמין או יוכו או יקוזזו על ידיו, בלי כל צורך בהוכחה מצדו בעיין גובה האמורים ישולמו למ

הזק. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של המזמין להוכיח, ולקבל מהקבלן מלוא הפיצוי 

תשלום סכום הפיצויים המוסכמים, יכויו או  .על זק שעולה על דמי הזקים הזכרים בסעיף זה

מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל  קבלןעצמו משום שחרור הקיזוזו אין בו כשל

 קבלןהתחייבות אחרת לפי החוזה, ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת היתת למזמין כלפי ה

 .לפי חוזה זה ולפי כל דין

לרבות על פי הסכם זה ו/או הדין הקבלן אין באמור בכדי לגרוע מהתחייבויות כמו"כ  .11.5

 העבודות.התחייבויות לאחריות 

  

  המועצההתחייבויות וחובות  . 12

 ציג המועצה: .12.1

על מיוי וזהות , ימי עסקים מיום החתימה על הסכם זה 7בתוך המועצה תודיע לקבלן, 

 יהלא יהעם הקבלן. המפקח איש הקשר המוסמך של המפקח ואשר יהווה המועצה ציג 

המועצה, בין בכתב ובין בע"פ. התחייבויות רשאי להתחייב ו/או להציג מצגים בשם 

  המועצה מחייבות רק באם חתמו כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המועצה.

  

  

 עובדים וכוח אדם . 13

, מומחים ויועצים בעלי הכישורים י כאמור לעילמקצועהקבלן מתחייב להעסיק צוות  .13.1

והיסיון הדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם  ת, היכולות המתאימוהמתאימים

 .אותם מפעיל הקבלן מעביד ובין אם כקבלי משה –קשור הקבלן, בין אם ביחסי עובד 

הצוות המקצועי מטעמו, אשר הוצגו במסגרת או /העובדים ומלא יחליף מי הקבלן  .13.2

אדם אחר אשר   הויביא לאישורלמועצה  אלא בתאי שיודיע על כך מראש  ,  הצעתו למכרז

בכתב ומראש להעסקת אותו המועצה עומד בתאי הסף במכרז, ובכפוף לקבלת אישור 

שלא לאשר את המיוי החדש ולדרוש אצל הקבלן, בתפקיד זה. המועצה רשאית  אדם

 ציע מועמד אחר.להשלא לבצע את ההחלפה או מהמפעיל 
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לדאוג ולקבלן את כל אמצעי ההשגחה והפיקוח על העובדים, את אמצעי תחייב  הקבלן מ .13.3

 התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר הכרוך בכך, כדרש על פי דין.

לשם עמידה בלוח הזמים דרש להעסיק עובדים מקצועיים במספר ההקבלן מתחייב  .13.4

ם ו/או רישיון ו/או לביצוע העבודות לפי הסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישו

להעסיק רק מי שרשום ו/או שיש לו רישיון ו/או היתר  הקבלן היתר לפי כל דין, מתחייב

 כאמור לפי העיין.

מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרות ביטוח  קבלןה .13.5

י מקיף סוציאלי בשיעור שקבע לגבי אותו העובד בהוראות צו ההרחבה לביטוח פסיו

ד) הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), ) .במשק

והתקות שהותקו על פיו, ולהמציא למפקח אישורים של המוסד  , 1968-התשכ"ח

  ) .קטן זה -לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף

ות העובדים ורווחתם כדרוש מתחייב להבטיח תאי בטיחות ותאי לשמירת בריא  קבלןה .13.6

ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח  ,בחוק

  ) . 1954-התשי"ד ,על העבודה

ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות   קבלןהאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה .13.7

 קבלןל ידי האו אחריות כלשהם על המזמין כלפי האשים המועסקים ע

 אושרו מראש על ידי המועצה. שעות העבודה באתר י .13.8

להפסיק העסקת עובד במסגרת העבודות ,  בכתבהקבלן,  לדרוש מהמועצה תהיה רשאית   .13.9

שוא הסכם זה מכל סיבה סבירה, אם לדעת המפקח התהג אותו אדם שלא כשורה, או 

 קבלןא יחזור השהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, ל

במקום העבודה. המפקח לא יהא חייב למק את   -בין במישרין ובין בעקיפין   - להעסיקו

  ) .דרישתו

הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכיסה למקום העבודה כולו   קבלןרשאי המפקח לתת ל .13.10

למפקח ויתקן מעת לעת את רשימות  קבלןמשיתה הוראה כזו, ימציא ה .או מקצתו

יה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן פרטים אחרים אודותם העובדים שיה

  ) .כפי שידרוש המפקח

אדם שלא יתן לו רישיון כיסה כאמור או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון  .13.11

  .להרחקתם ממקום העבודה קבלןהכיסה שלו אחראי ה

ו ו/או קבלי המשה, לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן ו/או יועצילמועצה   .13.12

הקבלן לבדו ישא בכל זק או אובדן שיגרם לגופם ו/או לרכושם של מי מעובדיו או 

 הפועלים בשמו לרבות קבלי משה, בכל עת, בגין הפרויקט ו/או הקשורים בו. 

 .למיעת זק לעבודהקבלן  למפקח הרשות לבחון בכל זמן ועת את האמצעים בהם אחז ה .13.13

חייב להישמע להוראות המיוחדות שתיתה בעיין זה על ידי המפקח. אין  קבלןה

בהוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המפקח על המזמין ו/או לרכוש או לגוף, 

 הקבלן.או לגרוע מאחריות 
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שיהוו ו/או יגרמו לזק ו/או   הקבלן  כל מעשה ו/או מחדל של ותן שירותים עימו יתקשר   .13.14

, יחשבו המועצהו/או יטילו אחריות כלשהי על  המועצהם כלשהו על עלות ו/או תשלו

יא זכאית בכל הסעדים להם ההמועצה עצמו ויזכו את הקבלן כמעשה ו/או מחדל של 

 לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.הקבלן כגד 

-לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טהקבלן  .13.15

 .וסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משהכפי  ,1959

מאחריותו הקבלן מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן משה כדי לפטור את  .13.16

ישא באחריות מלאה והקבלן והתחייבויותיו לפי חוזה זה וכל אחד ממסמכי הפרויקט, 

 עצמו. הקבלןו כאילו בוצעו ע"י לכל השירותים אשר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייחשב

מעביד בין מי מהצדדים להסכם זה -למען הסר קבלן, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .13.17

לצד האחר ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו. כל טעה ביגוד לאמור לעיל תחול על הצד אשר 

מי מטעמו טוען להתקיימות יחסים כאמור עם הצד האחר והוא ישפה את הצד האחר 

 זקים שייגרמו לו עקב דרישות ו/או תביעות מסוג זה. בגין

כי למרות כוות הצדדים במידה שייקבע, מכל סיבה שהיא, מוסכם על הצדדים כי  .13.18

מי  אוהקבלן ו/כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את המפורשת והברורה, 

או מי הקבלן ו/הרי ששכרו של המועצה, או מי מטעמו כעובד ו/מהמועסקים על ידו 

או מי מטעמו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי ו/מהמועסקים על ידו 

שמאפייי העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של מועצה השכר שהיה משולם לעובד 

את למועצה  יהיה להשיב  הקבלן  ועל  ,  או מי מטעמוו/או מי מהמועסקים על ידו  הקבלן ו/

ם זה לבין השכר המגיע לו או למי מהמועסקים ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכ

 המועצה.על ידו או למי מטעמו כעובד 

  

  ציוד . 14

את כל ו, במסגרת לוחות הזמים, ועל חשבו ועל אחריותהקבלן יהיה אחראי לקבלן,  .14.1

מלוא לשם ביצוע  יםהדרוש חלפיםציוד מכי הדסי והעבודה, כלי רכב, הכלי , ציודה

 .הדרושהעבודות והשלמתן בקצב 

אושרו ר ש, אברכיבים העיקריים, בחומרי העבודהבציוד, אך רק הקבלן יעשה שימוש  .14.2

של , מראש, , וכי לא יוחלפו ו/או ישוו ללא הסכמה בכתבהמועצהמראש ובכתב על ידי 

חדשים, כשהם  למועצהיועברו והציוד החומרים כל . למען הסר קבלן יובהר כי המועצה

קיים משעבודים ו/או משכו.ות ו/או מזכויות צד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא   

, הוכחות מיחות על ידי המועצה ו/או היועץ הטכי ימציא, אם יידרש לעשות כןהקבלן  .14.3

 את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים ורכיבי המערכת והתאמתם לתקים המתאימים 

 , המכרז, הוראות התקן הישראלי והדין.להוראות ההסכםו

הציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שדרש בכתב הכמויות בתאי שהחומר רשאי ל  הקבלן .14.4

 .של המפקח, בכתב, ו/או המוצר שווה ערך טכית בכפוף לאישור המוקדם

חומר או מוצר דומה מבחית האיכות לחומר ו/או למוצר הקוב   -"  שווה ערךבסעיף זה "

  באחד ממסמכי החוזה. 
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במוצר הקבלן ישתמש , הוא שווה ערך הקבלןלא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת  .14.5

. בכל מקום שמוזכר שם היצרן או שמו המסחרי של במסמכי המכרז  שדרש מלכתחילה

מתייחס המחיר בכתב הכמויות לבצוע העבודה באמצעות החומר  חומר ו/או המוצר,

 ו/או המוצר הזכר.

ושאושר הקבלן,  וש בחומר ו/או מוצר חלופי שהוצע ע״י  במקרה של שימלמען הסר קבלן,   .14.6

על ידי המפקח כשווה ערך למוצר הקוב בכתב הכמויות, לא יהיה מחיר הסעיף גבוה 

 יותר מהמחיר המצוין בכתב הכמויות.

של לציוד הקבלן ו/או לציוד או אובדן שיגרם ו/כל זק המועצה לא תהא אחראית כלפי  .14.7

מפקחים, שומרים הפועלים בשמו לרבות קבלי משה, ד לציואו ו/ הקבלן מי מעובדי

 ובכל מקום.  בכל עתוכיוצ"ב, 

 

   , ביטחון וגהותבטיחות . 15

עבודות דות ועד למתן הודעה על קבלת הלצורך ביצוע העבו קבלןמיום מסירת האתר ל .15.1

לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הבלעדי  אחראיה יהיה הקבלן, לידי המועצה

, הביטחון והגהות הבטיחות, הזהירותאמצעי לקוט בכל  ובו, ועליהמצא ושיימצא 

 .המתחייבים מאחריות זו

 והחובות המוטלים עליכל ומלוא את  ווטל על עצמהקבלן לצורך ביצוע העבודות,  .15.2

כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקות, ההוראות 

, בין החלים בישראל ובין החלים והצווים שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד

היה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות יו באזור יהודה והשומרון,

 ו/או שיכללו בהם.

מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על הקבלן  לליות האמור,  מבלי לגרוע מכ .15.3

, 1970 -ואת פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל  1954 -העבודה, התשי"ד 

פיהם וכן את תקות העבודה בגובה ותקות הבטיחות בעבודה (עבודה על -והתקות שעל

את תקות העגורים;  את  ת הביה;  תקואת  ,  1986  -  התשמ"ו  ,גגות שבירים או תלולים)

דיי את ), 2007עבודה ברעש, תקות עבודה בגובה (את תקות תקות ציוד מגן אישי; 

, את 1966) לשת  79את חוק תכון כפרים, ערים ובייים (חוק זמי מס'  התכון והביה,  

וח כל דרישות הבטיחות מכ, ו, מפרטים ועודרשמיים  תקים ישראליםהתחיקה באיו"ש,  

וכי הוא , דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו בהתאם להוראות הסכם זה

לשמירת ההוראות והתקות הכוללת, השלמה והמלאה מקבל על עצמו את האחריות 

ה"ל. לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה, הקבלן היו "קבלן ראשי", "מבצע הביה", 

יד עפ"י דיים אלו ולפי כל דין אחר העוסק "תופס מפעל" וכן "מהל עבודה" והמעב

בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או 

שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות 

ו/או שיכללו בהם ווטל על עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהאמור לעיל. 

 הוראה זו היה הוראה יסודית בהסכם זה.
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למועסקים, של הקבלן    ומי מטעמכל  ל,  העובדים,  הבלעדית לבטיחות העבודות  יותהאחר .15.4

כל אדם אחר שיימצא בשטח למבקרים ולבעלי מקצוע, לקבלים, למתכים, ל

 קיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק למיעת תאוות עבודה. , תוך המתקים

הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם והבטיחות  קוט בכל אמצעי הזהירותהקבלן י .15.5

קפיד על קיום י, וההתארגות לביצוע העבודות ובעת ביצועןבסביבתו בעת  וורכוש באתר  

כי כל החובות בזאת ן מובהר . למען הסר קבל, תקה, צו והוראהכל הוראות חוק

כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות  הקבלןהמוטלות על 

 ו.מי מטעמכל ו/או  שולחיוו/או  והמבוצעות על ידי עובדי

הקבלן יסמן ויגדר, באופן ברור, את כל אזור העבודות, דרכי גישה, אזורי ההתארגות  .15.6

 ואזורים בעלי סיכון מיוחד. 

 בין אם קבועים ובין אם לאו. , תקין אמצעי בטיחות באתרהקבלן י .15.7

כדי  וידרשיאשר ו/או כל פעולה או מרכיב ו/כל אלמט  -"אמצעי בטיחות" לעיין זה 

באתר, ו/או הכלים ו/או הציוד ו/או המבקרים באתר העובדים להגן על שלומם של 

י עזרה ראשוה, אמצעי כיבוי, לרבות (אך מבלי למעט) הוראות, החיות, תדריכים, אמצע

כבלי רתמות, , קווי חיים, טבעות עיגון, תקיים סולמותאמצעי מילוט ומיגון אישי, 

גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי  , מפסקי חירום,פלדה, משטחים מועי החלקה

 יוצ"ב.וכ

בשו הקבלן יוודא כי בכל זמן הפעילות, באתר ובסביבתו, עובדיו וכל מי מטעמו יל .15.8

 ווסטים ויחבשו קסדות, עם לוגו ("סמליל") הקבלן עליו. 

עם  ,ביצוע העבודותטרם  ברר ולבדוקיהיה אחראי למבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן  .15.9

כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים במקום 

של הקבלן   והעובדים ו/או למי מטעמ,  העבודותשמירה על בטיחות  , לשם  ביצוע העבודות

 ו/או המבקרים באתר

באתר  ואו ברשות ולדאוג לכך שעבודות ופעילות המתבצעות מטעמהקבלן יהיה אחראי  .15.10

של המועצה ו/או של כל מי מטעמה לא יסכו את פעילותה  ו ך אליו לא יפריעוו/או בסמו

 ו/או כל צד ג'.  

מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו המועצה משחרר את הקבלן  .15.11

בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל למעט במקרה 

  .המועצהשל מעשה זדון מצד 

והגהות ו/או החיה כאמור , הביטחון בהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחותמו .15.12

, לא תטיל האו מי מטעמהמועצה על ידי לקבלן בחוזה זה ו/או שתיתן מפעם לפעם 

ו/או על פי  הסכם זהמאחריותו ע"פ הקבלן ולא תפטור את המועצה אחריות כלשהי על 

ובר אורח כלשהוא באתר העבודה וכתוצאה כל דין לבטיחות עובדיו, קבלי משה או כל ע

 , אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או והג בטיחות.הקבלןמעבודת 

במסגרת צוות העבודה כהגדרתו לעיל, ובמשך כל זמן העבודות ועד מתחייב כי הקבלן  .15.13

באתר, לצד מהל עבודה אחראי ומורשה מטעם משרד הכלכלה, ממוה סיומן, יהיה 

בתחומי הבטיחות.  את צוות העובדיםידריך אשר יפקח על ביצוע העבודות, טיחות ב

 הוראת סעיף זה היה הוראה יסודית בהסכם. 
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לא תורשה פעילות עבודה כלשהי באתר ו/או סביבתו ו/או בקשר עם העבודות, ללא  .15.14

 וכחותו של מהל העבודה.

ובסביבתו, המועצה רשאית (אך לא מוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באתר  .15.15

חייבת), בכל שלב ובכל עת, ללא הודעה מוקדמת לקבלן, לערוך בדיקות ולבצע פיקוח 

 באמצעות ממוה בטיחות מטעמה.

  

 בדיקות במהלך ביצוע העבודות . 16

, לבדוקבכל זמן שהוא ובכל אתר שהוא, ומבלי לתת הודעה מוקדמת, , המועצה רשאית .16.1

וע העבודות, את איכות וסוגי הציוד, החומרים, העובדים את ביצ הבעצמלפקח ולבקר 

על מת לוודא את וכיו"ב, בהתאם להוראות המכרז ועל פי הוראות כל דין, וזאת 

  . ובהחיות המועצה בתכיות הביצוע המפורטות, במפרט הטכים עמידת

 ככל שיידרשו בדיקות מעבדה על ידי המועצה, יישא הקבלן בעלויות אלו.  .16.2

כל ויפעל על פי י המועצה יהיה כפוף לעיין העבודות וביצוע ההסכם לציגהקבלן  .16.3

 ., ללא שהות וללא סייגהוראותיהם והחיותיהם

ו/או  םמצהיר ומסכים בזה, כי בכל עיין שבהסכם זה ובספחיו, התון לטיפולהקבלן  .16.4

 המועצה מוסמכת  ישל ציג ם, תהא החלטתהמועצה ישל ציג םו/או להכרעת םלשיקול

 ר.ערעוסייג ו/או טעה ו/או ללא , תחייב את הצדדיםהיא ו, סופיתו

חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שיוי הקבלן מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה  .16.5

בכתב, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז שההסכם זה היו המועצה כדרש על ידי ציגי 

לבצע שיוי כאמור בסעיף זה, ואולם  לתקן פגם ו/או ליקוי ו/אוהקבלן ספח לו. דרש 

בבדיקה חוזרת תגלה כי לא תוקן הליקוי או הפגם ו/או לא בוצע השיוי הדרוש, בתוך 

פה יש, הודעה בכתב על הליקוי ו/או השיוי הדרושהקבלן מרגע שקיבל עבודה ימי  3

וזאת בלא לפגוע בכל סעד שעומד ציג המועצה,  ביקור  הקבלן את המועצה במלוא עלות  

 הקבלן.לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין כגד למועצה 

בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה , באופן שוטףלמועצה, ידווח הקבלן  .16.6

, כפי שיידרש על ידם, ויסייע להם בביצוע המועצהיקבלן תשובות והסברים לציגי ו

 .יצוע הפרויקט שוא הסכם זההביקורת והפיקוח על העבודה ועל ב

לא יהוו אישור לכל מעשה או מחדל של הבדיקות שייעשו במהלך העבודות מובהר כי  .16.7

ן עוד מובהר, כי אין בקיומ ., שיש בו כדי לסטות מהאמור בהסכם זה או בספחיוהקבלן

במפורש בהסכם   האחריות אשר איה מוטלת עליהמועצה  בכדי להוסיף על  של הבדיקות  

 .הזה או בכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויות ו/או אחריות

היטב את עבודותיו באתר הקבלן בסיום ביצוע העבודה ולפי מסירתה למזמין, יקה  .16.8

תוצאה של  כולו, וכן הלכלוך והשאריות האחרים באתר, שלפי קביעת המפקח הים

קיון יון יסודי המתבצע ע״י חברת עבודותיו של הקבלן. היקיון יכלול שטיפה ויקי

 בטרם אכלוס, של אלמטים כגון רצפות, קירות, מחיצות, ציפויים, חיפויים, מקצועית 

משטחים, דלתות, משקופים, חלוות, שמשות, פרזול, תקרות, כלים סיטריים, אביזרי 

ות לשביעיקיון גיות וחצרות, והכל חשמל, לרבות הסרת כתמי צבע, שמן וכגון אלו, 

  רצוו המלאה של המפקח.
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  בתקופת ביצוע העבודותמים ושיויים בלוחות הזמים לוח ז . 17

חודשים  6הוא לוח הזמים שקבע למסירת העבודות שוא המכרז לידי המועצה בשלב גמר 

  מתן צו התחלת העבודה.מיום 

לביצוע העבודות, יהא רשאי להאריך או לקצר, לפי העיין, את משך הזמן להסכם זה כל צד 

  הבאים בלבד, חרף כל האמור בעיין זה בכל מקום אחר בהסכם זה:ם במקרי

ו/או שיויים בהחיות החלות באזור יהודה שיויים בחוק כהגדרתו לעיל עקב  .17.1

עשו לאחר החתימה על הסכם זה ואשר היו בלתי ר שוהשומרון בהקשר לחוק, א

על הפרויקט ומהותי ים באופן ישיר המשפיעוצפויים במועד החתימה על הסכם זה, 

לבצע פעולות מהותיות וספות לשם ביצוע יידרשו הצדדים להסכם זה  ואשר בעקבותם  

במקרה כאמור יוחלט  .לבצע טרם השיוי בדין כאמור יםצריכ ושלא הי, הפרויקט

בהסכמת הצדדים על תקופת ההארכה בהתחשב בסיבות וככל שהצדדים לא יגיעו 

  קופה על ידי היועץ הטכי, אשר יידרש להעביר בכתב את קביעתו.להסכמה תקבע הת

בהסכם זה, ישלם הקבלן למועצה בגין כל יום של איחור בלוחות הזמים המפורטים  .17.2

של  הוזאת מבלי לגרוע מכל זכויותיהמה בספח י"ג למסמכי המכרז,  פיצוי קבוע, 

ת, אך לא חייבת, רשאיהא המועצה תלכל סעד על פי הסכם זה ו/או כל דין. המועצה 

  לקזז סכום זה מהתמורה.

  

  קבלה בדיקות  . 18

 עבודות שוא המכרז.על השלמת ההקבלן יודיע בכתב למועצה  .18.1

ת הקבלן ממתן הודע  עבודה  ימי  7בתוך  והמועצה יבצעו בדיקות קבלה לעבודות  הקבלן   .18.2

, למפרט הטכיבהתאם לחוק,  העבודות הושלמו כדרש  כי  לוודא    וזאת על מתכאמור,  

 .ביצוע המפורטות ולהוראות הסכם זהלתוכיות ה

ציגי כל רשות מוסמכת הדרשים על פי החוק להיות יהיו וכחים בביצוע הבדיקות  .18.3

, וסף על כל ציגי הקבלן, הצוות המקצועי של הקבלן וציגי וכחים בביצוע בדיקות

 המועצה הרלווטיים לעיין. 

 

  בדיקות חוזרות . 19

סטייה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה ו/או  ליקויים  , כי קיימים פערים ו/או  אככל שיימצ .19.1

הוגעים לטיב העבודה ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן ביצוע 

, אזי הקבלן יפעל, על חשבוו, לתיקון כלל קבלת העבודותמועים , אשר העבודות

ל העבודות הדרשות לכודה ולביצוע ימי עב 10הליקויים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 התאם לדרש בחוזה ובספחיו., ב

חרף האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את פרק הזמן דלעיל,  .19.2

המועצה תודיע לקבלן   .דרש פרק זמן ארוך יותר לתיקון הליקוייםוזאת ככל שלדעתה  

 על פרק זמן סביר להשלמת התיקוים.  

על השלמת תיקון ,  בכתב,  למפקח  הקבלן למועצה וודיע  יעם השלמת תיקון הליקויים,   .19.3

 יקה., בצירוף הסברים על מהות התיקוים, דו"חות בדהליקויים



38  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

ו/או כשלים בביצוע הבדיקות ו/או פערים לרעת  ליקוייםככל שיתגלו פערים ו/או  .19.4

ו על ידי הקבלן, , אשר לא תוקו ו/או הושלמביצוע העבודותהמועצה בהתייחס ל

בהתאם לדרישת המועצה ובהתייחס להסכם זה על כל ספחיו, אזי רשאית המועצה 

שאז תתבצע השבה הדדית מלאה בין הצדדים להביא הסכם זה לידי ביטולו המוחלט, 

  סעד המגיע למזמין על פי הסכם זה ו/או הדין.תרופה ולכל וזאת בוסף לכל 

  

  אחריות . 20

ולכל זק אחר שייגרם   ,זק רכוש,  זק גוף, זק ממון  -  זק שהואיהיה אחראי לכל  הקבלן   .20.1

למועצה הדתית אריאל ו/או לעיריית אריאל ו/או לוועדה המקומית לתכון וביה אריאל 

הקשורים לקבלן, ו/או לקבלי משה  הקבלן ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד של

שרין ובין בעקיפין, מביצוע הסכם , הובע, בין במיהקבלןכתוצאה ממעשה או מחדל מצד  

זה ו/או בקשר אליו, בין אם גרם על ידו, בין אם גרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 

 .ולאמור בהסכם זההחל במדית ישראל התון למרותו והכל בהתאם לדין 

 לאובדן ו/או לזק ו/או להפסד למערכות המתקים, המועצה היה אחראי כלפי הקבלן י .20.2

או כתוצאה מתכון, מהובלה, הצבה, התקה, אקבלןה, חיבור ו/וכן לזקים בקשר    לציוד

שגרמו , לזקים שירותים לווים באתרשמירה ו/או לרשת החשמל, תחזוקה ו/או 

מחדירת מים לרבות מגשמים, כתוצאה מזק לאיטום לקוי, תכון לקוי, עבודה לקויה 

 החברה ו/או מי מטעמה.וחומרים לקויים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

יגרם, וככל שעל כל זק כאמור שיגרם, באם המועצה את לשפות יהיה חייב הקבלן  .20.3

 ה, מיד עם דרישתהמועצהאו זק כאמור, והוא מתחייב לשפות את ו/בעקבות פגיעה 

בקשר ה להוציא המועצה או עלול, במלוא העלויות שהוציאה הראשוה לעשות כן

בהן או עלולה   השאשהמועצה  ור וכן בכל ההוצאות הסבירות  לפגיעה, אובדן או זק כאמ

הוצאות (ובכלל זה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או זק כאמור 

והכל מבלי לגרוע מזכויות  , הוצאות ביטוחיות, השתתפות עצמית וכיוצ"ב),משפטיות

 ם. על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחריהמועצה 

אפשר לו תעל כל דרישה ו/או תביעה כאמור והמועצה תודיע לקבלן, באופן מיידי,  .20.4

 .להתגון בפיה

המועצה והקבלן, הוגשה תביעה כלשהי, הקשורה להסכם זה ו/או הובעת ממו כגד  .20.5

לחלק ו/או להתפשר ו/או  לא יהיה רשאי להסדירשהקבלן ביחד או לחוד, הרי שיהם 

 .מורשי החתימה מטעם המועצהללא אישור מראש ובכתב של  או לשלם תביעה כזאתו/

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל זק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב  .20.6

למועצה הדתית אריאל ו/או לעיריית אריאל ו/או לוועדה המקומית ביצוע העבודות 

שלישי ו/או לכל עובד ו/או לכל צד לתכון וביה אריאל ו/או למי מטעמה של המועצה 

, לרבות זק ואובדן שייגרם בידי כל מי הקשורים לקבלןו/או לקבלי משה  הקבלן של

שבא מכוחו או מטעמו של הקבלן, וזאת בשל מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו 

 :הכרוך בכל אחד מאלה

ידי על ו/או למי מעובדיו לקבלן הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שיתו  .20.6.1

 המועצה;
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 ;או שלא בתום לבו/פעולה שלא בדרך המקובלת  .20.6.2

 .או ברשלותו/פעולה שעשתה בזדון  .20.6.3

ו/או כל הבאים  יוהקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעת זיקין מטעם עובד .20.7

 המועצה.אף אם תהיה להם עילת תביעה גד , מכוחו

מית לתכון וביה אריאל, הדתית אריאל ו/או עיריית אריאל ו/או הוועדה המקו  המועצה .20.8

או זק מכל סוג שייגרם ו/  לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן  חםוהבאים מכו  הםעובדי

למועסקים, (אך מבלי למעט) לרבות ו/או לכל מי שבא מכוחו,  יוו/או לעובד קבלןל

כל אדם אחר שיימצא או למבקרים לעובדים, לבעלי מקצוע, לקבלים, למתכים, ל

 .בהסכם זה במפורשהמועצה למעט אם חובה כאמור מוטלת על , םבשטח המתקי

לגבי הקבלן סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות  .20.9

 זקים שעילת התביעה בגים ובעת מהסכם זה או קשורה אליהם

 

 אחריות טיב . 21

 תקופת האחריות: .21.1

העבודות שבוצעו על עבור  העבודות,  בגין  כוללת  אחריות  למועצה  עיק  הקבלן י .21.1.1

מועד מסירת מ, החל חודשים 36 תקופה שלל ו/או על ידי מי מטעמו  ויד

 "). תקופת האחריות" - (להלןהמועצה על ידי עבודות ההודעה על קבלת ה

תהיה לתקופה  תיקוים שדרשו לביצוע על ידי הקבלןתקופת האחריות בגין  .21.1.2

 .חודשים ממועד התיקון 18של 

ו/או  את כל הפגמים, יתקן מתחייב כי במהלך תקופת האחריותן הקבל .21.1.3

התקלות ו/או הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, יחליף ו/או ישפץ את המערכת 

כולה או את כל אחד מרכיביה, יוביל ציוד, אביזרים, מכשירי עזר ורכיבים, 

כיבים יסיר, יפרק ויפה ציוד ורכיבים שאים תקיים, ירכיב ויוסיף חלקים ור

ועל  ועל אחריותובסביבתו, דרש, ויבצע עבודות וספות באתר וספים ככל ש

לפי המוקדם  לת הודעה מהמועצה או מהמפקחמיד עם קב, ו המלאחשבו)

  . מבייהם)

מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת, השלמה והמלאה של הקבלן כאמור לעיל,  .21.1.4

פרטי הקשר המלאים עם לידי המועצה, בכתב, את להמציא הקבלן מתחייב 

היצרים ואת כתבי האחריות, מקוריים וחתומים בחותמת ובחתימת 

  היצרים, אשר יופקו ו/או יוצאו הן על שם הקבלן והן על שם המועצה.

כל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .21.1.5

אחריות כלפי ה מלואבהקבלן , ישא הקבלן ו/או של מי מטעמוו/או מחדל של 

זק שגרמו כל ו/או ו/או כל תקלה כל פגם , ויתקן באופן ישירהמועצה 

  .למערכת ושהיצרן איו ושא בו בשל כך

 סייעיבכך ו  הקבלן יטפלצורך להפעיל איזה מכתבי האחריות לעיל,    עלהככל שי .21.1.6

  ו של הקבלן.ועל חשבו ואחריותבאופן מהיר ויעיל ככל היתן, על , למועצה

 :האחריות מושמי .21.2
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התגלו במהלך תקופת האחריות פגמים המצויים תחת אחריות במידה ש .21.2.1

, באמצעות הדוא"ל של לתיקון הפגמיםהקבלן, תמסור המועצה לקבלן דרישה  

 "). כתב הדרישה" - (להלן בסעיף זההקבלן 

האחריות על הציוד בתקופת אחריות הטיב, תחול על הקבלן, במסגרת  .21.2.2

לאחר תום תקופת אחריות . ועל פי הדיןסכם זה אחריותו על פי הוראות ה

ישירות ליצרן למימוש אחריותו והמועצה תפה הטיב, תחול אחריות היצרן, 

  לה מהקבלן. על פי כתבי האחריות שמסרו 

קבלן, יבצע הקבלן בדיקה ויקוט בכל האמצעים עם מסירת כתב הדרישה ל .21.2.3

ו/או הפגם, באופן זמי, עד , ולכל הפחות לצמצום התקלה הדרשים לתיקון

ו הצדדים אחד לשי, גישה מלאה . במסגרת זאת, יאפשרלביצוע תיקון קבוע

בו תגלו מקום טי ללוורישום ותיעוד רתוצאות בדיקה, מידע, וחופשית לכל 

 . הפגמים

את הפגמים מצא כי קיימים פגמים ו/או תקלות, אזי באחריות הקבלן לתקן  .21.2.4

, לרבות הובלה, פירוק, הרכבה, איטום, הפגומיםחליף את החלקים להו/או 

כלל בצע את חיבור ציוד וחיבור חלקי חילוף, הוצאת אישורים והיתרים, ול

ובתאום עם בהתאם למפרט הטכי, , והעבודות הדרשות על חשבוומלוא 

 המועצה.

  

 

  שיויים ותוספות . 22

הביצוע המפורטות, בכתב הכמויות ובמפרט   להציע שיויים בעבודות, בתכיות  מועצה רשאיתה

וי . במקרה כזה יהטכוי עבודות במסגרתה יפורטו השיתיחתם על ידי הצדדים הוראת שי

התאמת לוח הזמים וכל התאמה   ,    בגין העבודותקבלן  המוסכם, התאמת התמורה המשולמת ל

  .רלבטית אחרת

  

 ת יוערבו . 23

 ערבות ביצוע:  .23.1

בקאית ערבות הקבלן למועצה במועד חתימת הסכם ההתקשרות ימסור  .23.1.1

ויתת, על פי , ערוכה לטובת המועצה, בלתי מותיתבלתי חוזרת ואוטוומית, 

כל  המועצה צדדית של המועצה, מבלי להטיל על תאיה, לחילוט על פי פיה חד

ורה מגובה התמ 10% -סך השווה לב, חובה להוכיח ו/או למק את דרישתה

שם להערבות תהא צמודה למדד הכול כאמור בספח י'.  וזאת , בהצעת הזוכה

זה, על פי הסכם הקבלן התחייבויות מילוי מלא, כולל ומושלם של כל הבטחת 

 . ")ערבות ביצוע" –במועדים הקובים בהסכם זה, בכל אתר (להלן 

למועד מתן ת ועד  תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודוהביצוע  ערבות   .23.1.2

ה"ל, בכל מקרה ת . מבלי לגרוע מהוראוהמועצהעל ידי  עבודותאישור קבלת ה

טרם סיים את ביצוע קבלן שלושים) יום וה( 30בו עתידה הערבות לפקוע תוך 



41  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

את תוקפה של הערבות, או ימציא ערבות  מידייאריך הקבלן באופן  ,ותהעבוד

 .חדשה כאמור בהתאם לדרישת המועצה

או חלקה,  הכולערבות הביצוע, ה כאמור, וככל שלא מומשה בחלוף התקופ  .23.1.3

ערבות העל פי הסכם זה, תוחזר  ובהתחייבויותי הקבלן עמדובכפוף לכך ש

 הטיב. את ערבות הקבלן מ הקיבלועצה , בכפוף וכגד לכך שהמלקבלן

הקבלן שלים  יאו כל חלק ממה,  הביצוע  ערבות  בכל מקרה שהמועצה תממש את   .23.1.4

את הסכום הדרש על דה מיום עשיית השימוש בערבות הביצוע, ימי עבו  7בתוך  

הביצוע לסכום המקורי שלה. השלמת ערבות הביצוע מת להביא את ערבות 

  כאמור בסעיף זה היה תאי לתשלום התמורה.

 להסכם זה. המצורף ספחבהתאם ל, הביצוע ערבותהקבלן ימלא את וסח  .23.1.5

לממש ו/או להפעיל את  העל כוותלקבלן להודיע מראש  תלא מחויבהמועצה  .23.1.6

יבוצע   ועצהע  על ידי המערבות הביצוע. למעט האמור לעיל, חילוט ערבות הביצו

ימים מראש בגין ההפרה, והוא לא תיקן   7רק לאחר שתיתן לקבלן התראה של  

 .את ההפרה

סדים בגין זקים או הפ למועצההיו יגבל בסכום הערבות, ואם איו מו ועצההמ .23.1.7

, יהווה סכום הערבות אשר קבלןעל ידי ה קבלןמילוי ההתחייבויות של ה -אי

 .יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם זקים או הפסדים

 ערבות טיב:  .23.2

צוע התשלום וכתאי לבי,  לא מומשהשזו  ככל  ,  לקבלןכגד השבת ערבות הביצוע   .23.2.1

בלתי , בלתי חוזרת ווומיתערבות בקאית אוטהקבלן למועצה ימסור , האחרון

צדדית -ויתת, על פי תאיה, לחילוט על פי פיה חד, לטובת המועצה, מותית

, כל חובה להוכיח ו/או למק את דרישתה  המועצה  של המועצה, מבלי להטיל על

וזאת לשם מהתמורה,  ₪) עשרים אלף(במילים:  ₪ 20,000-לבסך השווה 

בתקופת אחריות הטיב, וכן , ככל שיימצאו, בעבודותהבטחת תיקוי פגמים 

 –הביצועים המובטח (להלן עמידה ביחס -להבטחת תשלום פיצויים בגין אי

 ").ערבות טיב"

חודשים  12החל ממועד סיום העבודות  ולמשך ערבות הטיב תעמוד בתקפה  .23.2.2

 ממועד זה .

 .להסכם זה ספח המצורףבהתאם ל, הטיב ערבותהקבלן ימלא את וסח  .23.2.3

 בלבד. הקבלן יחולו על, תיועלויות בקשר להעמדת הערבוומלוא הכי כל  .23.3

לעליה במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה כל הערבויות יהיו צמודות  .23.4

  המרכזית לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה. 

    

  תאי התשלום התמורה ו . 24

  התמורה .24.1

הסופית הכוללת, כתמורה המלאה, המועצה לקבלן סך התמורה שתשולם על ידי 

והשלמה בגין הביצוע של כל היקף העבודות וכל העלויות בקשר לכך וביצוע כל 
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ההצעה  היו בסך כולל של , על ספחיו וצורפותיו, על פי הסכם זה הקבלןהתחייבויות 

  "). התמורה(להלן: " הזוכה

ימי עסקים   30במועד התשלום, ותוך כדין התמורה תשולם בצירוף מע"מ כפי שיעורו  .24.2

  . לידי המועצה ד מסירת חשבוית מס כדיןממוע

ביצוע בפועל. מידי חודש יוגשו חשבוות יבוצעו בהתאם לקבלן תשלומי התמורה ל .24.3

 חלקיים בהתאם לביצוע העבודה בפועל.

אישר בכתב את   מפקחתמורה ישולם רק לאחר שהכי כל תשלום מתוך המובהר ומוסכם   .24.4

 העבודה בפועל. ביצוע 

קי כל ציוד, מתקן או אביזר שהותקן ו/או הוצב באתר, תועבר לידי המועצה, כשהם  .24.5

וחופשי מכל זכות אחרת של כל צד ג' שהוא, לרבות שעבוד, עיקול, משכון או משכתא 

 במצב חדש ותקין ועומד בהוראות הדין ובתקות הקיימות. םוכשה

24.6.  עשה במימון של משרדי מוסכם בזאת בין הצדדים כי במקרים בהם ביצוע העבודה

הממשלה ו/או כל גורם מממן אחר הרי שאיחור בתשלום חשבון בייים ו/או תשלום 

העברת הכספים למועצה ו/או לקבלן על ידי הגורם המממן, מסיבות -סופי הובע מאי

שאין קשורות במועצה, לא יישאו ה"ל הפרשי הצמדה או ריבית ולא ישולם פיצוי ו/או 

  ) .םשיפוי כלשהם בגי

24.7. ו ולא יהא צמוד למדד כלשהו ולא תשולמיעת כל שכר החוזה איה הצמדות כלשהן. למ

יובהר כי לא יחושב ולא ישולם כל עדכון מדד עבור חשבון הבייים ו/או החשבון   טעות 

  ) .הסופי

מוסכם בזאת בין הצדדים כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל  .24.8

החתימה בשם המועצה) ואין  מורשה, חתום על ידי המועצה (אישור מראש ובכתב

להסתפק באישור המפקח ו/או כל גורם אחר. ביצע הקבלן עבודה/ות מבלי לקבל אישור 

  .כ"ל, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודה/ות כאמור

 

  מיסוי ותשלומי חובה . 25

הובעים מן החתימה והכיסה לתוקף טלים , האגרות וההיעל כל צד לשאת בתשלום המסים

של הסכם זה בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר 

לא המועצה קבלן, כל למען הסר  עם המשא ומתן, החתימה על הסכם זה וביצוע הסכם זה.

עתידיים הכרוכים   תישא בתשלומים, מסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או

 בבקשת וקבלת האישורים מכל רשות מוסמכת.

  

 תרופות  . 26

ית המועצה רשא,  שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו באיזו הקבלן עמד לא .26.1

, והמוחלט הבלעדיהמלא,  הדעת שיקול לפי, ובכתב מראש בהתראה(אך לא חייבת), 

, אחרים אמצעותעצמה ו/או בב העבודות את  ולבצע לאלתר העבודות ביצוע את להפסיק

העומדות לה בהתאם  אחרות וזכויות ושיפוי לפיצויהמועצה  בזכות לפגוע ומבלי

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תעמוד למועצה  להוראות הסכם זה ועל פי כל דין.

 הזכות הקובה בלוח הקסות בספח י"ג כפיצוי מוסכם מראש ללא צורך בהוכחת זק.
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 כל עלוהן בדואר אלקטרוי,  פה בעללמועצה, באופן מידי, הן  להודיע מתחייב הקבלן .26.2

  .שהיא סיבה מכל,  מקצתן או כולן,  בהתחייבויותיו לעמוד  יוכל לא כי מסתברת אפשרות

 פי על בהתחייבויותיו יעמוד לאשהקבלן  מקרה בכל לתרופותת זכאי היההמועצה ת .26.3

 .שהיא סיבה מכל זה הסכם

 את כוללת לתרופות הזכות כי הצדדיםעל  מוסכם, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .26.4

 מביצוע  כתוצאה שגרם לזק ערך שווה סכום לקבלן המגיעה מהתמורה להפחית הזכות

   זה הסכם לבטלהמועצה  זכות את; העבודות

 של זכותו את לשלול כדי זה בהסכם ואין מצטברות הןלמועצה  המועקות התרופות .26.5

  .והסכם דין מכוח וסף סעד כל או שיפוי, פיצוי, לקיזוזהמועצה 

  

  העברת הסיכון . 27

  

את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה או לא ישלם את דמי הביטוח קבלן אם לא יבצע ה

לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם דמי הביטוח,  -אך לא חייב  -יהיה המזמין רשאי  ,במועד

השוטפות, והמזמין יהיה ראשי לכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממו לרבות הפרמיות 

  .בכל דרך אחרת קבלןוכן יהיה רשאי לגבותם מה ,בכל זמן שהוא קבלןל

  

  

  ביטול ההתקשרות . 28

המועצה תהא רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או חלק ממו תוך תקופת  .28.1

 ימים מראש. 30ההסכם, בהתראה בכתב של 

, תהא המועצה או מי מטעמו הפרה יסודית את הוראות הסכם זההקבלן ו/אם הפר  .28.2

על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לבטל את  הבוסף לזכויותירשאית (אך לא חייבת), 

אין באמור לעיל, כדי לגרוע בהוראות חוק החוזים . ההסכם ללא התראה מוקדמת

 .1970 - התשל"א), תרופות בשל הפרת חוזה(

על פי כל דין   הבוסף לזכויותילעיל, תהא המועצה רשאית (אך לא חייבת),  בוסף לאמור   .28.3

לבטל את ההסכם כולו או את חלקו, על פי שיקול דעתה המלא ועל פי הסכם זה, 

והבלעדי, באם לא ימלא הקבלן הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, אשר יתה לו בכתב 

ו השלים ו/או תיקן את הוראות ימים והקבלן לא מילא ו/א 30על ידי המועצה. חלפו 

 המועצה, לשביעות רצוה המלא של המועצה, בטל הסכם זה ללא צורך בהודעה וספת.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועצה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבטל את ההסכם,  .28.4

 בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:

דל פירעון, קיבל צו כיוס בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חיחל הקבלן אם  .28.4.1

כסים או צו יהול כסים, כס להסדר ושים או מהל עסקים תחת כיוס 

אמן או מהל לטובת ושיו ו/או אם הוטלו עליו עיקולים והמעשה מוה  כסים,  

  ימים;  45או האירוע כגדו לא בוטל ו/או הוסר תוך 

באופן שיש , ו על חלק ממואהקבלן, הוטל עיקול, זמי או קבוע, על רכושו של  .28.4.2

וביכולתו לקבלן את  באופן מהותי וישיר בפעילותוהמועצה בו כדי לפגוע לדעת 
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, או שעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו השירותים שואי הסכם זה

, של הקבלן, או חלק ממו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו

ימים,   21יטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך  והקבלן לא הגיש בקשה לב

  או שבקשתו זו דחתה על ידי הרשויות המוסמכות.

  במקרה של פעולה ביגוד לחוקי, תקות, צווי ו/או הלי הבטיחות על ידי הקבלן. .28.4.3

 המועצה.ללא קבלת אישור הקבלן, בוצע שיוי במבה התאגידי של  .28.4.4

 ה של רשות שלטוית מוסמכת.במקרה שתהיה מיעה חוקית ו/או דריש .28.4.5

 מיד לאחר ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא: .28.5

למזמין את כל התוכיות והמסמכים המצויים ברשותו בקשר עם הקבלן  ימסור   .28.5.1

  העבודות ו/או הפרויקט.

את המשך ביצוע העבודות לכל אדם ו/או גוף המועצה תהא רשאית להעביר  .28.5.2

  המוחלט. ה המלא ואחר, לפי שיקול דעת

וציוד אשר חומרים יפה מהאתר את עובדיו, קבלי המשה שלו, הקבלן  .28.5.3

בבעלותו ו/או בבעלות מי מטעמו, אשר איו מהווה חלק מן העבודות ו/או 

הפרויקט, וכן יפה מהאתר את עודפי הפסולת והאשפה המצאים באתר 

 כשהוא קי ופוי מכל אדם ו/אוהמועצה  וישיב את החזקה באתר לידי    ,וסביבתו

  חפץ ו/או זכות צד ג' כלשהי.

לא פיה הקבלן את האתר כאמור לעיל, תהיה זכאית המועצה לפיצוי מוסכם  .28.5.4

מובהר כי אין בתשלום פיצוי  .₪ לכל יום איחור 450ללא הוכחת זק בסך של 

על פי הסכם זה ו/או על פי למועצה לפגוע בכל סעד ו/או תרופה הקיימת זה כדי 

 כל דין.

חובה לפצות את המועצה כל  , לא תהיה על  המועצהידי    ל ההסכם עלבכל מקרה של ביטו .28.6

מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה תמורה  או לשלם לו  הקבלן ו/או את מי מטעמו ו/

  .ההסכםו של עד לביטולהקבלן בהסכם עבור השירותים שסיפק 

 

  זכויות עברתה . 29

שהיא לצד שלישי את להעביר, לשעבד למשכן בכל דרך , להמחותהקבלן איו רשאי  .29.1

, אלא אם יתה לכך הסכמת על פי הסכם זהו, כולן או חלקן,  ו/או התחייבויותי  וזכויותי

, לבצע את העבודות המועצה, מראש ובכתב. יתה הסכמה כאמור, יהא הקבלן רשאי

אולם לא יהיה בכך לשחרר אותו , ובאמצעות קבלי משה מטעמ, כולן או חלקן

בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלות של קבלי מחובותיו, מאחריותו ומהתחייבויותיו  

 ועל פי כל דין.  הסכם זהעל פי משה כאמור ו/או מי מטעמם 

 הו/או חובותי הלשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור זכויותיהמועצה רשאית  .29.2

, בכפוף לכך שבמקרה של ה המלא, המוחלט והסופישיקול דעתלפי הסכם זה, על פי 

המחאה או מכירה, המחה או הרוכש יקבלו על עצמם את מלוא ההתחייבויות המומחות 

ימציא הקבלן, באופן מיידי,  ,במקרה של העברה כאמור .ןיו/או המכרות, לפי העי

  באותם תאים לטובת העבר., ערבויות חדשות
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  מחלוקות מקצועיות . 30

כל אחד , וככל שהצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם,  מקרה של מחלוקת בין הצדדיםכל  ב .30.1

"המומחה") לשם פתרון  - מהצדדים יהיה רשאי לבקש למות מומחה מקצועי (להלן

המחלוקת המקצועית. בקשה למיוי המומחה תפרט את הושא המקצועי בקשר עם 

אשים שמוצע למותם  המחלוקת המקצועית ותכלול רשימה של לפחות שלושה

כמומחים. מוסכם כי הצדדים יפגשו ויחליטו ביחד בוגע למיוי המומחה מתוך כל 

 ימים קלדרים לאחר קבלת הבקשה למיוי המומחה.  5המוצעים בתוך 

יקבל החלטה בכתב, והצדדים מקבלים ומסכימים כי החלטתו של המומחה המומחה  .30.2

 או השגה. /תהיה סופית ומחייבת, ללא זכות ערעור ו

  שכר טרחתו והוצאותיו של המומחה ישולמו על ידי הצדדים, בחלקים שווים.  .30.3

  

 זכויות יוצרים . 31

, שרטוטים, מדידות, היתרים, אישורים כל זכויות היוצרים על תכיות, תשריטים .31.1

ורישיוות, דו"חות, חישובים, חוות דעת, ספרות, יישומי מחשב, הוראות ומסמכים 

טכיים, מודלים, תיקי המתקים והציוד, הוראות הפעלה, הלי בדיקה ותחזוקה, 

טכיים, תכית חיווט, תכיות מכאיות  פרוטוקוליםתרשימי זרימה, צילומים, 

יות, ספרות, יישומי מחשב וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח ואלקטרו

ו/או יירכש ו/או יותאם על ידי הקבלן בעצמו או על ידי קבלן משה שלו, בכל מדיה קיימת 

"), יהיו רכוש המועצה הבלעדי והקבלן מוותר בזאת המסמכים" –או שתהיה (להלן 

  או תביעה בקשר לכך.ויהיה מוע ומושתק מלהעלות כל טעה ו/

מובהר בזאת כי המועצה זכאית לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .31.2

ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל צורך בבקשת רשות מהקבלן 

 ומבלי שיהיה זה זכאי לקבלת תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור. 

ו יפר כל זכות יוצרים ו/או פטט ו/או סוד מסחרי כלשהו, הקבלן מצהיר כי לא הפר א .31.3

 במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה. 

הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכיות, תוכות ובכל חומר שהוכן על ידי המועצה  .31.4

לצרכי מתן השירותים, לצרכיו הפימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם קיבל אישור 

  מועצה.בכתב ומראש מה

הקבלן מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את המועצה בכל מקרה של תביעת צד  .31.5

ג' כגד המועצה בטעה כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטט ו/או סוד מסחרי ובלבד 

שהמועצה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להל את ההגה כגדה. המועצה 

החומרים שואי התביעה יוחלפו בחומרים אחרים ש"ע שאים   רשאית לדרוש מהקבלן כי

 מפירים, על חשבוו המלא של הקבלן. 

הקבלן איו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים, באישורים, בהמלצות, בתעודות,  .31.6

במצגות, פיזיים או דיגיטליים, לרבות באתרי איטרט וכיוצ"ב, הושאים את הסמליל 

 שור מראש של המועצה.  (לוגו) של המועצה, אלא באי

 סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. .31.7
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  סודיות  . 32

), מסמך, Know-How), ידע (Informationהקבלן מתחייב לשמור בסוד כל מידע ( .32.1

תכתובת, תוכית, תון, תמוה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, 

אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפוים ומספרי טלפון יידים, כתובת 

למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפוים יידים, 

טוקולים הלים, תרשימי זרימה, פרוומסמכים טכיים, ספרות מקצועית, הוראות 

טכיים, וכן כל מידע אודות המועצה אשר יגיע לידי הקבלן או למי מטעמו בקשר למתן 

"), בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר מידע סודי" –השירותים במכרז זה (להלן 

 חר מכן. ובין אם בעקיפין, בין אם תקבל במהלך מתן השירותים או לא

הקבלן מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שתגעה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה  .32.2

מהמועצה, והקבלן לא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. הקבלן 

מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצרכי מכרז זה על התחייבות 

 ות זו תועבר למועצה.לשמירת סודיות, והעתק מהתחייב

הקבלן ידאג לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ימע גישה  .32.3

ותקות  1981 -למערכות ולמידע הסודי, ויפעל בהתאם לחוק הגת הפרטיות, התשמ"א

הגת הפרטיות (תאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), 

 . 1986-התשמ"ו 

תוים אשר הגיעו אל הקבלן ו/או אספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע"  .32.4

ומשכך, בין היתר, האחריות לוהל   1981-בהתאם להגדרת חוק הגת הפרטיות, תשמ"א  

 רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת על הקבלן. 

המועצה, או במועד שתורה   הקבלן יוודא השמדת כל המידע הסודי בתום ההתקשרות עם .32.5

  לו המועצה, לפי המוקדם מבייהם.

 הקבלן יעסיק עובדים רק לאחר אישורו בכתב של קב"ט המועצה.   .32.6

 

  ביקורת  . 33

גזבר המועצה ומבקר המועצה, או מי שמוה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין  .33.1

הקשור במתן השירות, בתקופת ההסכם ובין לאחריה, לקיים ביקורת אצל הקבלן בכל 

  או בתמורה הכספית שוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבוות ובמסמכים של  .33.2

 הקבלן הקשורים למתן השירותים, והעתקתם. 

הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  .33.3

וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל  מידע או מסמך כמתואר לעיל,

 שישם בידו. 

הקבלן מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .33.4

  ומצוי בידי צד שלישי.

  

  קיזוז . 34

 .לא תעמוד כל זכות קיזוז בקשר עם הסכם זהמו ו/או לקבלי המשה מטעקבלן ל .34.1



47  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

קבלן לפי הסכם זה, בגין כל חוב הקיים לתמורה שתשולם  הזכות קיזוז מלמועצה עומדת   .34.2

הודעה מפורטת שהמועצה תמסור לקבלן  על פי הסכם זה, וזאת בכפוף לכך  המועצה  כלפי  

לקזז מהמחיר ואת מהות החוב הטען בגיו מבוצע   הבכתב, הכוללת את הסכום שבכוות

  זכות קיזוז כאמור.לפי הפעלת לכל הפחות, מראש ימים  14קיזוז כאמור, 

 

  שוות . 35

הקבוע במכרז, או  על החוזה או ההזמה בתוך פרק הזמןת הזוכה אי חתיממובהר, כי  .35.1

  ., יהוו הפרת חוזה, לכל דבר ועייןשתקבע המועצה בתוך פרק זמן סביר

לעכב את ביצוע  םרשאי םאי מוו/או קבלי המשה מטעהקבלן  מובהר ומוסכם כי .35.2

 .או כל חלק מהן בכל מקרההסכם זה  ותהעבודות שוא

או תשלחה , תשלחה בדואר רשום בכתב ותימסרה בידיהיו הודעות לצורך הסכם זה  .35.3

 על פי מעי הצדדים הקובים בכותרת הסכם זה דואר אלקטרוי, לפי בחירת הצדדים, ב

ויראו כל הודעה שמסרה או   ,או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשהו בכתב כאמור

  מור כאילו תקבלה על ידי מעה כדלקמן: שלחה כא

כעבור ארבעה ימי  -בעת מסירתה; (ב) אם שלחה בדואר רשום  -(א) אם מסרה ביד 

כעבור יום   –; (ג) אם שלחה בדואר אלקטרוי  עסקים מהמועד שמסרה למשלוח כאמור

  עסקים אחד מהמועד ששלח.

ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך  .35.4

תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת   לבתי המשפט בירושלים

 בין הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה.

על   הסכם זהבחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי   .35.5

תוקף , ואין כל ההסכמות בין הצדדים ללממצה את כ כל ספחיו, צרופותיו והבהרותיו,

שיתו קודם לחתימתו בושאים , בכתב או בעל פה,  או הבטחהו/לכל הצעה, מצג, סיכום  

 הקשורים באמור בהסכם זה.

בכתב בלבד ובחתימת שי הצדדים. שיוי יהיו כל שיוי או תיקון או ויתור להסכם זה  .35.6

 הצדדים לא ייחשב כמחייב.או תיקון שלא בכתב וללא חתימת שי 

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממה  .35.7

 .גזירה שווה למקרים אחרים

, מצהיר כי אין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההסכם, יגוד עייים מכל מין וסוגהקבלן  .35.8

ם להעמיד אותו קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עיין אחר שעלולי

  .במצב של יגוד עייים או חשש לקיומו של יגוד עייים

הימעות של צד כלשהו מקיטת פעולה במקרה של הפרת הסכם זה על ידי הצד האחר  .35.9

ממה גזירה שווה לגבי יתן ללמוד לא תתפרש כוויתור מצדו לגבי אותה הפרה ולא 

 הפרות אחרות דומות או שוות.

או מחדל העלול ליצור או ו/ימעו מכל מעשה  וא וכל מי מטעמוהמתחייב כי הקבלן  .35.10

שוים באופן כלשהו מאלה המוגדרים ו לבין המועצה לגרום את הרושם, כי היחסים בי

בהסכם זה. מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוות 
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, הו/או מי מטעמהמועצה  של  , הו עובד  וו/או כל מי מטעמהקבלן  הצדדים המפורשת, כי  

עקב כך, לרבות שתגרם לה  בכל הוצאה  הקבלן את המועצה ואת כל מי מטעמה  שפה  יאזי  

 ר טרחה.הוצאות משפטיות ושכ

לחתימת  ו"ממהבמהלך  ועצהאיו מייצג ולא ייצג את המ קבלןה "כמובהר בזאת כי ב .35.11

  הסכם זה.

  

  

  

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום: 

  

________________________ ________________________ 

 הקבלן המועצה 
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 טופס הצעת מציע –ספח א'  

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ,..א.ג  

  09/  2019הצעה למכרז מס' הדון: 

משמש בתפקיד האי הח"מ, _____________________, ושא ת.ז מס׳ _____________, 

להצהיר את האמת וכי לאחר שהוזהרתי כי עליי במציע,  __________________________

  :אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן

לקבורה  קברי סהדרין (כוכים)יית מודול לבאי המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי 

שפרסמה המועצה הדתית  כמפורט במסמכי המכרזבאריאל במרכזי החדש  בבית העלמיןיהודית 

  .אריאל

 המציעפרטי  .1

 

 פירוט 

   שם המציע

   (כולל מיקוד) כתובת מלאה

   איש קשר לצורך מכרז זה

   ן + יידטלפו פרימס

   'מס' פקס

   דואר אלקטרוי

   סוג התארגות 

   תאגידמספר 

עוסק /שמות הבעלים על התאגיד
  מורשה

 

שמות ומספרי תעודות זהות של 
המורשים לחתום ולהתחייב בשם 

  המציע 

 

   שם המהל הכללי

   רוט תחומי העיסוק העיקרייםיפ
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  יכולות ויסיון המציע .2

  יסיון בתחום עבודות ביה ופתוח  .א

, בהיקף דומה יסיון קודם בביצוע עבודות בתחום הביהאי בעל אי מצהיר כי 

 -כדלקמן לעבודות שוא מכרז זה,

  
המזמין  שם הגוף

  וכתובתו 

מקום הפרויקט 

  תיאור הפרויקטו

  הרכב העבודות

   תקופת הפרויקטו

  איש קשר ופרטיו

כולל טל' הגוף 

  המזמין

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

  בו יצויו להוכחת עמידתו בתאי סף זה, יאמת המציע את יסיוו בתצהיר מאומת ע"י עו"ד,  

מהות הפעילות שבוצעה, תאריכי העבודות,  גופים/מוסדות בהם ביצע עבודות ביה ופיתוח,

  לרבות אשי קשר ודרכי ההתקשרות עימם.ו

 הצהרת מורשי החתימה .3

  

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

  

  תאריך _________________             חותמת תאגיד 
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 הצהרת המציע– ספח ב' 

 

  לכבוד,

  מועצה דתית אריאל

  

בבית יהודית לקבורה  קברי סהדרין (כוכים)ביית מודול ל 09/2019הדון: מכרז פומבי מס'  

  העלמין במרכזי החדש באריאל

  

, ושא ת.ז. _______________, וה"ה __________________, ה"ה או הח"מ

__________________, ושא ת.ז. _________________,  מורשי חתימה אצל המציע 

   כדלקמן:מצהירים בזאת ...................................) .... מ"ז .......................... 

, _______מ"ז _________ הו מורשי חתימה ב________________________  .א

 09/2019הו מוסמכים כדין להגיש הצעתו זו במכרז ו 09/2019שהו המציע במכרז 

ודרישותיו כמפורט במכרז  מועצהו מצהירים ומאשרים, כי קראו והבו את צרכי הה  .ב

קיבלו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשו לדעת. ברשותו ו 09/2019 שמספרו

וכל יתר האמצעים הדרשים   האדם  כחהמומחיות,  האמצעים,  ,  הכישוריםהיסיון, הידע,  

במכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטדרטים גבוהים,  הזוכההתחייבויות  בייתל

וככל אם , הארכותכל תקופת ההתקשרות, לרבות וימשיכו להיות ברשותו לאורך 

 .בהסכם התחייבותו פי ועל המכרז לדרישות בהתאםתהייה, ש

 .שערך על ידי המועצה כי השתתפו בסיור הקבליםמצהירים או   .ג

 העוה על כל תאי הסף של המכרז. ,פיסית איתות בעלמצהירים כי המציע  או  .ד

ההיתרים ם כי המציע הו בעל כל הרישיוות, הרישויים, ההתקים, הו מצהירי  .ה

 הדרשים על פי דין למתן השירותים שוא המכרז.

או מסכימים לכל תאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם זכה בו,   .ו

בדייקות, ביעילות, במיומות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, 

 ול בהתאם ובכפוף להוראות המכרז ולהסכם ההתקשרות. והכ

להצהיר כי המציע איו מצא בהליכי כיוס כסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל,  הריי  .ז

 ולו מסוג זה. מפירוק ו/או חדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות 

 או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע להצהיר כי גד הריי  .ח

 פירעון. לחדלות לו לגרום

 כסי על הקיימים העיקולים רשימת ב"מהותיים (מצ עיקולים המציע כסי על הוטלו לא  .ט

  ).המציע
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הוחלטו על ידי המציע באופן בלעדי,   ת המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצע  .י

 עצמאי, ללא התייעצות, הסדר ו/ או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטציאלי אחר.

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

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטציאל להציע הצעות במכרז זה.

לא היו מעורבים ביסיון להיא מתחרה אחר  וי ו/או מי מעובדי המציע ו/או מי מטעמא  .יב

לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה   ביסיוןמלהגיש הצעות במכרז זה; או  

יותר מהצעת המציע; ו/או ביסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג 

 שהוא.

שת בתום לב ולא עשית בעקבות הסדר ו/או דין ודברים ו/או הצעה זו של המציע מוג  .יג

 חשיפת מסמכים ו/או תיאום עם מתחרה או מתחרה פוטציאלי אחר במכרז זה. 

תהייה פיות של מציעים אחרים לראות את הצעתו ויתכן שהו מצהירים, כי ידוע לו,   .יד

ך ואין צורך לבקש מאתו במידה וזכה.  כמו כן, או מצהירים, כי אין לו התגדות לכ

ובהתאם להחלטת ועדת בכפוף למעט המפורט להלן כחסוי, רשות להראות את הצעתו, 

 המכרזים בהתאם להוראות הדין.

מטעמי חיסיון  הפריטים הבאים למתחריםואחו מבקשים שלא להציג את הסעיפים   .טו

 :כדלקמן

הפריט החסוי (עמוד 
  ומס' סעיף)

  ימוק החיסיון

  

  

  

  

  

  

  

 ידוע לו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בימוק בספח זה.  .טז

 מסמך כל להציג, דעתה שיקול פי על, רשאית מועצהה שלהמכרזים לו כי ועדת  ידוע  .יז

  לעיל שצייו פי על אף וזאת, או חסוי מסחרי סוד מהווה איו המקצועית שלהערכתה

בוסף, ידוע לו כי  .המתחרים בפי להצגה חסויים  פריטיםאו /ו מסמכיםאו /ו סעיפים

אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים ממה כחסויה, ובמקרה כזה 

 ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות. 

, מועצהתהיה עפ"י צרכי ה וז פייהעפ"י  שירותיםהו מצהירים, כי ברור לו, שהזמת ה  .יח
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ייבות לכמויות כל שהן , וללא התחמועצה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של העת לעתמ

 . הז מכרזובהתאם למחירים בהצעתו ל

, הפרה של זכויות קיין של מועצהל השירותיםהו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת   .יט

כתוצאה מכך. כמו כן  מועצהצד שלישי כלשהו, וכי אין כל מיעה או הגבלה שחלים על ה

, מועצהצד שלישי, שתוגש גד ה  בכל מקרה של תביעת  מועצהאו מתחייבים לשפות את ה

 המוצעים.  שירותיםוקשורה בזכויות ב

 ו, ספחיצרופותיו ו  כל  עלהמכרז,    במסמכי  המופיעים  הפרטים כל  כי  בזאת  מצהירים  הו  .כ

 כל  את שבדקו  לאחר  מוצעת  זו  הצעה. סייג  ללא  במלואם  אותם  מקבלים ואו  לו  ידועים

 בזאת מוותרים ואו, וראויים מתאימים אותם ומצאו השירות במתן הכרוכים התאים

 .אחרת התאמה אי או פגם, הבה אי של טעה כל על

ע עיין, קרא, בחן ובדק את כל מסמכי המכרז, על ספחיו וצרופותיו, או מצהירים כי המצי  .כא

 הדרישות, התאים כל , אתהםאת כל תאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מ

 הצעתו לע להשפיע הכלכליים והמשפטיים, העשוייםההדסיים, ת, הפיזיים, והסיבו

קת הביטחון והדרישות העבודות, ואת כל החוקים, הצווים, התקות, תחי ביית על או/ו

, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תאיו וספחיו לרבות הרגולטוריות

 חוזה ההתקשרות.

השתתפו בסיור את כל מסמכי המכרז על פרטיהם,  והבקראו, עייו וכי  יםמצהיראו   .כב

המוצעים במסמכי המכרז, לרבות ואשר במסגרתו יתה התייחסות לאתרים  הקבלים

דרכי הגישה ואתרי ההתארגות, עייו בכל התשריטים, השרטוטים והמיפוי הוגעים 

יבלו את ההבהרות הדרושות קבמכרז,  את כל התאים והסיבות הקשורים  למכרז, בחו  

את  וטרם שהגש לשם קבלת החלטה יםהדרשוהתחשיבים  את כל הבדיקות וערכלו, 

לרבות כל דבר שעשוי ו, את כל השיקולים הדרשים עבור ושקל כיובמכרז,  והצעת

 .ולהשפיע על קביעת מחיר הצעת

או דרישות שתתבססה מלהציג כל תביעות ו/ומוותרים מראש היה מועים לפיכך, או   .כג

  .על כל טעות של אי ידיעה ו/או אי הבה של תאי המכרז

להתחייב לכל ההוראות והתאים המופיעים בכל מסמכי  ובהתאם לכל האמור לעיל, ה  .כד

 המכרז ובספחיו המצורפים לו ובכלל זה לכל הוראותיו ותאיו של הסכם ההתקשרות,

 המוצע על ידו.במחירים  ובכלל זה

(תשעים) יום מהתאריך  90בזאת כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך  יםמתחייב הו  .כה

דרש על ידכם לקיים כל והיה אם במשך התקופה  -ות למכרז האחרון להגשת ההצע

 .עשה זאת בלי השהיהזו,  ושבהצעת ויותיהתחייבו

הצעתו תפסל  -כי ככל שהצעתו לא תעבור את תאי הסף מראש, , מובן ומוסכם עליו  .כו

הצעתו הכספית תהיה שקולה להצעה כי היה ו  או מסכימים,  כןכמו  ולא תובא כלל לדיון.  

התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית  ולערוך בייהרשות תהא רשאית של מציע וסף, 

 .הטובה ביותר, בכפוף לדין
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  :בזה כלפיכם, כדלקמן יםיבמתחי ותתקבל, הרי והיה והצעת  .כז

פרק הזמן שיידרש לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות וספחיו, בתוך    .כח

רשאית  מועצהתהיה ה, עשה כןלהצהיר כי היה ולא  ולעיין זה הרימאיתו על ידכם. 

כל הודעה ו/או   ו, וזאת מבלי ליתן לולחלט את הערבות הבקאית אשר מסרה לה על יד

בשל אי  מועצהו הפסד כספי כלשהו אשר גרם למבלי שתיאלץ להוכיח על כל זק א

איזה מסמך ו/או אישור  ומצאבתאי המכרז והחוזה ו/או כתוצאה מכך שלא ה ועמידת

המציע והמועצה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים .להמציא  המועצה שהיה על

 ן הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל.הכון המגיע למועצה בגי

, האישורים, במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכיםהמועצה  להפקיד בידי  .כט

  .במסמכי המכרז, הדרשים מאתו והמסמכים האחריםהרישיוות, ההיתרים 

ל ע חתום כשהוא ולהצעת צורף אשר,  לחוזה חתימתה להוסיף רשאית תהיהכי המועצה    .ל

. המועצה ועיין דבר לכל ומחייב תקף החוזה יהיה חתימתו ממועד כי ול וברוריו, יד

 .זו והצעת לפי חסר פרט כל בחוזה להשלים זכאית גם תהא

בהתאם לכל התאים שבמסמכי , העבודות והשירותים שוא המכרז בייתלהתחיל ב  .לא

 ע"י המועצה.כפי שייקבע  ,המכרז

 כי םמימסכיו הרי, העבודה להתחלת בצו הקבוע במועד בעבודה תחיל ולא במקרה  .לב

 כפיצוי וזאת, החוזה על פי בידיכם פקידש הערבות את לטובתכם תחלטו או/ו תחרימו

 .מראש ומוערך מוסכם

 מבוססים יהיו לחוזה בהתאם שהתשלומים םמימסכיו א, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  .לג

ח מפק י"ע שתעשה כפיו, ידי על והושלמה בפועל שעשתה העבודה והערכת מדידה על

 לפי סכום כולל. ולא, המועצה

 מטעם המועצה המפקח של דעתו ולהחת רצון המועצה לשביעות העבודות את לסיים  .לד

 בהתאם לתאי החוזה.

 המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה בין סתירה של מקרה בכל כיו, עלי ומוסכם ול ידוע  .לה

 יגברו, המכרז מסמכי בין סתירה של במקרה או/ו שבהם אחרת הוראה לבין והחוזה

 ולא, המועצה פירוש לפי המועצה, זכויות על להוסיף הבאים ההוראה או/ו המסמך

 .המסח כגד פירוש של טעה ולזכות תעמוד

אוטוומית, בלתי בקאית, ערבות כערבות לקיום התחייבויותיו שבהצעה זו, רצ"ב   .לו

שקלים חדשים), לטובת המועצה, אשר  עשרים אלף₪ (במילים:  20,000, בסך מותית

 ועד בכלל.  2019 בדצמבר 31 ג' בכסלו תש"פעד לתאריך: תהיה בתוקף 

הו בהתאמה מוחלטת לוסח הכלול במכרז. ככל שיימצא כי וסח הערבות הערבות וסח    .לז

או /טעה ושוה מוסח המכרז, הרי שאו מסכימים שהצעתו תפסל, ולא תהיה לו כל 

 דרישה כלפי המועצה.
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אריך את תוקף , הרי שאו הערבות הבקאית להצעהאת הארכת ככל שתדרוש המועצה   .לח

 ., והג בהתאם להוראותיההערבות הבקאית להצעה

צדדית של -על פי פיה חד, כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט ערבות זו,  אי מתירים למועצה  .לט

כל חובה להוכיח המועצה    מבלי להטיל עלבהודעה מראש אליו, וללא צורך  ,  לבקמועצה  ה

דרישת ימים מיום    14על הסכם ההתקשרות תוך  , באם לא חתום  ו/או למק את דרישתה

ו החוזה לחתימה וגש ליימים מיום ש 14תוך  בייתמציא את ערבות האו לא , המועצה

ן או את התחייבויותיו, כול או שמשוך את הצעתו הזוכה, או שלא מלאמועצה ,ע"י ה

 . חלקן, כלפי המועצה

  

  

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

  

  

  _________________תאריך              חותמת תאגיד 

  

  עו"ד בתום ספחי המכרז אישור
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 מוקדמות   -ספח ג'  

  

 תיאור כללי של הפרויקט: . 16.1.1

כמתואר בתוכיות אדריכלות  קברי סהדרין (כוכים)ביית מודול 

 וקוסטרוקציה

 תכולת העבודה:  . 16.1.2

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה. עפ"י הגדרתה בתחילת העבודות לרבות: 

עבודות עפר, עבודת תשתית, עבודת פיתוח, בטוים, חיפוי אבן, איטום, שבילים, 

 התקת כיורים וברזים וכיוצ"ב.

 עבודות התארגות מיוחדות:  . 16.1.3

 מחויב בגידור ושילוט האתר בהתאם להחיות המועצה .לא תשולםהמציע 

 .תוספת בגין עבודות אלו

 מודד באתר ומדידות בזמן הביצוע:  . 16.1.4

המציע יספק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרישות המפקח 

 והמועצה. לא תשולם תוספת עבור ביצוע מדידות בזמן הביצוע.

 היתרים ואישורים . 16.1.5

ל בתחילת כל העבודה המציע דרש לקבל היתרי חפירה/עבודה מעיריית אריא

ש לקבל וכל היתר דרש לצורך ביצוע העבודות. למען הסר ספק המציע דר

א תשולם כל תוספת בגין הוצאת איורים מחח"י, בזק  וכל היתר דרש ע"פ דין. ל

  התרים אלו.

 חיבורי מים וחשמל . 16.1.6

על חשבוו את המים והחשמל הדרושים לביצוע עבודות הבייה  המציע יסק

ויעשה על חשבוו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור 

  השימוש בהם.

 תיק מסירה . 16.1.7

וזאת , בסיום כל העבודה המציע דרש להכין תיק מסירה הכולל תכיות עדות

  ללא כל תשלום וסף.

 הבייהשמירה על איכות הסביבה בזמן  . 16.1.8

המציע יקפיד על יקיון האתר וסביבתו בזמן העבודות. לא תותר השארת פסולת 

או מערומים כלשהם מחוץ לאתר העבודה המוגדר. לא תשולם תוספת בגין 

  להקפיד על יקיון יומיומי של סביבת העבודה.על המציע  עבודות אלו.

 הגשת חשבוות   . 16.1.9

 למציע הזוכה. חשבוות יוגשו בהתאם להלי המועצה שיפורטו

 שימוש במפרטים סטדרטיים . 16.1.10

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים שיוכו ע"י המתכים. בהעדר מפרטים 

 מיוחדים ,העבודות יבוצעו בהתאם ל"ספר הכחול".

 מהל פרויקט מטעם המציע . 16.1.11
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לצרכי תיאום ויהול של כלל מרכיבי הביצוע והמסירה מהל  -המציע יעסיק

הדסאי אזרחי מוסה ורשום (רשום בפקס המהדסים מהדס או  -פרויקט

 והאדריכלים).
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 מצ"ב –רשימת תכיות –  2ספח ג 

  אדריכלות, כולל איסטלציה לפי קודות, חשמל לפי קודות, רשימות ופרטים סט תכיות

 סט תכיות הדסה, כולל ביסוס ומסגרות כללית.
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  תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מיימום  -ספח ד'

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  אריאלהמועצה הדתית 

 ,..א.ג  

ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ,_____ ___אי הח"מ _____

  האמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

, שהוא המציע מ"ז _____________ ותן תצהיר זה בשם ___________________אי  .1

 לתתת /מוסמך ואי 09/2019' מבקש להתקשר עם המועצה במכרז מס) ה"המציע"(להלן: 

 .המציע בשם זה תצהיר

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  בעל זיקה"בתצהירי זה, משמעותו של המוח " .2

). אי מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(להלן:    1976-התשל"ו

  של מוח זה וכי אי מבין/ה אותו. 

  .1981-כהגדרתה בחוק הבקאות (רישוי), התשמ"א - שליטה""

  

ם (איסור העסקה שלא כדין עבירה לפי חוק עובדים זרי – "עבירה"משמעותו של המוח 

, ולעיין 1987-או לפי חוק שכר מיימום התשמ"ז 1991-והבטחת תאים הוגים), התש"א

-לחוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, התשע"ב 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

  , גם עבירה על הוראות החיקוקים המויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

  במשבצת המתאימה)  X(סמן  ע היו תאגיד הרשום בישראל.המציככל ש .3

  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת

 .ההצעות (להלן: "מועד להגשה")

  ה אחתהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה ש

 לפחות ממועד ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה. 

  ההמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה ש

  אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה ועד למועד ההגשה. 

  תוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ו .4

______________  

  

  עו"ד בתום ספחי המכרז אישור
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  : הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות ה'ספח 

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

 ,..א.ג  

  ה בדבר היעדר הרשעות קודמות הצהרהדון: 
  

מרחוב _________________ __________ת.ז. _ __________________הח"מ  יא ____

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעושים הקבועים , עיר ____________

  בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 עוסק מורשה/מס' ח.פ./שותפות, _______החתימה של ______________אי מורשה  .1

") וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה וסף המציע" –להלן (____ ____________

 ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועיין.

  אי מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

וכתאי  09/2019במכרז פומבי מס' המציע  עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות הי .3

 להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.  

הח"מ לא הורשע בעבירה  -(עשר) השים האחרוות שקדמו לפרסום המכרז  10במהלך  .4

ולמיטב ידיעתו לא  ,פלילית, לא מתהלים גדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית

 מתהלת כגדו חקירה בקשר עם עבירה פלילית

 :ולמעט -כל עבירה, כולל עבירות בתחום ו/או הגועות לאיכות הסביבה  -ת" עבירה פלילי" .

עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים 

ייה)קבלת אישור, רישיון או הסכמ-ן אי(להוציא עבירות שע  

ל הפועלים מטעמן יהיו רשאים הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או וועדת המכרזים ו/או כ

ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ, ובוסף לקבל כל מידע רלבטי מהמשטרה 

 .ורשויות אכיפת חוק אחרות

במקרה ואישור וסף יידרש על ידי מי מהרשויות ה"ל על מת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע  .

חתום על ידי הח"מ,  ,אישור כדרש  -ים  לבקשת וועדת המכרז  -כאמור, מתחייב הח"מ למסור  

  תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת וועדת המכרזים

  צרופות 

 .לספח זה תצורף רשימה של כל ושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה

 50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל  . -למציע שהוא תאגיד

לטופס זה יצורף אישור  .2.3 .ממיות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה - חמישים אחוז -

 דלעיל .עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים דלעיל בדבר כוות האמור 

  או

העבירות הבאות  ביית(מחק את המיותר) בעבר בחשד לחקר ו/או הורשע המציע 
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  _______________________________ (יש לפרט את העבירות מתוך המויות לעיל). 

 רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איה כוה. מועצהכי ה ידוע לי .5

 .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה .6

  

  

  ה וחותמתחתימ    תאריך

  

  עו"ד בתום ספחי המכרז אישור
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  תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים 

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

.ז. _____________, ת.ז. __________, ___________ ת_____________  ,"מהח או

 צפויים היה וכי האמת את לומר עליו כי שהוזהרו לאחר__________ת.ז. __________, 

  :כדלקמן בזאת מצהירים, כן עשה לא אם בחוק הקבועים לעושים

ומוסמכים לחתום מטעם   _____________  מ"ז _____________  בעלי השליטה במציע  או .1

 המציע על מסמך זה. 

ירים כי המציע מקיים את חובותיו בעיין שמירת זכויות העובדים לפי דיי העבודה, מצה או .2

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים, ככל שחלים עלי המציע כמעסיק, לצורך אספקת 

ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותו זו גם  09/2019' מסמכרז  יהשירותים שוא

  לכל  אורך תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, אם זכה. 

   

  , היום ____/___/___.החתום על באו ולראיה

  

   ________________             ________________             ________________  

  בעל שליטה          בעל שליטה                בעל שליטה         

  

  

  בתום ספחי המכרז הדין עורך אישור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



63  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

  

  המציע  שלרו"ח   הצהרתספח ו': 

  , וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"חפורמט זה יודפס על ייר לוגו של משרד רו"ח

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ,..א.ג  

  הצהרת רו"ח של המציעהדון: 

 –_ (להלן __________________, מס' ח.פ./שותפות ______________רואי החשבון של או 

  כדלקמן:מאשרים ") המציע"

  הים: מציעב החתימה מורשי  .א

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

  

__________________    _______________  __________________  

  תפקיד      חתימה        שם    

 

  -סקורים המבוקרים/ של המציעבהתאם לדוחות הכספיים   .ב

₪  (במילים: מיליון ₪ בשה) ,לפחות באחת  1,000,000מחזור הכסות שתי של לפחות  .1

 דמות למועד האחרון להגשת מכרז זה.השים הקו 3  -מ

או פירוק ואין /ובהליכי כיוס כסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל  המציע איו מצא .2

בקשות תלויות שעומדות גדו מסוג זה, הוא איו עומד בפי חדלות פירעון, הדו"חות 

  .הכספיים שלו אים כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על כסיו עיקולים מהותיים

  

 חותמת:_____________         חתימה:               תאריך 
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 חתימת המציע 

    אישור בדבר מצב המציע  ז': ספח

  תאריך: _______/___/___

  

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ,..א.ג  

  מצב המציעבדבר אישור הדון: 

  

רו"ח, מס' תעודה ____________, משמש כעו"ד/ רו"ח   /הי הח"מ________________, עו"ד

, אשר הגיש הצעה ")המציע" –להלן (__________ ___ מ"ז , _____________________של 

    , הריי להצהיר:וכתאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו 09/2019במכרז מס' 

למיטב ידיעתי, המציע איו מצא בהליכי כיוס כסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק  .1

 ו/או חדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה. 

 לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע גדלמיטב ידיעתי,  .2

 .פירעון לחדלות לו

 העיקולים רשימת ב"מצ( מהותיים עיקולים המציע כסי על הוטלו לאלמיטב ידיעתי,  .3

 ).     המציע כסי על הקיימים

 למסמכי בהתאם עשתה המכרז מסמכי על והחתימה כדין ופועל קיים תאגיד הוא המציע .4

 .כדין שהתקבלו, ולהחלטותיו התאגיד

  .אמת תצהירי ותוכן, זו חתימתי, שמי זה .5

  

  

  רו"ח /עו"ד__,________________        ______________________  

  חתימה וחותמת              תאריך 
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 חתימת המציע 

  מחיר  הצעת ח': ספח

  תאריך: _______/___/___

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ,..א.ג  

  2019/09מס' מכרז פומבי  - הצעת מחירהדון: 

מרחוב _______ ת.ז. ______________, ה"ה _________הח"מ וא _______________

_ ת.ז. _____________, וה"ה __________________________ עיר ____________

, שיו ביחד _______________ מרחוב _________________ עיר ___________________

  בזה כדלקמן: יםומתחייבמים , מסכייםמצהירוכל אחד לחוד, 

  ..................  בסך  ההיהמוצעת על ידו  הצעת המחיר

  

  שם המציע: _______________________ כתובת: __________________________

  טלפון: _______________  טל' ייד: _______________  פקס':  _______________  

  תאריך: _______________  חתימה וחותמת המציע: _________________________  

  

  עו"ד בתום ספחי המציע אישור
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 חתימת המציע 

  סח ערבות בקאית אוטוומית לווית להצעה למכרז : וט'ספח 

  

  תאריך: _______/___/___

 ________________ ביטוח שם הבק/חברת ה

 ________________________מס' הטלפון 

 ________________________ 'מס' הפקס

 כתב ערבות

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

 ערבות מס' ________________________הדון: 

  

או  "המשתתף"מספר זיהוי _____________ (להלן:    על פי בקשת _____________
 ₪ 20,000ך לסלסילוק כל סכום עד ערבות מלאה ומוחלטת ) או ערבים בזה כלפיכם "המציע"

וזאת להבטחת  צמודים למדד מחירי תשומות הביה,סכום הערבות") להלן: "( (עשרים אלף ₪) 
קברי סהדרין לביית מודול  שפורסם על ידכם 09/2019הצעתו במכרז מס' מילוי כון ומדויק של 

  ולהבטחת מילוי תאי המכרז.באריאל   בבית העלמיןיהודית לקבורה  (כוכים)

פי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה הביה כתשומות הסכום ה"ל צמוד למדד מחירי    

 .המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא

(האחרון הידוע ביום עריכת   ...................ביום  שפורסם................חודש  דד הבסיס יהיה מדד של  מ

  )כתב הערבות

  .החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפי דרישה לתשלום על פי ערבות זומדד 

בצרוף הפרשי הצמדה בין  או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות

מיד לאחר שתגיע אליו דרישתכם  מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הדרש על ידכם,

או למק את דרישתכם בתהליך ו/מבלי להטיל עליכם לבסס הראשוה בכתב, בלי תאי כלשהו, 

ת או בכל או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטיו/או באופן כלשהו,  ו/כלשהו  

למשתתף בקשר לחיוב כלשהו  דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד

  .כלפיכם

  אם יתברר כי המדד החדש מוך בהשוואה למדד הבסיס, שלם לכם את סכום הקרן.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

ן מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מה

  ה"ל.

ג' בכסלו ליום ערבות זו הה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

  ועד בכלל.  2019 בדצמבר 31 תש"פ

  ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעין כתב ערבות זה.

  

  ____________ בק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:          
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 חתימת המציע 

סח ערבות בקאית אוטוומית לווית להצעה להבטחת התחייבויות : וי'ספח 

  ההסכם המציע על פי 

  

  תאריך: _______/___/___

 ________________ ביטוח שם הבק/חברת ה

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ 'מס' הפקס

 כתב ערבות

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ערבות מס' ________________________הדון: 

  

או  "המשתתף"מספר זיהוי _____________ (להלן:     על פי בקשת _____________. 1

לסך של  לסילוק כל סכום עד ערבות מלאה ומוחלטת ) או ערבים בזה כלפיכם "המציע"

סכום הערבות") לן: "(לה) מגובה התמורה בהצעה הזוכה 10%..................(ירשם סך בגובה של 

הצעתו במכרז מס' מילוי כון ומדויק של וזאת להבטחת  תשומות הביה,צמודים למדד מחירי 

 בבית העלמיןיהודית לקבורה  קברי סהדרין (כוכים)לביית מודול  שפורסם על ידכם 09/2019

  באריאל  ולהבטחת מילוי תאי המכרז.

הלשכה כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי תשומות הביה הסכום ה"ל צמוד למדד מחירי . 2

  :המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא

.(האחרון הידוע ביום עריכת ..............ביום שפורסם .........חודש מדד הבסיס יהיה מדד של (א) 

  )כתב הערבות

המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפי דרישה לתשלום על פי ערבות (ב) 

  .זו

בצרוף הפרשי הצמדה בין  סכום או סכומים עד לסך סכום הערבותאו מתחייבים לשלם לכם כל 

ימים, לאחר שתגיע אליו  3תוך  מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הדרש על ידכם,

או למק את דרישתכם ו/מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם הראשוה בכתב, בלי תאי כלשהו, 

וש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או לדרו/או באופן כלשהו,  ו/בתהליך כלשהו  

למשתתף בקשר לחיוב  או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד

  .כלשהו כלפיכם

  אם יתברר כי המדד החדש מוך בהשוואה למדד הבסיס, שלם לכם את סכום הקרן.

ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום  

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

  ה"ל.

  



68  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

ליום ערבות זו הה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

  ועד בכלל.___________ 

  צורה שהיא. ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל

  דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעין כתב ערבות זה.

           

  

  ____________ בק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:          
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 חתימת המציע 

  אישור על קיום ביטוחים  י"א :ספח 

  

  תאריך: _______/___/___

 ________________ ביטוח חברת ה

 מס' הטלפון ________________________

 ________________________ 'מס' הפקס

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

  א.ג.נ,

אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתאי הסכם מיום _________ הנדון: 

בבית העלמין יהודית לקבורה  קברי סהדרין (כוכים)לביית מודול שמספרו_________ 

אריאל (להלן: "העבודות") שחתם בין מועצה דתית אריאל לבין ב

  ____________________________(להלן: "המציע")

  

 החל מיום ____/___/___ ועד יום ____/___/___, ערכו על שםהו מאשרים בזאת כי 

המציע ועל שם כל קבלי המשה וכן על שם המועצה את הפוליסה המפורטת להלן בקשר עם 

  ביצוע העבודות:

  
  

  פוליסה לביטוח עבודות קבליות לפי הפרטים שלהלן:

  
 ביטוח כל הסיכוים: –פרק א' 

בוצעות, למתקים, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין, לעבודות המ

במלוא ערכם ובערכי כיון מפי אובדן ו/או זק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע 

העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת היסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה 

קיים ו/או לרכוש סמוך, הן בשטחי מדית ישראל והן בשטחי אזור בפוליסה וכן כיסוי לרכוש 

   ₪. 5,000,000-יהודה והשומרון, בגבול האחריות שלא יפחת מ

הכיסוי במסגרת פרק זה הו על בסיס קימום מחדש של הרכוש היזוק וכן כולל כיסוי לכל 

זקי ג ,וי הריסות, שכר אדריכלים, רכוש במעברוספות לפייבה ופריצה, שכר ההוצאות ה

מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 

מיוחדות, כיסוי לרכוש שועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי המזמין 

לרבות בעת היותו באחסה או ברשות קבלי משה ויצרים, הן בשטחי מדית ישראל והן 

  י אזור יהודה והשומרון, כל זאת בסכומי ביטוח אותים המתאימים לסיכוים הכרוכים.בשטח

כמו כן יכלול פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לזק עקיף מתכון לקוי, עבודה לקויה, ציוד 

  לקוי וחומרים לקויים.

  ייםכיסוי הובע מתכון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקו יכלל

 יכלל כיסוי לזק הובע מזקי טבע

  ום הפיצוי במקרה של זק יעמוד על מלוא עלות כיוו מחדש של הרכושסכ 
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 חתימת המציע 

אשר לאחריה  ,) שיים עשר) חודשים12הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" לתקופה של  

  ) שיים עשר) חודשים וספים12תחזוקה "רגילה" של תהיה בתוקף תקופת 

ולמעט כלפי , הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד המזמין

  .מי שגרם לזק בזדון

  

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: –פרק ב' 

שייגרמו במשך תקופת   בגין חבות על פי כל דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופית או זק לרכוש

ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, הן בשטחי מדית ישראל והן בשטחי אזור יהודה והשומרון, 

  ) למקרה ולתקופת ביטוח.במילים: חמש מיליון ₪ ( 5,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ

יות, פרק זה איו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הובעת ממכשירי הרמה, מופים ו/או מעל

פריקה וטעיה, זיהום פתאומי (מים או קרקע), רעידת והחלשת משען של קרקע או מבה, זק 

לקלקל או רכוש או בין שיגרם על ידי זעזוע, זק ליסודות ביים הגובלים ו/או מצאים בסמוך 

לאתר העבודה, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, שימוש בכלי שק, 

יעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, קבלים וקבלי משה ועובדיהם, ציורות ומתקים תב

תת קרקעיים, זק לרכוש המזמין שהקבלן או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות 

מקרה הביטוח, כלי רכב (למעט האחריות על פי חוק הפלת"ד), הן בשטחי מדית ישראל והן 

  מעל לסכום הביטוח המכוסה בביטוח רכב.  ₪  5,000,000  והשומרון, עד לסךבשטחי אזור יהודה  

  
בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאיו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגיו אין 

הקבלן חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקות יחשב לצד שלישי על פי 

  פוליסה זו. 

  
פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי 

בוטח בפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא המ

פרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. רכוש המועצה יחשב לרכוש צד שלישי 

  לעיין פרק זה.

בתאי  ,כל אדם, שאיו כלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו

  . ו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטחשאי

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחו, בחריו ועובדיו ייחשבו לצורך פוליסה זו 

 .כצד שלישי

 .הפוליסה מכסה, בין היתר, זקי זיהום סביבתי תאותי

למבוטח על פי  הפוליסה מכסה, בין היתר, זקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר

 –פרק א' לפוליסה 

בתאי   1הרחבה  (הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כגד המזמין  

  )ביט

הפוליסה כוללת כיסוי לזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של 

האחריות של הפוליסה ש"ח (אחד מיליון שקלים חדשים) לאירוע, הכלול בגבול 1,000,000

 )לתאי ביט 2הרחבה (



71  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד המזמין, ולמעט כלפי  

  .מי שגרם לזק בכוות זדון

  
 ביטוח חבות מעבידים: –פרק ג' 

גופית  בגין חבות על פי כל דין כלפי המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה

הגרמת תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות, הן בשטחי מדית ישראל והן בשטחי אזור יהודה 

  למקרה ולתקופה הביטוח. 20,000,000₪ -והשומרון, בגבול האחריות שאיו מוך מ

פרק זה איו כולל כל חריג בדבר קבלים וקבלי משה ועובדיהם, עבודות בגובה או בעומק, 

הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות וער, פרעות או מהומות עבודות 

  אזרחיות, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומוחה.

  

  פוליסה לביטוח רכוש וציוד:  -פרק ד'

  יום.......................... ועד  .................תקופת הביטוח: החל מיום 

עבודה וכל רכוש אחר של המציע ו/או איזה מקבלי המשה המכסה ציוד ביה והקמה, כלי 

שאיו מכוסה במסגרת פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות קבליות, במלוא ערכם, שהיו 

בבעלותו ו/או באחריותו של הספק והבאים מטעמו, המצא בחצרי המזמין או בסמוך להם,  

ערכם, מפי אובדן או זק כגד בשטחי מדית ישראל ובשטחי אזור יהודה והשומרון, במלוא 

  כל הסיכוים המקובלים, לרבות, זקי אש, גיבה, פריצה וזקים בזדון.

פוליסה זו כפופה לסעיף ויתור על זכות שיבוב על פיו הו מוותרים על זכותו לשיבוב כלפי 

פי המועצה ו/או עובדיה וכל הפועל מטעמה. האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול כל

  מי הפועל בכוות זדון.

  

  

  ביטוחי המציע יהיו כפופים להוראות הבאות:

  חודש לפחות ממועד מסירת העבודה. 12ביטוח המציע כולל תקופת תחזוקה בת 

  

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם 

זמין, אלא אם כן ודיע למזמין על כוותו ובאופן אוטומטי, על פי הודעת המבוטח וגם או המ

-שישים) יום לפי כיסת הביטול או אי( 60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

  .חידוש לתוקףה

  

הביטוחים ה"ל קודמים לכל ביטוח אשר ערך על ידכם וכי או מוותרים על כל טעה ו/או 

(אם יהיה כזה), המפקיע או מקטין או מגביל   דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף בפוליסות

 בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה.

  

הו מוותרים על זכותו לתחלוף כגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממו 

בוטח ו/או המזמין פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמ

 התחייב לשפותו ו/או לוותר על זכות השיבוב גדו לפי קרות מקרה הביטוח.
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ביטוח המציע לא יהיה יתן לביטול על ידיו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך תקופת 

התחזוקה, ביטוח הרכוש וביטוח חבות מוצר לא יהיו יתים לביטול ו/או לצמצום אלא לאחר 

 יום מראש. 60ם על ידיו הודעה בכתב על כך מראש לפחות שתיתן לכ

אי קיום תאי הפוליסה על ידי המציע ו/או קבלי משה מטעמו לא יגרע מזכותה של המועצה 

  לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.

  

בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  ספקל הביטוחים שערך הכ

ירת הודעה על זק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצא באלה, אלא אם מס -המזמין מחמת אי

המקרה היה ידוע למזמין, שלעיין זה מוגדר כממוה המזמין או גזבר/חשב המזמין או הממוה 

  .על הביטוחים אצל המזמין

  

 .לא כלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות

  

תגמולי ביטוח בגין זק לרכוש המזמין, ישולם ישירות למועצה, אלא אם הומצא לידיו אישור 

בכתב של המועצה, החתום על ידי מורשי החתימה של המועצה, המאשר תשלום תגמולי 

 הביטוח לאחר.

  

ידוע לו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפותן העצמית בזקים חלה על המציע 

  בלבד.

  

ח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו על גבי אישור קיום ביטוחים זה היו תאי מוקדם המבט

למזמין, ובהיעדר חתימתו על גבי אישור ביטוחים המזמין לא  ספקלקיום ההתקשרות בין ה

 .היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים

  

שלא שוו במפורש על ידי האמור אישור זה כפוף לתאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה  

  לעיל.

  

  בכבוד רב,

  

  

  

  שם וחתימת חברת הביטוח  תאריך
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 ספח י"ב ספח בטיחות ובטחון

  

  

העבודות דות ועד למתן הודעה על קבלת  לצורך ביצוע העבומציע  מיום מסירת האתר ל .1

ולהשגחה עליו לשמירת האתר  הבלעדי    אחראיה  יהיה המציע,  לידי המועצה  לאחר גמר

, הביטחון הבטיחות, הזהירותאמצעי לקוט בכל  וועל כל המצא ושיימצא בו, ועלי

 .המתחייבים מאחריות זווהגהות 

 והחובות המוטלים עליכל ומלוא את  ווטל על עצמ המציעלצורך ביצוע העבודות,  .2

ראות כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקות, ההו

, בין החלים בישראל ובין והצווים שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד

היה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות יו החלים באזור יהודה והשומרון,

 הכלולות ו/או שיכללו בהם.

מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח   המציעמבלי לגרוע מכלליות האמור,   .3

 -ואת פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל  1954 -התשי"ד על העבודה, 

פיהם וכן את תקות העבודה בגובה ותקות הבטיחות בעבודה -, והתקות שעל1970

תקות את תקות הביה; את , 1986 - התשמ"ו ,(עבודה על גגות שבירים או תלולים)

ש, תקות עבודה בגובה עבודה ברעאת תקות תקות ציוד מגן אישי; את העגורים; 

את חוק תכון כפרים, ערים ובייים (חוק זמי מס' דיי התכון והביה, את ), 2007(

, , מפרטים ועודרשמיים תקים ישראלים, את התחיקה באיו"ש, 1966) לשת 79

דרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו בהתאם ו

הכוללת, השלמה והמלאה וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות  ,  להוראות הסכם זה

לשמירת ההוראות והתקות ה"ל. לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה, הקבלן היו 

"קבלן ראשי", "מבצע הביה", "תופס מפעל" וכן "מהל עבודה" והמעביד עפ"י דיים 

ות, ההוראות והצווים אלו ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התק

שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק 

של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם ווטל על עצמו את החובות המוטלות על 

 אלו כתוצאה מהאמור לעיל. הוראה זו היה הוראה יסודית בהסכם זה.

 של המציע ומי מטעמכל ל, העובדים, הבלעדית לבטיחות העבודות יותהאחר .4

כל אדם אחר שיימצא למבקרים ולבעלי מקצוע, לקבלים, למתכים, ללמועסקים, 

קיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק למיעת , תוך בשטח המתקים

 תאוות עבודה. 

הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם והבטיחות    קוט בכל אמצעי הזהירותי  המציע .5

קפיד על י, וההתארגות לביצוע העבודות ובעת ביצועןבסביבתו בעת וורכוש באתר 

כי כל החובות בזאת  . למען הסר ספק מובהר  , תקה, צו והוראהקיום כל הוראות חוק

כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המציע המוטלות על 

 ו.מי מטעמכל ו/או  וו/או שלוחי והמבוצעות על ידי עובדי

יסמן ויגדר, באופן ברור, את כל אזור העבודות, דרכי גישה, אזורי ההתארגות   המציע .6

 ואזורים בעלי סיכון מיוחד. 
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 בין אם קבועים ובין אם לאו. , תקין אמצעי בטיחות באתרי המציע .7

י כד וידרשיאשר ו/או כל פעולה או מרכיב ו/כל אלמט  -"אמצעי בטיחות" לעיין זה 

באתר, ו/או הכלים ו/או הציוד ו/או המבקרים באתר העובדים להגן על שלומם של 

לרבות (אך מבלי למעט) הוראות, החיות, תדריכים, אמצעי עזרה ראשוה, אמצעי כיבוי, 

כבלי רתמות, , קווי חיים, טבעות עיגון, תקיים סולמותאמצעי מילוט ומיגון אישי, 

גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי  קי חירום,, מפספלדה, משטחים מועי החלקה

 יוצ"ב.וכ

הספק יוודא כי בכל זמן הפעילות, באתר ובסביבתו, עובדיו וכל מי מטעמו המציע  .8

 ילבשו ווסטים ויחבשו קסדות, עם לוגו ("סמליל") הספק עליו. 

 ,ביצוע העבודותטרם  ברר ולבדוקיהיה אחראי ל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע .9

ם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים ע

 והעובדים ו/או למי מטעמ,  העבודותשמירה על בטיחות  , לשם  במקום ביצוע העבודות

 של הספק ו/או המבקרים באתר

 ואו ברשות ולדאוג לכך שעבודות ופעילות המתבצעות מטעמיהיה אחראי  המציע . 10

של המועצה ו/או של כל מי לא יסכו את פעילותה  ו  בסמוך אליו לא יפריעוו/או  באתר  

 מטעמה ו/או כל צד ג'.  

מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו המועצה  משחרר את    המציע . 11

בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל למעט במקרה 

  .המועצהשל מעשה זדון מצד 

והגהות ו/או החיה כאמור , הביטחון מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות . 12

, לא תטיל האו מי מטעמהמועצה על ידי לספק בחוזה זה ו/או שתיתן מפעם לפעם 

ו/או על  הסכם זהמאחריותו ע"פ הספק ולא תפטור את המועצה אחריות כלשהי על 

עובר אורח כלשהוא באתר העבודה  פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלי משה או כל

, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או והג הספקוכתוצאה מעבודת 

 בטיחות.

מוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באתר ובסביבתו, המועצה רשאית (אך לא  . 13

חייבת), בכל שלב ובכל עת, ללא הודעה מוקדמת לספק, לערוך בדיקות ולבצע פיקוח 

 מצעות ממוה בטיחות מטעמה.בא
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   -. בוסף מתחייב המציע כ  14

 .א. הכסת פועלים בי מיעוטים תושבי יש"ע באישור מראש של הקב"ט בלבד

המופק על ידי  -ב. לא תורשה העסקת בי מיעוטים תושבי יש"ע אלא לאחר הצגת היתר עבודה  

 .המיהל האזרחי, יחידת קמ"ט תעסוקה. על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודה

 ,ג. בהתאם להוראת חוק למיעת העסקת עברייי מין במוסד המכוון למתן שירות לקטיים 

ובד בתחום המוסד להמציא אישור משטרת ישראל כי אין מיעה , מחויב כל ע2001-התשס"א

 להעסקתו על פי חוק זה

ד. לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי מוסד כאמור או/ו יועסק במוסד כאמור על ידי קבלן משה מבלי 

 .הצגת אישור משטרת ישראל

הוגעות לביטחון רשאית להוציא החיות מדי פעם בפעם אריאל ה. מחלקת בטחון של עיריית  

   .הישוב, ואשר יחייבו את הקבלן ויבוצעו על חשבוו

ומי מטעמה, לרבות מיעת  אריאלאות מחלקת הביטחון של עיריית יבצע את כל הור מציע ו. ה

ז. עובדי הקבלן לא ישהו מחוץ לאתר  .לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקב"ט -כיסת בי מיעוטים 

   .העבודה שלא לצורך

   .פרד ממו-ספח זה מוסיפות על האמור בחוזה וספחיו ומהוות חלק בלתיהוראות 

  

  :המציעתצהיר 

מסמכי מכרז פומבי מהי לאשר כי קראתי והבתי את האמור בספח ביטחון זה המצורף כחלק 

   ., ומתחייב אי בחתימתי זו לפעול בהתאם להוראות אלואריאלבמועצה הדתית  09/2019פר מס

   ______________ :____________ ח.פ: _____________ כתובתשם החברה: __

מס' טלפון:  ______________ :שם הקבלן: _______________ ת.ז: _____________ כתובת

 :תאריך: ________________ חתימה _____________ :______________ מס' פקס

_____________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



76  
  

__________    V001-G32879  

 חתימת המציע 

  

  

 (קסות) לעבודות פיצוי מוסכם  -ספח י"ג

  
בכל מקרה שהמציע יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות 
להן התחייב לפי הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין 

  מכללי המקצוע הטובים, יפצה את החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלא שלהלן.
  

  ן התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגי
  

על הסכומים  הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.
  האמורים לעיל יש להוסיף מע"מ, כשיעורו כדין.

  
או מכל ו/לים העבודה להש יומהתחייבותאלו לא ישחרו את הקבלן סכומים מובהר כי תשלום 

   התחייבות אחרת לפי הסכם זה. 
  

המועצה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע למציע ו/או לחייבו בכל 
  דרך העומדת לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבקאית.

  
  הפיצוי המוסכם ₪  אירוע  מס

  
  הערות

בגין כל מקרה של צריכת מים ממקור   1
ציבורי שלא באמצעות מד מים על 
שם המציע ו/או בהתאם להוראות 

  המועצה

  פרט לתלוה במשטרה  10,000

בגין כל מקרה של שפיכת פסולת,   2
מוצקה או וזלית, שלא באתר שפיכה 

  מורשה

פרט לתלוה למשרד   10,000
  להגת הסביבה

בגין כל יום או חלק ממו שבין   3
המועד שקבע לתחילת ביצוע 

ודה בהוראות המפקח מטעם העב
המועצה לבין מועד תחילת ביצוע 

  בפועל

סעיף זה עומד בפי   1000
עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר בהתאם 
  לשק"ד המועצה בלבד

בגין כל יום או חלק ממו שבין   4
המועד שקבע לסיום ביצוע הוראה 

מהוראות המפקח מטעם המועצה 
  לבין סיומם בפועל

סעיף זה עומד בפי   1000
עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר בהתאם 
  לשק"ד המועצה בלבד

בגין כל יום או חלק ממו שבין   5
המועד שקבע לתחילת עבודה/פעולה 

לבין מועד תחילת העבודה/פעולה 
  למעשה

אם לא התחיל המציע   1000
את ביצוע 

העבודה/פעולה במועד 
שקבע בחוזה או 

במועד מאוחר יותר 
המועצה  שסוכם עם

  בכתב
בגין כל יום או חלק ממו שבין   6

המועד הסופי שקבע למועד ביצוע 
העבודה/פעולה לבין מועד סיום 

  העבודה/פעולה למעשה

אם לא סיים המציע   5000
את ביצוע 

העבודה/פעולה במועד 
שקבע בחוזה או עד 
גמר הארכה לסיומה 
שיתה ע"י המועצה 

  בכתב
קיום הוראה בגין כל מקרה של אי   7

מהוראות הבטיחות החלות על ביצוע 
  העבודה/פעולה לפי סוגה

  4ו/או  3+ סעיפים   10,000

בגין כל מקרה של ביצוע עבודה   8
פעולה באופן שלפי דעת המפקח /

  4ו/או  3+ סעיפים   10,000
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מהווה סכה לשלום הציבור ו/או 
  העובדים 

בגין כל מקרה של ביצוע   9
פי דעת עבודה/פעולה באופן של

המפקח מהווה סכה לשלום ו/או 
  שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

  4ו/או  3+ סעיפים   5000

בגין כל מקרה של ביצוע   10
עבודה/פעולה באופן שלפי כל דין 

ו/או לדעת המפקח מהווים פגיעה 
באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע 

  סביבתי

  4ו/או  3+ סעיפים   5000

פיוי פסולת בגין כל מקרה של אי   11
מאתר לאחר סיומה כדרש במסמכי 

  ההתקשרות ו/או הוראות המפקח

  4ו/או  3+ סעיפים   5000

בגין כל מקרה של אי דיווח מידי של   12
מפגע או זק שגרם במהלך עבודה 

  פעולה לרכוש ציבורי או פרטי/

  4ו/או  3+ סעיפים   5000

בגין כל מקרה של אי תיקון של מפגע   13
ם במהלך העבודה /פעולה שוצר /גר

לרכוש ציבורי או פרטי בהתאם 
  להוראות החוזה /המפקח

  4ו/או  3+ סעיפים   10,000

בגין כל מקרה של ביצוע   14
עבודה/פעולה שלא בתיאום עם כל 
הגורמים עימם התחייב תיאום לפי 

כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או 
  הוראות המפקח

  4ו/או  3+ סעיפים   5,000

בגין כל מקרה של ביצוע עבודה   15
פעולה שלא בשעות העבודה /

המאושרות או ביגוד להוראות כל 
  דין

  3+4+סעיפים   5000

בגין כל מקרה של השארת אתר   16
עבודה, לאחר יום עבודה או לאחר 

פיויים באופן שלדעת המפקח מהווה 
  סכה לשלום הציבור 

  3+4+סעיפים   10,000  

 השארת אתרבגין כל מקרה של   17
עבודה, לאחר יום עבודה או לאחר 

פיויים באופן שלדעת המפקח מהווה 
סכה לשלום ו/או שלמות רכוש 

  ציבורי ו/או פרטי

  3+4+סעיפים   5000

בכל מקרה של התארגות בשטח   18
שלא יועד לכך בחוזה/ הוראות 
  המפקח/אישור המפקח מראש

  3+4+סעיפים   5000

התארגות בשטח בכל מקרה של   19
המיועד לכך בחוזה / הוראות המפקח 

אישור המפקח מראש שלא לפי /
  הוראות החוזה/מפקח

  3+4+סעיפים   5000

החלפת מי מבין אשי המקצוע, ללא   20

  אישור המועצה כדרש בהסכם
15,000 ₪  
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 ספח בדק  –ספח י"ד  

  

  בדק:________________תאריך תחילת שת 

  תאריך סיום שת בדק__________________

  

חודשים ממתן אישור   12. מוסכם בזה כי בעייים הבאים "תקופת הבדק" פירושה תקופה של 1

  מסירה או ממועד תום תיקון הליקויים שתגלו על ידי המפקח, לפי המאוחר.

ק יחולו כל הוראות החוזה וספח זה למשך . על כל חלק של העבודה שדרש בו תיקון בתקופת הבד2

  שה וספת ממועד השלמת התיקון.

. במהלך כל תקופת הבדק יבצע הקבלן את התיקוים , תוך זמן סביר מתאריך הודעת המועצה ,  3

ובהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח זמים שיאושרו על ידי המפקח. מובהר בזה כי כל תיקון 

  לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפטור את הקבלןיבוצע בתוך זמן סביר, 

אחריות לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכית, השיטה ולוח 

  הזמים, יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.

פים לפי . משהחל הקבלן בביצוע התיקוים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקוים דחו4

  דרישת המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.

. הקבלן יימע ,במידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי וחות. אחרי השלמת התיקוים יחזיר הקבלן 5

לקדמותו את מצב אתר העבודה ושאר המקומות בהם או דרכם בותעו התיקוים או שפגעו, 

  במישרין או בעקיפין, מבצוע התיקוים.

.לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעיין בדק ותיקוים לפי החוזה ולפי ספח זה, תהיה 6

המועצה רשאית לבצע את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את המועצה שיפוי מלא 

  וישלם לה את כל ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד ,אם יהיו כאלה.

צע ביקורת הבדק בסמוך לתום שת הבדק וזאת בהודעה מוקדמת בכתב של . הקבלן יוזמן לב7

  שבעה ימים לפחות.

  

  חתימת הקבלן

_____________________  
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  סח ערבות בדק/ ערבות טיב : וט"וספח 

  

  תאריך: _______/___/___

 ________________ ביטוח שם הבק/חברת ה

 ________________________מס' הטלפון 

 ________________________ 'מס' הפקס

 כתב ערבות

  לכבוד

  המועצה הדתית אריאל

  

 ערבות מס' ________________________הדון: 

  

או  "המשתתף"מספר זיהוי _____________ (להלן:     על פי בקשת _____________. 1

₪   20,000לסילוק כל סכום עד לסך של   ערבות מלאה ומוחלטת  בזה כלפיכם  ) או ערבים  "המציע"

וזאת להבטחת  צמודים למדד מחירי תשומות הביה,סכום הערבות") להלן: "(₪ )  עשרים אלף(

וזאת בקשר עם תקופת הבדק   שפורסם על ידכם.  09/2019הצעתו במכרז מס'  מילוי כון ומדויק של  

  ודרישות המועצה. 09/2019בהתאם לחוזה 

כפי שמתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה תשומות הביה הסכום ה"ל צמוד למדד מחירי . 2

  :המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא

.(האחרון הידוע ביום עריכת ..............ביום שפורסם .........חודש מדד הבסיס יהיה מדד של (א) 

  )כתב הערבות

המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפי דרישה לתשלום על פי ערבות (ב) 

  .זו

בצרוף הפרשי הצמדה בין  או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות

ימים, לאחר שתגיע אליו  3תוך  מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הדרש על ידכם,

או למק את דרישתכם ו/מבלי להטיל עליכם לבסס דרישתכם הראשוה בכתב, בלי תאי כלשהו, 

עה משפטית או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביו/או באופן כלשהו,  ו/בתהליך כלשהו  

למשתתף בקשר לחיוב  או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד

  .כלשהו כלפיכם

  אם יתברר כי המדד החדש מוך בהשוואה למדד הבסיס, שלם לכם את סכום הקרן.

ל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכ

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד, בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

  ה"ל.

  

ליום ערבות זו הה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

  ועד בכלל.___________ 
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  ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  בדואר אלקטרוי ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה ו/או

           

  

  ____________ בק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:          
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  אישור עו"ד 

  

  

אי הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר/ת בזה כי ביום 

 ______________ הופיע/ה בפי במשרדי ברח׳ _______________________, מר/גב׳

_________________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. מס' 

יו/ה כי עליו/ה להצהיר את _____________________/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרת

האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפי על התצהירים 

המים בספחים א', ב',  ד', ה', תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים , ספח ח', 

  דלעיל.

וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי כמו"כ הריי לאשר כי תקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות 

וכי חתימת ה"ה המפורטים ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  

  לעיל מחייבת את המשתתף.
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