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 13/22מכרז פומבי מס'   

   מבנים יביליםאספקה והצבה של  רישוי, לתכנון,

 מסמכי המכרז 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז": 
 

 מסמך א'- תנאים למשתתפים במכרז .1

 1נספח א'  –דף מידע ארגוני  1.1
    2נספח א' –  ולצורך קבלת ניקוד איכות תצהיר אישור  על ניסיון קודם 1.2
 3נספח א' –נוסח כתב התחייבות  1.3
 4נספח א' – נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  1.4
 5נספח א'  -אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת שליטה 1.5
 6נספח א' -תצהיר על העדר ניגוד עניינים 1.6
 7נספח א'  -תצהיר על העדר קרבה משפחתית 1.7
 8נספח א'  –תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1.8
 9נספח א'  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 1.9

 
 מסמך ב'  -טכנימפרט  .2

 1מסמך ב'- תכנית העמדה 2.1

 מסמך ג' –הצהרת המציע  .3

 מסמך ד'   –הצעת המציע .4

 מסמך ה'–חוזה התקשרות  .5

 1נספח ה' -כתב ויתור 5.1

   2נספח ה' -אישור קיום ביטוחים 5.2

 3נספח ה'  -נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה  5.3

 כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.  .6
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 סמך א' מ

 13/22מכרז פומבי מס   

 מבנים יבילים תכנון, אספקה והצבה של רישוי, ל

 תנאים כלליים למשתתפים במכרז

 :כללי .1
 

"העירייה"( 1.1 )להלן:  נשר  הצעות    עיריית  בזאת  של  רישוי  תכנון ל מזמינה  והצבה  כיתות    3  אספקה 
ספר  (  המבנים-)להלן  יבילות הספר/המתחם  -)להלן  בנשרהנמצא    גבעוןבבית  בהתאם   ,( בית    הכל 

 ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.  הטכני, לתכנית ההעמדה  להוראות, לתנאים, למפרט
 

תנאי ההתקשרות עם זוכי המכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק   1.2
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 
  ם וחיבור  םוהכנת תשתיות להעמדת  בניה   הדורש הוצאת היתר  מוצר מדף  המבנים המבוקשים הם 1.3

לבצע,    לחשמל. במלואו(,  הרישוי  הליך  )לרבות  לתכנן  יהיה  במכרז  הזוכה  את  על  ולהציב  לספק 
 הנדרשים לכך.  וההיתרים  על פי כל דין ותוך השגת כל האישורים ,  בהתאם להוראות המכרזהמבנים  
 

ימים קלנדריים    75מ  יאוחר  לסיים את העבודות באופן מלא ומושלם עד לא  הזוכה בהליך יידרש   1.4
אלא לאחר    )לרבות בתכנון(  יחל בעבודותיובהר כי הזוכה במכרז לא    ,מיום מתן צו התחלת עבודה 

קבלת צו התחלת עבודה. ככל שיעשה כן, יהיה הדבר על אחריותו ולא תישמע כל טענה בקשר עם כך  
 כלל. נמוך או גבוה יותר או להזמין  מבניםתחליט להזמין מספר  העירייהמצב בו 

 
חודשים מיום קבלת תעודת    12לתקופה של    למבנים היביליםהזוכה במכרז יספק אחריות מלאה   1.5

 . ביחס לכל מבנה השלמה
 

כולל  מחיר  ולהציע   מסמך ד'  – א את טופס הצעת המציע  במסגרת הצעת המחיר יהיה על המציע למל  1.6
לעבודות נושא המכרז במלואן )תכנון, רישוי, ביצוע, אספקה, הצבה, הובלה, כוח אדם וכל הוצאה  

 אחרת(.
 

להזמין מהזוכה    העירייהכרזה על זוכה מכוחו כדי לחייב את  יובהר כי אין בפרסום מכרז זה או בה 1.7
תקציב לביצוע העבודות נושא המכרז היא לא    לעירייהעבודה כלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא  

תבצען ולמציעים/לזוכה לא תהא כל טענה בקשר עם כך וזאת בין אם נשלחה לזוכה הודעת זכיה ובין  
 אם הוא חתם על חוזה ההתקשרות.

 
תהא   1.8 הזוכה  עם  כהגדרתה  ההתקשרות  האחריות  תקופת  לתום  ועד  עמו  ההסכם  חתימת  מיום 

 בהסכם.
 

 : מסמכי המכרז .2
 " המסמכים אשר פורטו לעיל יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז כל 

 תנאים להשתתפות:   .3
ההצעה   3.1 הגשת  במועד  העומד  בישראל,  כדין  רשום  תאגיד  או  אדם  זה,  במכרז  להשתתף  רשאי 

 , המפורטים להלן:  "תנאי סף"( להלן:) בכל התנאים המצטבריםלמכרז, 
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הצעות   3.1.1 להגשת  האחרון  במועד  רשום  תחת  המשתתף  בישראל,  הקבלנים  רשם  בפנקס 
 ( הבניה  בענף  ראשי  ג' 100רישום  בסיווג  קבלנים    1(,  רישום  לתקנות  בהתאם  לפחות, 

 .  1988-לעבודות הנדסה בנאיות )סווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח
 

להיות קבלן    מטעמו   על הזוכה או על קבלן המשנה שיבצע את עבודות הפיתוח  -בנוסף לכך  
 לפחות.   1בסיווג ג/ (200ענף  )רשום בעבודות הפיתוח 

 
משנת   3.1.2 מבנים    2017החל  ולהציב  לספק  המציע  סיים  במכרז  ההצעות  הגשת  למועד  ועד 

 אתרים לפחות.  3-יבילים ב
 

התכנון   3.1.3 חוק  דרישות  על  שעונים  יבילים  מבנים  לייצור  תקן  תו  עם  חברה  שיהיו  נדרש 
 והבניה. 

  
 להלן ולנוסח המצורף למכרז. 5בנקאית בהתאם לסעיף  צרף ערבות  3.1.4
 

₪ )שש מאות ₪( שישולמו באמצעות    600את מסמכי ההליך ניתן לרכוש בעד תשלום בסך   3.1.5
 העברה בנקאית לחשבון: 

 
 עיריית נשר 

 10בנק                               בנק לאומי 
 887סניף                              

 18060003                  חשבון          
 

במייל:   חידרסקי  אורית  הגב'  אל  להעביר  יש  התשלום  ביצוע  על  האישור  את 
oritg@nesher.muni.il  

 
 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא. 

 
  16/5/2022המציע או נציג מוסמך מטעמו נכח במפגש המציעים החובה אשר יתקיים ביום   3.1.6

 בחדר הישיבות בעיריית נשר.  11:00שעה 
 

ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות האישורים אההצעה תוגש על ידי   3.1.7
 (.המציע -והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד )להלן

 

 על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.  3.1.8
 

העובדים אשר יועסקו מטעמו, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר על המשתתף ו/או על   3.1.9
חינוך   במוסדות  לעבודה  כשירים  להיות  החינוך,  במוסד  או חלקה  כולה  עבודתם  יבצעו 

-בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
תחום מוסד החינוך, אלא  . לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים ב2001

לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של 
תשס"ג  המשטרה(,  )אישור  לקטינים  שירותים  למתן  המכוון  במוסד  מין    2003-עברייני 

 )להלן בפרק זה: "התקנות"(. 
 

ים מיום שקיבל  )חמישה( ימי עסק   5-המשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה לא יאוחר מ 
הודעה על זכייתו בהליך, אשור משטרה, לגביו ולגבי כל אחד מהעובדים שעתידים להיות  

 מועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך. 
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 , שלהלן: (אסמכתאות- להלן)  האישורים/המסמכיםהמציע יצרף להצעתו את   3.2
 

הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות  אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס   3.2.1
 . 1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(,  התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
 

 העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.3
 

 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.  3.2.4
 

אנשים   3.2.5 בדבר  רו"ח  או  מעו"ד  המציע  אישור  את  ולחייב  המציע  בשם  לחתום  המוסמכים 
 בחתימתם על מסמכי המכרז.

 

 .1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  3.2.6
 

כי   3.2.7 המעידה  תעודה  רשם העתק  בפנקס  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  רשום  המשתתף 
לפחות, בהתאם לתקנות    1(, בסיווג ג'100הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף הבניה )

 .  1988-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח
 

המצ"ב בנוסח    .23.1סעיף  ב  בתנאי הסף לעניין הניסיון הקבוע  תצהיר המעיד כי המציע עומד 3.2.8
 .2כנספח א'

 
 . 3.1.3ומד בתנאי הסף הנקוב בסעיף אסמכתאות המעידות כי המציע ע 3.2.9
 
 . 3כנספח א' תצהיר וכתב התחייבות בנוסח המצורף  3.2.10

 
 .4כנספח א' להלן בנוסח המצורף  5ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  3.2.11

 
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה )ככל שרלוונטי( בהתאם   3.2.12

,  1958- ( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח1)ה   22לסעיף  
 . 5כנספח א'בנוסח המצורף 

 
 .6כנספח א'תצהיר על העדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  3.2.13

 
משפחתית 3.2.14 קרבה  העדר  על  עיריית    תצהיר  העירוניים    ים- בתלעובדי  תאגידיה  לעובדי  או 

 . 7כנספח א'בנוסח המצ"ב 
 

 . 8כנספח א'תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב  3.2.15
 

 .9כנספח א'תצהיר בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצ"ב  3.2.16
 

המכרז,  3.2.17 תנאי  בכל  עומד  הוא  וכי  לו  נהירים  המכרז  תנאי  כי  לחתום,  המציע   על 
 (. הצהרת המציע-בנוסח המצורף כמסמך ג' )להלן

 
 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע. 3.2.18

 
 הבהרת מסמכי המכרז:  .4

 

מיום 4.1 יאוחר  לא  כתובת  12:00בשעה    23/5/2022  עד  באמצעות  בכתב  המציע     דוא"ל   יודיע 
salam@datum-eng.com      :על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות    (,  04-6419957)ויוודא את קבלתו בטל

או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף  
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פניות בהתאם    או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
   .לסעיף זה ייעשו תוך הפניה לעמוד ולסעיף הרלוונטיים

, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב,  העירייהלעיל ו   4.1מסר המציע הודעה כאמור בסעיף   4.2
תעלה את מסמכי השינויים    העירייה.  16:00בשעה    25.05.22ירייה עד ליום  ע אשר יפורסמו באתר ה

                                                                                            וההבהרות לאתר האינטרנט וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.    

או מי מטעמה, אלא אם     העירייה מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י   4.3
יודגש ויובהר כי האחריות  עלו לאתר העירייה כאמור.   ונשלחו אליו ו/או  תשובות אלה ניתנו בכתב  

פרסמה מסמכי שינויים והבהרות באתר כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע    העירייהלוודא כי  
 כל טענה ממציעים בקשר עם כך.

 או מי מטעמה, אלא אם    העירייהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י   4.4
 אלה  ניתנו בכתב. תשובות 

יס  שינויים,  תיקונים,  רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכנ  העירייה 4.5
)להלן  תנאים המשתתפים  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  שינויים  -ודרישות 

ויובאו בכתב לידיעתם של  וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  (. השינויים  והבהרות
 כל משתתפי מפגש ההבהרות.

 ערבות מכרז: .5
 

ש"ח, חתומה    20,000על סך של    העירייההמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת   5.1
זה   לתנאי מכרז  כדוגמה  המצורף  בנוסח  א'כדין,  במכרז  4כנספח  אחר הצעתו  עמידתו  , להבטחת 

 (.ערבות השתתפות-)להלן

מתחייב המציע    העירייהובמידת הצורך ועל פי דרישת    31/8/2022הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום   5.2
 ימים.  120-להאריך תוקפה ב

, כל אימת  העירייההערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של   5.3
 שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה. 

 תיפסל. -תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל הצעה שלא 5.4

ידי   5.5 על  שייקבע  מי  עם  חוזה  שייחתם  לאחר  נקבלה,  לא  שהצעתם  למציעים  תוחזרנה  הערבויות 
 .העירייהכזוכה, במסירה ידנית במשרדי   העירייה

עבור   5.6 יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית,  כזוכה,     10%ווה להשבסך    העירייהמציע שהצעתו תוכרז 
מע"מ(   )כולל  עמו  ההתקשרות  חוזה  זה  מערך  מכרז  לתנאי  כדוגמה  המצורף  בנוסח  כדין  חתומה 

 (. ערבות ביצוע-ערבות בנקאית לביצוע החוזה להלן 3כנספח ה' 

, בכל  העירייההערבויות תהיינה בלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של   5.7
 תקופת תוקפו של החוזה וכל אימת שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או החוזה.  

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. 5.8

 ביטוחים: .6
 

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או חוזה, מתחייב הזוכה  
כפי   בדרישות  מהמפורט  מצומצם  יהיה  שלא  בהיקף  המכרז,  דרישות  עפ"י  בתוקף  ביטוחים  להחזיק 

 לחוזה ההתקשרות שלהלן.  2ה'  כנספחשמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורפים 
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לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום  אין צורך  ק, מובהר בזאת, כי בשלב הגשת ההצעות  למען הסר ספ
 ביטוחים חתום על ידי חברות ביטוח, אלא על ידי המציע לחתום עליהם בעצמו.  

ככל שלמציע דרושות הבהרות ו/או בקשות לשינויים בנספחי הביטוח, עליו לעשות זאת בטרם מועד הגשת  
לעיל. הצעה הכוללת תיקונים ומחיקות במסמכי הביטוח שהוגשו על ידי המציע    4ההצעות, כאמור בסעיף  

 מראש לכל המשתתפים לעשות כן, עלולה להיפסל.   העירייהללא אישור 

 דרישת פרטים מהמציע:  .7
 

לדרוש    העירייה 7.1 פתיחתן,  לאחר  או  ההצעות  הגשת  לאחר  גם  לנכון,  שתראה  עת  בכל  רשאית,  תהא 
להמ ו/או  להשלים  "מהמציע,  )להלן:  נוספות  הבהרות  ו/או  מסמכים  ו/או  פרטים  "(,  הפרטיםציא 

לשביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או  
דעתו   שיקול  במסגרת  לנכון,  שתראה  ככל  ולהצעתו,  למציע  למכרז,  הנוגעות  מטרה  או  צורך  לכל 

 הבלעדי. 
 

ובתוך המועד שנקבע והיה    העירייההמציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של   7.2
שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים    העירייהולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית  

 כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך. 
 

)בבדיקת תנאי ה 7.3 בין השאר ההוראות הבאות:  יחולו  זה,  ותנאי הסף בכלל    ( הוועדה רשאית 1מכרז 
, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק  בעצמה או באמצעות מי מטעמה

לב   בשים  סף,  דרישת  כל  רחב  באופן  ולפרש  פורמאליות  כל  על  לוותר  או  להסיר  העניין,  בנסיבות 
, בעצמה או  ( הוועדה רשאית2לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. )  לתכליתה והיחס בינה
מטעמה, מי  המציע    באמצעות  עמידת  הוכחת  לצורך  הקשורים  נוספים  ותיעוד  חומר  הגשת  לאפשר 

בתנאי הסף ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה  
בין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא  בין תנאי הסף מהותי ל

 הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין.  
 

בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן תיקון   7.4
שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים במסמכי  כל פגם אחר  

 הקול הקורא ככל שהם אינם מהותיים. 
 

 הצהרות המציע:  .8
 

המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז והחוזה   8.1
 ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר 

 
המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   8.2

 מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 
 

ע ו/או  המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מצי  8.3
 , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו. לעירייהמציע אחר במכרז וכי היה ויתברר 

 
  העירייההמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה   8.4

 על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו.
 

מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של מציע    העירייההמציע מצהיר כי ידוע לו שאין   8.5
 שהיה לה ו/או לרשות מקומית ו/או לתאגיד עירוני ניסיון רע עם המציע. 
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המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה   8.6
 תיפסל. -חלקי שתוגש  באופן 

 
ביטוחים בהתאם לדרישות  ה 8.7 לערוך  עליו  יהא  כזוכה במכרז,  כי ככל שיוכרז    העירייה מציע מצהיר, 

 ובהיקפים עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. 
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או   8.8
ת ו/או מחיקה ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  תוספ

 שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 

 מסמכי המכרז:  .9
 סמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם    

 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז. 

 :עיון במסמכים .10
 

מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או    העירייה 
ציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי סוד מקצועי של המ

)שלושים( יום ממועד ההודעה    30המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על  
שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת    בעירייהעל תוצאות המכרז, את החלטת המוסדות המוסמכים  

 יזכה במכרז במלואה.המציע ש
מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם הנושאים  

 תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.  העירייהבמפורש בהצעתו וינמק את טענתו במפורט.  

 
 הגשת ההצעות, מועדים:  .11

 
לדרישות   11.1 בהתאם  וחתומים  ממולאים  יחדיו,  מהודקים  כשהם  יוגשו  המכרז  ומסמכי  ההצעות 

עותקים ויימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה    2-המכרז בידי המציע, ב 
  31/5/2022עד ליום    העירייהויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי    בלבד  שם ומספר המכרזמצוין  

 בדיוק.  12:00מהשעה לא יאוחר 

דרישות  המכרז והינו על אחריותו  משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על   11.2
 הבלעדית של המציע. 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה   11.3
ן בגין המכרז ובין  לשלם המציע, בי אגרות,  רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב  

 הקשורה  למכרז תחולנה על המציע. בגין פעילותו 

ויידרש המציע להמציא מסמך   11.4 יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה  המסמכים והאסמכתאות 
ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית    העירייה לשביעות רצונה של  

ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי    שלא לדון בהצעתו  העירייה
 שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

תוך שהוא נוקב במחיר הכולל    .מסמך ד'  – תו, על גבי הצעת המציע  המציע יחתום ויגיש הצע  11.5
 המבוקש על ידו בגין כל העבודות נושא המכרז במלואן לרבות כל הוצאה שיש בגינן.

 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.  11.6

 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת.   11.7
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  25%-ב  העירייה מאומדן    כלפי מעלה  ת )אך לא חייבת( לפסול הצעות אשר יחרגורשאי  העירייה  11.8
 או יותר. 

  הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל. 

 

 ההצעות:  בחינת .12
 

תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תובא במניין     העירייה 12.1
 ההצעות. 

 

)יובהר כי אין מדובר  מציע שהצעתו תעמוד בתנאי הסף, תיבחן הצעתו   12.2 בהתאם למחיר המוצע על ידו 
 במכרז דו שלבי(. 

 
תבחן יחד עם ההצעה הכספית את אמינותו וכושרו של המציע לבצע    העירייהבמסגרת בחינת ההצעות,   12.3

את השירותים בהתאם להסכם המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע, כך שהצעת  
 המחיר לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה. 

 
  אשר נקבו במחיר זהה,   כי ישנן מספר הצעות כשרות  לעירייה בחינת ההצעות במכרז יתברר    מצב בו לאחר  12.4

לבחור באחת ההצעות האמורות על סמך כל שיקול רלוונטי לרבות ניסיון המציע  רשאית    העירייהתהא  
בביצוע העבודות מושא המכרז, איתנותו הפיננסית, ניסיון רע שיש לו עם רשות מקומית או גוף ציבורי  

במצב כאמור בו    העירייהעה פלילית שיש לו. כמו כן תהא רשאית  אחר, כתב אישום שהוגש נגדו או הרש
תהא רשאית להתחשב בשיקולים נושא סעיף    העירייהיודגש כי    לקיים הגרלה.  -ישנן מספר הצעות זהות

 זה גם ללא קשר למחיר ההצעה ולעובדה שיש או שאין הצעות כשרות בעלות מחיר זהה.
 

שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה,  רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה,  העירייה 12.5
או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.  העירייה
 

תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או    העירייה 12.6
שימוע,   לקיום  בכפוף  דעתה,  שיקול  לפי  אינם מספקים  לדעת שכישוריו  שנוכחה  או  רשות אחרת,  של 

 כנדרש עפ"י דין. 
 

כל המקומות    המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא, על כל השירותים נושא המכרז ולמלא את 12.7
 הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.   

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי   12.8

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או  
 ילת ההצעה. בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפס

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות ואחת מן ההצעות היא של עסק   12.9

-( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )מכרזים(, תשי"ח1)ה   22בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף  
תמליץ וועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בנוסח  ,  1958

   .5כנספח א'המצורף 
 

אישה, רשאית   12.10 זהות מבלי שאחת מהן היא עסק של  לבחור את    העירייה ככל שתהיינה מספר הצעות 
, עם גופים אחרים ובכלל, כוח  העירייהבמכרז על פי כל שיקול רלוונטי לרבות ניסיון המציע עם    הזוכה

 וכו'.  ( לעיל12, נימוקים שפורטו בסעיף זה )האדם העומד לרשות המציע, מצבו הפיננסי
 

הזולה  יעמוד בכל תנאי המכרז והצעתו תהיה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה במכרז יהיה המציע אשר   12.11
 .  אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה ביותר

 
מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית מבחינתו, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע   12.12

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

 
(, יהא  הזוכה- מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן 13.1

  10%בגובה    החוזה , להמציא ערבות בנקאית לביצוע  העירייהימים מתאריך הודעת    14עליו, תוך  
(, אישורי קיום ביטוחים  ערבות ביצוע-( )להלן3נספח ה')מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(  

 .  2ה'  לנספחבהתאם 
 

לעיל, כולם או מקצתם,    13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק   13.2
זכייתו במכרז, לחלט את הערבות    העירייהתהא   שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  רשאית עפ"י 

לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,     5המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף  
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.   העירייהוהזוכה יפצה את 

 
והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל    סכומי הערבויות ישמשו פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה 13.3

כנגד הזוכה עקב הפרת   העירייהעל עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז. 

 
שצורפה   13.4 הבנקאית  ערבות  בפקסימיליה.  בכתב  הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל,  לא  שהצעתו  מציע 

 . העירייהתימסר חזרה לידי המציע במשרדי   להצעתו במכרז
 
 
 

 בכבוד רב,              
 עיריית נשר                                                  
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 1נספח  א'  

 

 לכבוד

 עיריית נשר 
 

 ג.א.נ.

 מידע ארגוני 
 

 כדלהלן: לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, 

 

 שם המציע: _____________________________________  .1
 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________ 

 

 .כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________ 

 

 מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________

 

 ימיליה: _______________________________ מספר פקס 

 

: E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 ____________________________________________ 

 

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר   .2
__________________________________________,  מס'  סלולארי:  

ע למכרז והתשובות שתימסרנה לו  _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוג 
 תחייבנה אותנו. 

 בכבוד  רב,                                                                                                                               

                                                                                         _________________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                                   
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 2נספח  א'  

 לכבוד 
 עיריית נשר 

 ג.א.נ.

לתכנון, אספקה והצבה של מבנים    13/22מכרז פומבי מס  -וקבלת ניקוד איכות  תצהיר הוכחת ניסיון
 יבילים 

במשרת   הנושא  חתימה  מורשה   ,________________ ת.ז.  _____________________נושא  הח"מ  אני 
)להלן ב_________________________________  שבנדון,  המציע  - ___________________  במכרז   )

הקבועים בחוק, מצהיר  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים  
למסמך א' למסמכי    3.1.2כי למציע ניסיון באספקה והתקנה של מבנים יבילים בהתאם לאמור בסעיף  בזאת  

 המכרז, כדלקמן: 

 

_____ __________ 

 חתימה  וחותמת המציע 

 אישור
אני הח"מ, ____________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני  

הרשאי  גב'/מר הינו  וכי   _________________ ת.ז.  נושא   _________________________________
המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על  ומוסמך להתחייב בשם  

 התצהיר  וכתב התחייבות  זה.

 _______________ 
 עו"ד                                                                                                                                            

 

מועד הצבת התאים   מזמין ה הגוף 
 )לציין שנה וחודש( 

שם/כתובת האתר בו  
 הוצבו 

מספר מבנים שסופק  
 והוצבו 

טלפון איש קשר בגוף  
 המזמין 
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 3נספח  א'  
 

 לכבוד
 עיריית נשר 

 ג.א.נ.,

לתכנון,   13/22כתב התחייבות והצהרת המציע מכרז פומבי מסגרת מס'  הנדון:
 אספקה והצבה של מבנים יבילים 

במשרת   נושא   ,________________ ת.ז.  _____________________נושא  הח"מ  אני 
"( במכרז  המציעב_________________________________ )להלן: "___________________  

שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  
 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 המציע עומד בתנאי הסף של המכרז. .1
 

 המכרז.  המציע בעל כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות מושא .2
 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז ומתחייבים כי, עבודות הפיתוח שיבוצעו   .3
 לפחות.   1בסיווג ג  200בפרויקט נשוא המכרז יבוצעו בידי קבלן רשום בענף 

 

לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות   .4
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש  ו/או  

 בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. 
 

אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב   .5
 אישום בעבירה שיש עמה קלון.   

 

שליטה   .6 בעל  כל  או  חוק  המציע  בהוראות  עומדים  במציע,  משרה  נושא  כל  או  עניין  בעל  כל  או 
 ב לחוק. 2לרבות בהוראות סעיף   1976עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 

 

לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין ביצוע העבודות נושא המכרז עבור   .7
 לבין עיסוקיי האחרים.  העירייה

 

מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין העמותה לביני, אם אזכה, מוסכם  מבלי לגרוע   .8
וידוע לי כי אם ואזכה יתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך ביצוע העבודות, אפסיק את ביצוען,  

 ואודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים. 
 

ויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי  ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייב .9
תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך    העירייה המכרז והחוזה,  

וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק,  
נש העבודות  לביצוע  אחר  גורם  עם  וההוצאות  להתקשר  העלויות  בכל  אותנו  ולחייב  ההצעה  וא 

עקב    העירייההכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  
 הפרת התחייבויות זו. 

                                   ___________ ____________________                    _____________ 

 תאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע              

 אישור
 
אני הח"מ, ____________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________  

בפני   ת.ז. גב'/מר הופיע  נושא   _________________________________
_________________ וכי הינו הרשאי ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן  

 על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.  ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני
                                                                                                            _______________ 

 דין -עורך        
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 4נספח א'
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  
 
 

 תאריך __________ 
 לכבוד

 נשר עיריית 

 א.ג.נ.,
 

 כתב ערבות מס'________ הנדון: 
 
  _____________ ח.פ.    _______________________________________ בקשת  פי  על 

ש"ח     20,000  –"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל  המציע)להלן: "
לתכנון, אספקה    13/22אלף ש"ח( וזאת בקשר עם ההשתתפותו במכרז פומבי מס'    עשרים)במילים:

 ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז.  והצבה של מבנים יבילים
 

תוך    אנו הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  דרישתכם    14מתחייבים  מקבלת  יום 
הראשונה בכתב, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  
או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  

 טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  ומבלי לטעון כלפיכם 
 

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

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. הכולל הנ"ל ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת  
 

 ועד בכלל.  31/8/2022ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום  
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 תאריך ________________       בנק   ______________      
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 5נספח א'
 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה 

 

בסעיף   כהגדרתו  אישה  בשליטת  הינו  העסק  כי  בזאת  מאשר   ,_____________ עו"ד  (  1)ה  22אני 
 . 1987 -תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל

 

מספר   גב'___________________  ______________,הינה  בחברת  בשליטה  המחזיקה 
 הות________________________. ז

 

 

__________________________              ______________       ______________
 _________________ 

 כתובת                               טלפון                חתימה וחותמת    שם מלא

 

 

 

זהות   מספר   ,_______________ גב'  התאגיד  אני  שם   ,____________
( לתקנות העיריות  1)ה  22_______________,מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  

 . 1987- )מכרזים(, תשמ"ח

 

 

 

 ________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא  
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 6נספח א'
 

 לעניין היעדר ניגוד עניינים הצהרת המציע 
 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ____________, מורשה חתימה מטעם___________  
 כדלקמן:  -)להלן: המציע( מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב 

נכון למועד הגשת הצעתי זו לא ידוע על ניגוד עניינים בו אני נמצא או בו אני עלול להימצא בקשר   .1
 (. העירייה-)להלן   עיריית נשר שפרסמה    13/22ירותים המפורטים במסגרת מכרז פומבי  עם מתן הש 

 
הנני מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי, משפטי, או עסקי בין פעילותי   .2

נשרלבין   גוף אחר שבשליטתה   עיריית  ו/או  כל תאגיד  ניגוד    ו/או עם  ליצור מצב של  עלול  ואשר 
 עניינים. 

 
ופים הנ"ל,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר )עסקי או אישי( כלשהו לאחד הג .3

 . לעירייה אודיע על כך מיידית 
 

לרבות הצורך להימנע מניגוד עניינים והנני מתחייב    העירייההובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם   .4
 לקיימן במלואן. 

 
בנושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה    העירייהאקבל על עצמי כל החלטה של   .5

 ו/או לבין צד ג' אחר כלשהו בשל ניגוד עניינים כאמור.  העירייהעל הפסקת ההתקשרות ביני לבין  
 

  לעירייה בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים   .6
 במסגרת הצעה זו.  

 
                                                   ________________    ______________ 

 שם המציע                         חתימה וחותמת המציע                                               
 
 

 אישור 
ופיע/ה  אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ ה 

הרשאי/ת   הינו/ה  וכי   ___________ ת.ז.  נושא/ת    ___________________________ בפני 
לעיל,   וההצהרה  ההתחייבות  ומשמעות  תוכן  את  שהבין/ה  ולאחר  המציע  בשם  להתחייב  ומוסמך/ת 

 חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות  זה. 
                                                                                                              _______________ 

 דין  – עורך                                                                                                                          
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 7נספח  א'

 או לעובדי תאגידיה העירוניים  נשרלעובד עיריית  הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  עיריית נשר

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: 122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה   ")א( א.
ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  על עשרה אחוזים בהונו או  

בן זוג, הורה, בן או בת,    –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב"  
 אח או אחות." 

בכלל   גם  קיימת  זהה  הציבור    12הוראה  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  הכללים  של 
 (. 3114ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או    174סעיף   ב.
בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה  

 ובשום עבודה המבוצעת למענה. 

ן לך קרבה משפחתית,  בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אי  
 עירייה. הלפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.     

(לפקודת  3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר    2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122התקשרות לפי סעיף  

 הצהרה        

מס'   פומבי  במכרז  להשתתף  המעונין   ,___________________ הח"מ  אספקה    13/22אני  לתכנון, 
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:,  עיריית נשראשר פורסם על ידי  והצבה של מבנים יבילים

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .1

או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים    נשרבין חברי מועצת עיריית   )א(
 , אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.העירייהבבעלות  

באמצעותו   )ב( ואשר  שבשליטתי  המוגדרים   בתאגיד  מאלה  לאחד  אין  הצעתי,  את  הגשתי 
על   העולה  חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  אחד    10במונח  ואין  ברווחים,  או  בהון  אחוזים 

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.  

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה. -אין לי  בן  )ג(

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או  ידוע לי כי העירייה   .2
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מתחייב להודיע לעמותה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור.  .3

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 ולראיה באתי על החתום:  

 _______________     שם המציע: 

 חתימה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: _______________      תאריך: ___________ 
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 8ספח א'נ

 : 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2תצהיר לפי סעיף  

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי  
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  עלי  

 בזאת בכתב, כדלקמן:
 

1.   _____________________ שמגיש  להצעה  כתמיכה  זה  תצהירי  עושה  הנני 
עיריית  לביצוע  אותו פרסמה   13/22"( במסגרת מכרז פומבי )מסגרת( מס' המציע)"

 "(. העירייה"  –" ו המכרז"  -)להלן, בהתאמה  נשר

 הנני מכהן אצל המציע בתפקיד _______________________________. .2

ציבוריים,   .3 גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתו  ההתקשרות  מועד  עד  ידיעתי,  למיטב 
)"החוק"(, לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות,    1976- תשל"ו

כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות    - ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  
 ממועד ההרשעה האחרונה.  

 ב)א( לחוק. 2היו כמשמעותם בסעיף לעניין סעיף זה, כל המונחים י .4

עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל   .5
חוקי   על  עבירות  בגין  קנסות  משני  ביותר  הכלכלה,  במשרד  והאכיפה  ההסדרה 

 העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

אישית   .6 הנה  זו  כהצהרה  הצהרתי  אף  תיראה  היא  מכך  לגרוע  ומבלי  ובאחריותי, 
 מטעם המציע אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

              ________________________ 
 חתימה                                                                      

 
 

 אישור
_______________________מאשר   מרחוב   ___________________ עו"ד  הח"מ,  אני 
בזאת כי ביום _________, הופיע לפני מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת  

וחתם  ,___________ מס'  את    זהות  להצהיר  עליו  כי  אותו,  שהזהרתי  לאחר  זה  תצהיר  על 
 האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן. 

 
                __________________ 

 עו"ד                                        
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 9נספח א'

 
   13/22תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מכרז פומבי מס' 

 
 

 אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר/ה בזה כדלקמן :  

הגוף   .1 שהוא  ח.פ./ע.מ._______________  מס'   _______________ בשם  זה   תצהיר  נותן  אני 

ת תצהיר זה  "המציע"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לת   - המבקש להתקשר עם הממשלה )להלן:

 בשם הגוף. 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,   .2

   בחלופה הרלוונטית[ ]יש לסמן  מתקיים אחד מאלה: 

)להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    - חלופה א'    

 [1"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע. ] 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   -חלופה ב'  

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:   -]למציע שסימן את חלופה ב'  

 עובדים;  100- המציע מעסיק פחות מ   -( 1חלופה )  

  ( לפנות למנכ"ל משרד   100המציע מעסיק    -(  2חלופה  והוא מתחייב  עובדים לפחות, 

לחוק    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 ליישומן.   לשם קבלת הנחיות בקשר -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום   -(  2כאמור באותה חלופה )

 ון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  לחוק שווי 9חובותיו לפי סעיף  

 

  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    - לעיל    2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .3

ימים מ"מועד ההתקשרות",   30לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .   1976-ה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כהגדרת מונח ז 

 

 . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 ___________________  ___________________ 
 חתימה   תאריך 
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 מסמך ב' 

 טכני מפרט 

 

 כללי  00.00
 

   תיאור הפרויקט  00.01 

 
מתייחס   זה  גבעון  מכרז/חוזה  בבית  יבילים  כיתות  בנשר  העמדת 

 בהתאם לתכנית העמדה מצורפת. 
  כן   כמו .  להלן   כמוגדר   עבודות   בפועל   הקבלן   יבצע   העבודה   במסגרת 

  יהיה   תפקידו   ובמסגרת   הפרויקט   של   ראשי   כקבלן   ישמש   הקבלן 
ועד   הפרויקט   כל   ביצוע   על   אחראי    סיומו   משלב הוצאת היתר הבניה 

 למזמין עד ליום ____________.   העבודה   ומסירת   המוחלט 
   

 )מוקדמות(   00תכולת תנאי פרק   00.02 
 

המפרט   מוקדמות  פרק  של  התנאים  כל  חלים  זה  חוזה   / מכרז  על 
 הכללי. 

 
 והמיוחד   הגדרה וזיקה למפרט הכללי  00.03 

 
והמפרט המיוחד   המפרט הכללי    המפרט המחייב לביצוע העבודה הוא 

 כמפורט להלן: 
 המפרט הכללי 

המפרט הכללי לעבודות בנין, בהוצאת      פירושו הפרקים העדכניים של 
, משרד  ן הביטחו משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד    - הועדה הבין  

הכחול"(   )"האוגדן  השיכון  משרד  מצורף   - העבודה,  כולל  שאינו   ,
 עדכונים שהוצאו לאורך זמן במהדורה אחרונה ומעודכנת . 

 המפרט המיוחד 
נפרד ממנו.   וחלק בלתי  המפרט מהווה  המפרט מהווה תוספת לחוזה 

השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב  
 הכמויות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט, או להיפך. 

 
 .   למפרטים כלליים נוספים במסגרת המפרט המיוחד יש הפניות  

 
 עדיפות בין מסמכי החוזה  00.04 

 
של פרק  "מוקדמות" במפרט הכללי )מסמך    007במקום הנאמר בסעיף  

משמעות ו/או פירוש  - סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו ( בכל מקרה  1ג' 
בין   של  שונה  במקרה  ולא  השונים  במסמכים  והדרישות  ההגדרות 

 השלמה( יהיה סדר העדיפויות כדלהלן: 
 

 : )הסדר יורד(   רכי ביצוע ו לצ   עדיפויות סדר   . א 
 הוראות המפקח מטעם המזמין )בכתב בלבד(,  .1

 ,  ביצוע   תכניות  .2
 כתב הכמויות,   .3

 תקנים ישראליים  .4

 מיוחד,  ה מפרט  ה  .5

 התנאים הכלליים המיוחדים  .6

 המפרט הכללי  .7
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   : )הסדר יורד(   רכי תשלום ו סדר עדיפות לצ  . ב 

 כתב הכמויות  .1

 המפרט המיוחד  .2

 התנאים הכלליים המיוחדים  .3

 התכניות  .4

 מדידה מפרט הכללי ואופני   .5

 תקנים ישראליים  .6
 

לעיל  לאמור  הקבלן   , בנוסף  אי    חייב  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל 
משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את  - התאמה ו/או דו 

ולקבל את   כלשהי  עבודה  ביצוע  לפני  כך,  על  לבו של המפקח  תשומת 
שיש   הבדיקות  התקן,  ביצוע,  אופן  טיב,  לגבי  המפקח  של  הוראותיו 

 לבצע וכד'. 
 

 הבהרות והוראות מיוחדות  00.05 
 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין, למפרט   . א 
המיוחד, לתקנים הישראליים ותקנים מקצועיים אחרים. יש לראות  
המיוחדים,   הכלליים  התנאים  הכללי,  המפרט  המוקדמות,  את 

כתב   הישראליים,  התקנים  המיוחד,  והתכניות  המפרט  הכמויות 
כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות  

גם ביתר המסמכים.    ן באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוייה 
על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי  

 לעבודות בנין. 
 

למערכת   . ב  נזקים  למנוע  כדי  האמצעים  בכל  לאחוז  הקבלן  על 
חשמל   לקוי  לציוד,  הסמוכים,  לבניינים  הקיימת,  הכבישים 
תוך   עבודותיו  את  ולבצע  וכד'  ביוב  מים,  טלפון,  קווי  ותקשורת, 
הגורמים   יתר  כל  ועם  המפקח  עם  מלא  ותיאום  פעולה  שיתוף 
הזהירות   אמצעי  בכל  לאחוז  הקבלן  על  כן,  כמו  בדבר.  הנוגעים 

כ  של  לגופו  או  לרכוש  נזק  מניעת  לשם  כתוצאה  הדרושים  אדם  ל 
הקבלן   ישא  נזק,  גרימת  של  ידו. במקרה  על  שתבוצענה  מהעבודות 

 באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה. 

 

הביצוע   . ג  גורמי  עם  בתיאום  הצורך  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
 השונים ועם כל הגורמים האחרים שיפעלו בשטח.  

 
גי הרכב,  כל דרכי הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא עבור כל סו  . ד 

על   יהיו  אחרים  כבדים  מכניים  וכלים  מנופים  משאיות,  לרבות 
 אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 
על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרושים עבור כלי רכב ו/או   . ה 

 ציוד מכני, החוצים ו/או עולים על דרכים.  
 

לקבלן   . ו  ישולם  לא  זה,  בסעיף  הכלולות  ההוראות  כל  קיום  עבור 
והת  השונים  בנפרד  היחידה  במחירי  ככלולה  תיחשב  לכך  מורה 

 שבכתב הכמויות. 
 

לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת   . ז 
 המפקח. 

 
 

 , סביבתו ותנאי העבודה ר הכרת האת  00.06 
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 בנוסף לאמור בתנאי החוזה ובנספחי החוזה: 
 

תנאי  הקבלן מצהיר בזה, כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את   . א 
וכן   המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם של המתקנים הסמוכים 
תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את  

 תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו. 
 

הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריהם את המפרטים,   . ב 
כתבי   ואת  השרטוטים  עפ"י  את  עבודתו  את  יבצע  וכי  הכמויות 

דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מצהיר בזה הקבלן כי הביא  
 בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. 

 
לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר,   . ג 

ו/או   בתכניות  ביטוי  לידי  בא  אינו  קיומם  אשר  תנאים  לרבות 
הק  על  זה.  חוזה  מסמכי  לבדוק  בשאר  החובה  מוטלת  לבדו  בלן 

 ולוודא את התאמת התכניות למציאות באתר. 
 

יועמד   . ד  אשר  ובדיקות,  קידוחים  של  תוצאות  לרבות  מידע,  כל 
הקרקע   לתנאי  והנוגע  מטעמו  או  המזמין  ע"י  הקבלן  לרשות 
ובמטרה   לב  בתום  ניתן  והוא  ומדויק  שלם  בהכרח  אינו  באתר, 

לא יהיה במידע כזה, אם  לשתף את הקבלן במידע שידוע למזמין.  
זה   סעיף  עפ"י  מחובותיו  הקבלן  את  לשחרר  כדי  שינתן,  ובמידה 
ולא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י  

 המזמין. 
 

 השטח והחזרת המצב לקדמותו   ן ניקיו  00.07 
 

תשומת לב מיוחדת מופנית לגבי ניקוי והחזרת השטח לקדמותו. הנ"ל  
השלמת כל חלקי הכבישים ו/או הדרכים שנהרסו או נפגעו  כולל את  

לצורך   הכביש  פתיחת  תשתיות,  העתקת  כגון  עבודות  ביצוע  בעקבות 
הכו  וכו',  עבור    ל ביצוע מערכות  של המפקח.  המלאה  רצונו  לשביעות 

לא  אלה  במחירי   עבודות  כלולה  עבורם  והתמורה  בנפרד  ישולם 
 היחידה. 

 
תנועה   00.08  הקיימים הסדרי  הכבישים  בקרבת  למפורט    ועבודה  )בנוסף 

 בחוזה( 
 

בקרבת   . א  זמניים  ועבודה  תנועה  בהסדרי  ידרש  והקבלן  במידה 
הכבישים הקיימים ו/או אלה בביצוע ידרש הקבלן להפעיל מהנדס  
החב'   של  בטיחות  בקורס  כך  לשם  שהוכשר  מתכנן  ו/או  בטיחות 

 הלאומית לדרכים. 
הבטיחות יכינו תכנית להסדרי תנועה זמניים  המתכנן ו/או מהנדס   . ב 

 כולל תמרור, סימון, שילוט צביעה וכו'. 

 כל האמור יבוצע כולל תמרור, סימון, שילוט , צביעה וכו'.  . ג 
 עבור כל האמור לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היח'  .ד

 
 תכניות  00.09 

 
בל  . א  למכרז  תכניות  הן  זה  למכרז/חוזה  המצורפות  בד,  בד התכניות 

 ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". 
לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת   . ב 

מסיבות   משמעותיים  שינויים  לחול  עשויים  בהן  אשר  "לביצוע", 
 כלשהן. 

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי   . ג 
 היחידה עקב עדכונים אלה. 

 בדיקה תוכניות  . ד 
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והתוכניות  על   - הסימון  את  לבדוק  החובה  מוטלת  הקבלן 
קבלתן    הנמסרות  עם  מיד  העבודות,  "לביצוע"  והחתומות  לו 

ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל  
שגיאה/החסרה/סתירה/ אי התאמה בין התוכניות, המפרטים  

, ולקבל הוראות  מזמין ע"י ה   ו , כתב הכמויות והמידה שסופק 
 מהמפקח.   ביצוע 

אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את   -
על  לבצע  התיקונים    הקבלן  או  השינויים  את  חשבונו 

קובעת  סופית,  תהיה  בנדון  המפקח  החלטת    המתבקשים. 
טענה שלא   על סמך  לא תתקבל תביעה מצד הקבלן  ומחייבת 

 התאמות.   - הבחין בסטיות ובאי  
 

 מגבלות, עיכובים, שינויים בהיקף הביצוע   00.10 
 

 רשאי לשנות את היקף הביצוע של העבודות במכרז/חוזה זה.   המזמין 
השונות   העבודות  עדיפות  את  לקבוע  המפקח  של  המלאה  בסמכותו 
הקטעים   אותם  את  להוראות  בהתאם  יבצע  הקבלן  לבצע.  שיש 

המפקח   שיקבע  והאפשרויות  העדיפויות  לוח  לפי  מפעם  שיסומנו 
 לפעם. 

למרות   הקבלן,  ע"י  תבוצענה  זה  במכרז/חוזה  הכלולות  העבודות 
פתחו בזמן ביצוע העבודה, ללא כל  ת נ"ל, או כאלה אשר י ה   המגבלות 
את  ל דרישה   רואה  הרשות  הכמויות.  בכתב  למצוין  מעבר  תוספת 

הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל תביעה  
 ון התארגנות מחדש וכו'. הקבלן בגין זה, כג   של 

 
 מניעת הפרעות  00.11 

 
סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בחוזה על כל סתירה בין  

 הסעיפים יכריע המפקח והקבלן ימלא אחר הנחיותיו. 
אשר   ואמצעים  לסידורים  הביצוע,  תקופת  כל  במשך  ידאג,  הקבלן 
במישרין   הנובעים  שהוא,  סוג  מכל  והפרעות  סיכונים  מניעת  יבטיחו 
ו/או בעקיפין מעצם הימצאותו באתר. סידורים ואמצעים אלה יכללו  
גידור סביב חפירות ובורות פתוחים, שלטי ותמרורי אזהרה,   שילוט, 

ולכי רגל, אי השארת מכשולים ללא סימון  שלטי הכוונה לרכב ו/או ה 
לבין   העבודה  תחום  בין  והפרדה  הגנה   , גידור  אמצעי  ותאורה,כל 
תנועת הולכי רגל ורכבים וכן כל הסדרי בטיחות ואמצעי אשר הקבלן  

 חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.  
משרד   של  בעבודה  הבטיחות  להנחיות  בכפיפות  תבוצע  העבודה 

ב   . גדר  העבודה  הביצוע  זמן  כל  למשך  תותקן  העבודה  אתר  היקף 
בגובה   וכד'(  איסכורית  )פח  קשיחים  חומרים  עשויה  מ'     2אטומה  

 לפחות. 
בניה   וחומרי  ציוד  להכנסת  הדרושים  במקומות  שערים  תכלול  הגדר 
ע"י הקבלן   תפורק  הגדר  כל העבודה.  נעול במהלך  יוחזק במצב  אשר 

 בגמר הביצוע ותפונה מהאתר. 
 

ברשות   בניה  אתרי  לגידור  מיוחדות  הנחיות  וקיימות  במידה 
המקומית, יקיים הקבלן את כל ההנחיות כנדרש. במקרה של סתירה  
הבלעדי   הפוסק  המפקח  יהיה  הרכבת,  והוראות  הרשות  הוראות  בין 

 והקבלן ימלא אחר הנחיותיו כלשונן. 
 

כל  נקיטת  הקבלן,  ע"י  זה   סעיף  דרישות  מילוי  עבור  ההוצאות    כל 
השונים   היחידה  במחירי  ככלולות  תחושבנה  וכו',  הבטיחות  אמצעי 

 שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד. 
 

 ודרכי גישה זמניות   דרכי גישה ותנועה על כבישים קיימים  00.12 
 

 סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה. 
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כל דרכי הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא עבור כל סוגי   .1
הרכב, לרבות ציוד מכני,  מנופים וכדומה, יוכשרו ע"י הקבלן  
ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות  
למעבר   האישורים  לקבלת  אחראי  והקבלן  העבודה  אתר  אל 

 בדרכי  
ות, כולל בעלי  הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשוי 

 הקרקע, משטרת ישראל וכדומה. 
רכבת   המשטרה,  ע"י  ידרשו  אשר  זמניים  תנועה  הסדרי  כל 
פנסים   צבע,  סימוני  כולל  המקומית  הרשות  ישראל, 
וכו', יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו   מהבהבים, תמרור שילוט 

 ויכללו במחירי העבודה האחרים. 
 

וטפת של רכבו  דרכים אלו תיסללנה באופן שיאפשר תנועה ש  .2
 וציודו של הקבלן במשך כל תקופת הביצוע ללא הפסקה. 

 
במידת הצורך יספק הקבלן, יניח ויהדק מצעים, או כל אמצעי   . 3

אחר בדרכים ו/או בתעלות הניקוז, על מנת לאפשר גישה לכל  
האישורים   כל  לקבלת  אחראי  הקבלן  העבודה.  באתר  נקודה 

הרש  דרישות  וביצוע  הנ"ל  בדרכים  המוסכמות,  למעבר  ויות 
 בעלי הקרקע, משטרת ישראל וכדומה. 

 
הכלים   . 4 את  לשנע  העבודה,  את  ולבצע  לתכנן  הקבלן  על 

הנדרשות   המגבלות  בכל  הרכבת  רצועת  בתוך  והחומרים 
לקחת   עליו  הרכבת.  של  הבטיחות  הוראות  ולפי  במפרט 

 בחשבון כי לא תורשה חציה של המסילה הפעילה. 
 
את  . 5 הקבלן  יתאם  כן,  לכבישים    כמו  הגישה  דרכי  חיבורי 

קיימים וכן את סידורי התנועה לגבי הכניסה והיציאה לאתר  
העבודה, עם הרשויות המוסכמות, המשטרה וכן עם כל גורם  

 רלוונטי. 
 
במידת הצורך, יבצע הקבלן עבודות שונות כפי שתידרשנה ע"י   . 6

משטרת   של  שוטרים  הצבת  כגון  הנ"ל,  והגורמים  הרשויות 
דרת התנועה, צביעת כבישים, אספקה והצבה של  ישראל להס 

מהבהבים   פנסים  בטיחות,  ומעקות  גדרות  תמרור,  שילוט, 
לו על כך תמורה   זאת על חשבונו ומבלי שתשולם  וכיו"ב, כל 

 נפרדת מעבר לסעיפים ולכמויות השונים שבכתב הכמויות. 
 
מודגש בזאת שכל האגרות והתשלומים לרשויות המוסמכות,   . 7

 ו', ישולמו על חשבונו הבלעדי של הקבלן. למשטרה וכ 
 
עם   . 8 ו/או  רכבים  עם  ברזל  מסילות  לחצות  יורשה  לא  הקבלן 

כלים מכניים מכל סוג שהוא. חציית מסילות ברזל תותר אך  
ורק במפגשים )מקומות מפגש בין מסילה ודרך( מאושרים ע"י  
ולהוראות   התעבורה  לתקנות  מוחלט  ציות  ותוך  הרכבת 

 המפקח. 
 
אלא   . 9 הרכבת,  כבלי  של  תוואים  לחצות  יורשה  לא  הקבלן 

במקומות שיאושרו לכך בכתב ע"י המפקח ורק לאחר שהקבלן  
 יכשיר אותם לכך. 

 
מעל   . 10 מצעים  דרך  הכשרת  ע"י  הקבלן  ע"י  יבוצעו  המעברים 

הקיימים   הקרקע  פני  מעל  הכיסוי  שעובי  באופן  הכבלים, 
ין, יורשה כיסוי  ס"מ. לחילופ   80בנקודת המעבר, יהיה לפחות  

עפר יותר קטן, אולם בתוספת משטח פלדה עליו, עפ"י תכנון  
 שיוכן ע"י הקבלן והטעון אישור מראש מאת המפקח. 
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אחריותו של הקבלן לכל נושא דרכי גישה והמעברים ותאומם   . 11
 הינה מוחלטת ובלעדית. 

גדרות,   אספלט,  מצעים,  לרבות  זמניות  דרכים  הכשרת  עבור 
ם, שילוט, ניתוב סימון ואמצעים אחרים )בין  שערים, מחסומי 

אם נזכרו לעיל ובין אם לא(, וכן עבור מילוי יתר דרישות סעיף  
בכך   הכרוכות  הוצאותיו  וכל  בנפרד  לקבלן  ישולם  לא  זה 

 תיחשבנה ככלולות בחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 
 

תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד,   . א 
ה אחרת, תבוצע אך ורק בכלי רכב המצוידים  וכל מטר 

 בגלגלים פניאומטיים. 
כל נזק שייגרם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב השייכים  

 לקבלן, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. 
תשומת הקבלן מופנית לכל המפורט בתנאים המיוחדים   . ב 

 ובמפרט המיוחד. 
 

 ציוד לעבודה  00.13 
 

בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע      יחל הקבלן לא  
אותה עבודה ימצא באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון  

 המפקח. 
 

 מדידות וסימון  00.14 
 
סימון נקודות קווי הבניין הוא חלק מעבודת המדידות של הקבלן   . א 

 הראשי הגלומות במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 

על   . ב  יקבע  של המפקח  הקבלן  דרישתו  לפי  נוספות  נקודות  חשבונו 
לסימון   הדרושים  הנתונים  איסוף  נוסף.  תשלום  כל  ללא  וזאת 

 יהיה באחריות הקבלן. 
 

יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן   . ג 
לפחות   לבצע  וכן  לנקודות  ולסמן אבטחות  קבע    2למדוד  נקודות 

 (M .B אג לתקנות  בהתאם  זאת  וכל  אישור  (  ולפי  המדידות  ף 
 המפקח. 

 
כל המדידות, הסימונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן   . ד 

יעסיק   העבודה  באתר  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצעו  העבודה, 
הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את  
אלקטרואופטי   ציוד  כגון:  מתאים,  ציוד  באמצעות  העבודה 

 מאזנת וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח.   )דיסטומט(, 
 
המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף,   . ה 

שתידר  אחרת  עבודה  כל  או  העבודה  בדיקת  ידו    ש לצורך  על 
הסימון   דיוק  את  בחתימתו  יאשר  המודד  זה.  פרויקט  במסגרת 
וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון ייעשה ע"י קשירה  

ובנקודות  לנקודות   בתכניות  צוין  גובהן  אשר  ציר,  או  פוליגון 
 ביניים שייקבעו ע"י המפקח. 

 
לבצע   . ו  יהיה  הקבלן  על  קיים,  מצב  מדידת  תחסר  בהם  באזורים 

מדידות בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג  
 תכניות מסודרות, כל זאת לאחר ניקוי צמחיה וחישוף. 

 
יתדו  . ז  באמצעות  יבוצע  שכבה  הסימון  לכל  ויחודש  ברזל  או  עץ  ת 

בעבודות עפר, או למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח. לאחר גמר  
 העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 
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עבודות   . ח  ביצוע  התחלת  לפני  השטח  רומי  את  לבדוק  הקבלן  על 

בתכניות   המופיעים  מהרומים  שונים  השטח  ורומי  במידה  העפר. 
המפקח.   ולהחלטת  לידיעה  הממצאים  את  להביא  עליו  המדידה 
במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה,  
חישוב   לגבי  הקובעות  והן  כנכונות  תיראנה  המדידה  תכניות 

 הכמויות. 
 

ושינוי   . ט  ושירותי ביצוע עקב עדכון  מדידות חוזרות, לצורכי סימון 
ישולמו  לא   , הביצוע  במהלך  צריכות  תכנון  המדידות  עלות  כל   .

 להיות כלולות במחירי היחידה השונים. 
 

הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו   . י 
 ע"י הפיקוח כגון ח"ח, בזק  וכו'. 

 
כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות   . יא 

בנפרד כולל    העבודות הנ"ל כלולה במחירי היח' בחוזה ולא ישולמו 
 דרישות נוספות מהמודד ע"י הפיקוח. 

 
לא   . יב  הקבלן  מטעם  ומודד  במקרה  המזמין  החלטת  ולפי  לחילופין 

מטעם   מוסמך  מודד  המזמין,  ע"י  הנדרש  הזמנים  בלוח  יעמוד 
לפי   יחויב  והקבלן  והתחנה,  הכבישים  סימון  את  יחדש  המזמין 

 תעריף אגודת המודדים המוסמכים. 
 

 המפקח מעמד   00.15 
 

מבלי   החוזה,  בתנאי  האמור  את  להשלים  בא  זה  בסעיף  האמור  כל 
 לגרוע מאותם סעיפים אשר אינם נוגדים את האמור להלן. 

 
המפקח במקום הוא בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשגיח   . א 

ולמפרטים   לתכניות  בהתאם  תבוצע  העבודה  כי  ולהבטיח 
ותכני  הוראות  לקבלן  ולהסביר  להעביר  וכן  ות  המקוריים 

 חדשות, שירשמו ביומן העבודה. 

 

שינוי   . ב  תיקון,  מהקבלן  לדרוש  רשאים  כוחו  בא  או  המפקח 
והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות, המפרט  
אלו   דרישות  אחרי  למלא  הקבלן  ועל  האחרות,  ההוראות  או 

 ללא שהות. 
 

המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר, או ציוד, או כל   . ג 
הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה, וכמו    שלב עבודה, 

נוסף   חומר,  כל  של  ובחינה  בדיקה  לדרוש  הם  רשאים  כן 
לתקנים הקיימים   ו/או  למפרט  בהתאם    - לבדיקות הקבועות 

 כל זאת על חשבון הקבלן. 
 

הקבלן   . ד  יקבל  אם  אלא  לבדיקה  שנמסר  בחומר  להשתמש  אין 
ידי  אישור על כך מאת המפקח או בא כוחו. נפסל   החומר על 

להרחיקו   הקבלן  חייב  בדיקתו,  לאחר  כוחו  בא  או  המפקח 
תוך   להיעשות  צריכה  ההרחקה  חשבונו.  על  האתר    48משטח 

 שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח או בא כוחו. 
 

העבודה,   . ה  ביצוע  את  להפסיק  רשאים  כוחו  בא  או  המפקח 
בשלמותה או בחלקה במקום מסוים, אם לפי דעתם העבודה  

 ה נעשית בהתאם לתכניות או למפרט. אינ 
 

עובד   . ו  המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית של 
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אשר לדעתם אינו מתאים לעבודה )כולל גם מהנדס הביצוע או  
 המודד(. 

 

המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה   . ז 
 שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.  

 

יתנו את אישורם להעסקת קבלני משנה    המפקח  . ח  או בא כוחו 
 ע"י הקבלן הראשי 

 

המפקח רשאי לדרוש סילוק קבלן משנה או מי מעובדיו אשר   . ט 
את   לנמק  מבלי  וזאת  זה,  לפרויקט  מתאים  אינו  לטענתו 
החלטתו. הקבלן יציית מיידית למפקח וימנה קבלן/פועל אחר  

 ללא ערעור. 

 

דריש  . י  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  הקבלן  כל  ע"י  זה  סעיף  ות 
תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות  

 ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד. 
 

 מהנדס, מודד מוסמך ומנהל עבודה באתר )בנוסף למפורט בחוזה(  00.16 
 
 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   – מהנדס ביצוע   . א 

יעסיק הקבלן במשך  לצורכי תאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, 
המהנדסים   בפנקס  הרשום  אזרחי  מהנדס  הביצוע  תקופת  כל 

של   מוכח  ניסיון  בעל  טובה,  ברמה  עברית  דובר    10והאדריכלים, 
פרויקטים   בהקמת  אזרחית  הנדסה  עבודות  בביצוע  לפחות  שנים 

 דומים, אשר יאושר ע"י מזמין העבודה. 
העדרו ללא ההסכמה  המהנדס יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה.  

ע"י   העבודה  להפסקת  עילה  השאר,  בין  לשמש,  יוכל  המפקח  מצד 
 המפקח עד לשובו של המהנדס לאתר העבודה. 

 
ומתמיד,   קבוע  באופן  ברציפות,  באתר  להימצא  הביצוע  על מהנדס 
במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק  

בזה   מתחייב  הקבלן  המפקח.  עם  לא  ומלא  הנ"ל  האתר  מהנדס  כי 
של   הביצוע  תקופת  כל  במשך  אחר  פרויקט  בשום  ידו  על  יועסק 

 פרויקט זה. 
מהנדס   כי  הפרויקט,  ביצוע  כדי  תוך  נמצא,  המפקח  לדעת  אם 
כישוריו נמצאו בלתי   ו/או  כיאות  הביצוע איננו ממלא את תפקידו 
מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל אושר  

יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס    - המכרז(   בעת 
הביצוע מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים,  
זו,   לדרישה  מיד  יציית  הקבלן  סופית.  תהיה  זה  בעניין  וקביעתו 
יפסיק את עבודתם באתר מייד, יפסיק את מהלך הביצוע ויחדש את  

 חר, המאושר ע"י המפקח. ביצוע הפרויקט רק לאחר שהחליפו בא 
קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא  

 תביעה כספית ולא תביעת זמן ביצוע. 
 

 מנהלי עבודה   . ב 
מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה, בעל    -   מנהל עבודה ראשי 

בביצוע עבודות הנדסה אזרחית.  שנים לפחות    10ניסיון מוכח של  
במשך כל שעות עבודת  יהיה נוכח באתר    מנהל העבודה הראשי 

. החלפת מנהל עבודה זה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה  האתר 
מראש של שבועיים לפחות ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.  
בהתאם לחוק, הודעה על מינוי מנהל העבודה תימסר למשרד  

העבודה והעתק ממנה יימסר למנהל הפרויקט ו/או למפקח מטעם  
 . המזמין 

ופועלים  לצד   עבודה  מנהלי  צוות  יפעל  הראשי  העבודה  מנהל 
 מיומנים בעבודות מהסוג שבפרויקט זה. 
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לאישור   הנ"ל  לתפקידים  המועמדים  את  להגיש  הזוכה  הקבלן  על 
 המפקח לפני חתימת החוזה עם המזמין.  

רלוונטיות   תעודות  המועמד,  של  החיים  קורות  תכלול:  ההגשה 
להוכחת ניסינו והשכלתו, רשימת הפרויקטים שבוצעו ע"י המועמד  

 כולל שמות הממליצים, תפקידם ומספרי טלפון. 
 

 מודדים  . ג 
יע  הרשום  הקבלן  מוסמך,  מודד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  סיק 

יהיה   הנ"ל  המודד  המדידות.  באגף  המוסמכים  המודדים  בפנקס 
מצד   מראש  הסכמה  ללא  העדרו  העבודה.  באתר  בקביעות  נוכח 
המפקח יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח,  

 עד לשובו של המודד לאתר העבודה. 
 

שנים,    10מודד מוסמך, יהיה בעל ניסיון של  צוות המדידה, ובראשו  
כל   וכבישים.  גשרים  מבנים,  של  וסימון  מדידה  בעבודות  לפחות, 
מקטעים   של  וההרכבה  היצור  בעת  הגיאומטריות  הבקרה  פעולות 

 טרומיים יבוצעו ע"י המודד בכפיפות להנחיות ספר תהליך היצור 
 (Casting Manual   גש( הזר  המקצועי  הגורם  בידי  שהוכן  ר  ( 

 מקטעים(. 
 

b.   או עבודה  מנהלי  כי  למפקח  יתברר  הפרויקט  ביצוע  כדי  תוך  אם 
לא   נמצאו  שכישוריהם  או  בדרישותיו  עומדים  אינם  מודדים 
לכן.   קודם  אותם  אישרו  אם  גם  המפקח,  ע"י  יפסלו  הם  מתאימים, 
במקרה כזה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י  

 ך בביצוע. המפקח ורק אז יוכל להמשי 
 

c.   העבודה מנהל  את  ו/או  ביצוע  מהנדס  החלפת  לדרוש  רשאי  המזמין 
ו/או המודד, בלי לנמק את החלטתו והקבלן יהיה חייב לציית מיידית  

 לדרישה כזו של המפקח. 
 

d.   ובכל שעות העבודה, ימצאו באתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע 
וקבוצות מדידה עם  מהנדסי ביצוע, מנהלי עבודה, מודדים מוסמכים  

למדידת   לרשות המפקח  יעמדו  דיסטומט, המודדים  כולל  ציוד מלא, 
וזאת ללא כל תשלום   כל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה, 

 נוסף. 
e.   העדרו של מי מהם ללא רשות מאת המפקח או בא כוחו, תוכל לשמש

בין השאר עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר  
 ודה. העב 

f.   במקרה של מחלה, מילואים או חופשה, ימנה הקבלן מהנדס, או מנהל
הדרישות   לכל  שיענה  העניין(,  )לפי  חלופי  מוסמך  מודד  או  עבודה, 

 המפורטות לעיל ויהיה צמוד לאתר 
g.   לא הקבלן,  מצד  כלשהי  לתביעה  עילה  יהווה  לא  לעיל  האמור  קיום 

 תביעה כספית ולא תביעת זמן ביצוע. 
 
 משנה קבלני   . ד 

מודגש בזה במפורש, כי את קבלני המשנה לעבודות הרשומות להלן,  
המשנה   קבלני  רשימת  מתוך  ורק  אך  לעצמו  לבחור  הקבלן  יוכל 

 שיאושרו ע"י מזמין העבודה בהתאם לרשימה כמפורט.  

 
היזם   משנה.  קבלני  להעסקת  המפקח,  אישור  את  לקבל  הקבלן  על 

ותי העבודה של קבלני  לא מתחייב לאשר קבלן משנה זה או אחר. צו 
 המשנה יעמדו בדרישות המקצועיות, וותק והניסיון המפורטים. 

קבלן   מצוות  כלשהם  אנשים  הרחקת  לדרוש  המפקח  של  זכותו 
המשנה, ו/או להרחיק מהאתר את כל צוות קבלן המשנה, וזאת בכל  
מצב ובכל שלב משלבי העבודה. שיקול דעתו של המפקח בעניין זה,  

ואינו   ניתן לערעור. על הקבלן למלא אחר  הוא בלבדי  ניתן לערעור 
 דרישת הנ"ל באופן מיידי. 
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 סילוק עודפים ופסולת  00.17 

 
 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: 

עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של   .1
 הקבלן. 

פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן, קבלני משנה וקבלנים   .2
 והתארגנותם באתר. אחרים  

 עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.  .3
היית  .4 אשר  אחרת  פסולת  או  זר  חומר  תחילת    ה כל  לפני  קיימת 

העבודה בתחום כל העבודות לכל עומק, פרט אם יקבע אחרת ע"י  
 המפקח. 

לאתר   מחוץ  אל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  תסולק  הנ"ל  הפסולת  כל 
ע"י המשרד  העבודה, לאתר מאושר   גושית המאושר  פסולת  להטמנת 

 לאיכות הסביבה  ולאחר קבלת אישור המפקח והרשויות בכתב. 
 

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות  
על   ידי הקבלן,  על  יתואמו  ובדרכים הנ"ל, כל אלה  להשתמש במקום 

 אחריותו ועל חשבונו, לאחר קבלת אישור המפקח.  
 

מובהר בזאת כי על אף האמור בכל מקום אחר, הפסולת אינה רכושו  
 צעים כל עבודות אלו.  של הקבלן, אלא שדל הרשות אשר בתחומה מתב 

 
כל החומרים הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר העבודה לאחר  

 קבלת אישור לכך מאת המפקח.  
 

סעיפי   מכל  נפרד  בלתי  חלק  הינו  לעיל,  שתואר  כפי  הפסולת,  סילוק 
לאו,   ובין אם  סעיפים  באותם  במפורש  נדרש  הדבר  אם  בין  העבודה, 

 . ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד 
 

יועבר לאתר המאושר ע"י   בנוסף לאמור עודפי עפר מביצוע העבודות 
אישור   ללא  עפר  עודפי  להעביר  לקבלן  יותר  לא  רכושו,  והם  מ.מ.י 

 מ.מ.י והמפקח ולהעבירם לאחרים ללא אישור. 
 

מהגורמים   הנדרשים  האישורים  כל  את  להסדיר  הקבלן  באחריות 
שיידר  וכל  איכה"ס  מ.מ.י,  כגון  פסולת/עודפי  לפי   ש המתאימים  נוי 

 חפירה/אוצרות טבע. 
 

 סידור השטח בגמר העבודה  00.18 
 

עם גמר העבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח ולפני קבלתה  
אחרת   פסולת  וכל  שיירים  ערמות,  הקבלן  יפנה  המפקח,  ידי  על 
יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל   שהמפקח 

הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את  העבודה ולכל  
האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק  

 לאחר קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכננים 
 תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה. 

 
 קבלת עבודה ע"י גורם שלישי  00.19 

 
לשטח  כל   הסעתם  כולל  שלישי  גורם  בהזמנת  הכרוכות  ההוצאות 

חברת   קרקעיים,  תת  שירותים  לאיתור  משנה  קבלן  )כגון:  וחזרה 
משטרת    , העתיקות  רשות  התקשורת,  משרד  בע"מ,  בזק  חב'  חשמל, 
ישראל וכיו"ב(, לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיינה  

 על חשבון הקבלן. 
ככל  תחשבנה  אלה  שבכתב  הוצאות  השונים  היחידה  במחירי  ולות 

 הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 
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 ( AS MADEתכניות "לאחר ביצוע" )  00.20 

 
סטים העתקי אור וקבצי    3- הקבלן יעדכן, על גבי סט אורגינלים ו  . א 

ע"י   לו  יסופקו  הביצוע, אשר  תכניות  של  אוטוקד  בתוכנת  מחשב 
שנכללו   הפרטים  כל  את  נושא  הפיקוח,  הפרויקט  במסגרת 

 מכרז/חוזה זה בצבעים שונים. 
והתת   . ב  העיליים  המבנים,  כל  את  השאר  בין  יכלול  העדכון 

קרקעיים, החדשים אשר ביצע במסגרת הפרויקט והקיימים אשר  
 נתגלו במהלך עבודתו בתחום אתר הפרויקט, כולל פירוט גבהים. 

התכניות, ע"י  הפרטים המעודכנים כאמור לעיל, ישורטטו על גבי   . ג 
ופרטי   תכניות  בכל  הכלולים  הנתונים  כל  את  ויכללו  הקבלן 

 הביצוע. 
שיאפשרו   . ד  ובאיכות  דיוק   ברמת  ישורטטו  המעודכנים  הפרטים 

ומושלמות   מעודכנות  ביצוע"  "לאחר  תכניות  להכין  למתכננים 
 בכל הפרטים. 

האתר   . ה  מהנדס  ע"י  יחתמו  הנ"ל  בנתונים  המעודכנות  התכניות 
ויו  הקבלן  ממסמכי  מטעם  כחלק  ואישור  להערות  למפקח  עברו 

 החשבון הסופי. 

של     . ו  כספיות  לתביעות  כבסיס  תוכלנה לשמש  לא  הנ"ל  התוכניות 
בעת   המפקח  ע"י  אושרו  לא  אשר  בעבודות  השינויים  על  הקבלן 

 ביצוע השינויים הנ"ל. 

מטעם   . ז  מוסמך  מודד  ע"י  יחתמו  מודד  במדידת  החייבים  פרטים 
"לאחר  תכניות  עדכון  חלק    הקבלן.  הינו  לעיל  כאמור  ביצוע 

מעבודות הקבלן הכלולות במכרז/חוזה זה והשלמתן מהווה תנאי  
 של "תנאי החוזה".   30למתן תעודת השלמה כאמור בסעיף  

יוגשו תכניות    ר במידה והעבודה  תבוצע ותימס  . ח  למזמין בשלבים, 
כנ"ל עם השלמת כל שלב בנפרד והכנתן מהווה תנאי לקבלת אותו  

 שלב בפרויקט. 

ישולם   . ט  ולא  היחידה  במחירי  כלולים  ביצוע  לאחר  תוכניות  הכנת 
כולל   לעיל,  האמור  כל  את  כוללות  .התוכניות  בנפרד  עבורם 
לשביעות   והשלמתם  המפקח  הערות  לאור  והתיקונים  העדכונים 

 רצונו. 

 
ע"י   קפדני  מילוי  ללא  הקבלן  של  הסופי  החשבון  בבדיקת  יוחל  לא 

 רצון המפקח.    הקבלן, של הוראות סעיף זה לשביעות 
 

 לוח זמנים ושלבי ביצוע  00.21 
 
 כללי  . א 

שלבי   מורכבות  ועקב  הפרויקט  בביצוע  מלאה  שליטה  לצורך 
העבודה השונים, נדרש הקבלן להכין לוח זמנים בהתאם למפורט  

 ומסמכי החוזה אותו יגיש לאישור. 
 

ושלבי   הפרויקט  של  הכולל  הביצוע  משך  על  יתבסס  הזמנים  לוח 
הנדרשים ועל כל הנתונים המפורטים בתוכניות ובמסמך  הביצוע  

 זה כולל התייחסות לתכנון ביצוע. 
עותקים   בשני  גדול  אחד  גיליון  על  למהנדס  יוגש  הזמנים  לוח 

 " לתוכנת  מותאם  וקובץ  בסביבת  MS PROJECTצבעוניים   "
 "חלונות". 

 
במידה   ביצוע,  משך  להארכת  הקבלן  של  תביעה  כל  כי  בזה  מובהר 

כזא  לקבלן  ותוגש  שנגרם  לעיכוב  בהוכחות  ותלווה  בכתב  תעשה  ת, 
 בנתיב הקריטי בלוח הזמנים הנ"ל.  
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לגבי התקופה שבטרם הגשת לוח הזמנים   לא תוכר כל תביעה כנ"ל 
מנת   על  האפשריים  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב  והקבלן  הנ"ל, 

 להדביק פיגור זה, והכל על חשבונו הבלעדי.  
 

 תיאור לוח זמנים כללי   . ב 
ממוחשב   תרשים(  של  )סוג  גנט  בשיטת  יוכן  הכללי  הזמנים  לוח 
הראשיות   הפעילויות  כל  את  ויכלול  שבועי  תכנון  פי  על  מפורט 
והמשניות בתחום האתר ומחוץ לו כולל שלבי תכנון ביצוע, מועדי  
התחלה וסיום של פעילויות, קשרים בין פעילויות וכן את משאבי  

האדם,   הביצוע  כוח  לשלבי  בכפיפות  הכל  והחומרים  הציוד 
המוכתבים בפרויקט ובהתאם לדרכי הביצוע לפיהן מתכנן הקבלן  

הזמנים לפחות   לוח  יכלול  פעילויות    200את עבודתו. בכל מקרה 
 ויודגש בו הנתיב הקריטי. 

או   הקשורות  פעילויות  גם  הזמנים  בלוח  הקבלן  יכלול  בנוסף 
או  המזמין  ע"י  להתבצע  אספקת    שצריכות  כגון  כוחו,  מבאי  מי 

תכניות   אישור  דוגמאות,  אישורי  חסרים,  ביצוע  ופרטי  תכניות 
SHOP DRAWINGS    וכד', וכן פעילויות שמבוצעות ע"י קבלנים

עבודותיהם   ואשר  זה,  במפרט  כהגדרתם  ממונים,  או  אחרים 
 קשורות בהקמת המבנה. 

 
וכן  חומרים,  והספקת  הזמנות  מועדי  גם  יכלול  הזמנים    לוח 

פעילויות משנה כגון גלוון חומרי מסגרות, צביעה, אספקה לאתר  
 וכד', הכל כפי שיידרש ע"י המפקח 

 
 בדיקת לוחות זמנים, אישורם ומעקב אחריהם  . ג 

לאחר   מפורט(,  זמנים  ולוח  כללי  זמנים  )לוח  הזמנים  לוחות 
ולאחר שיוכנסו בהם התיקונים   ויאושרו על ידי המזמין  שיבדקו 

בלתי  והשינויים   חלק  יהוו  וידרשו(  )במידה  הנ"ל  ע"י  שיידרשו 
בכל   העבודה  התקדמות  אחרי  למעקב  וישמשו  זה  מחוזה  נפרד 

 שלביה. 
 

התייחסות   את  וכולל  לחודש,  אחת  מעודכן  הכללי,  הזמנים  לוח 
על   להתגבר  האמצעים  כל  כולל  יהיו(  )אם  לפיגורים  הקבלן 

ע"ג דיסקט,  פיגורים אלו, יוגש למפקח מדי חודש בשני עותקים ו 
מוקדם   תנאי  יהווה  זו  דרישה  מלוי  החלקי.  החשבון  עם  יחד 

 לבדיקת החשבון החלקי ע"י המפקח. 
 

כל הנ"ל לרבות הכנת לוחות הזמנים והתאמתם עד לאישור סופי  
ועל   הקבלן  ע"י  יבוצע  הכללי  הזמנים  לוח  של  חודשי  עדכון  וכן 

 חשבונו. 
 

הזמן לעיל, רשאי    במידה והקבלן לא יגיש לוח זמנים בתקופת פרק 
עלות   הקבלן.  את  יחייב  אשר  זמנים,  לוח  בעצמו  להכין  המזמין 
בגין   לקבלן  שיגיעו  מהתשלומים  תקוזז  זה  זמנים  לוח  הכנת 

 עבודתו. 
 

על הקבלן לעמוד בדרישות לוחות הזמנים הן במועדי הביניים של  
 הפעילויות השונות והן במועד הסופי. 

 
כי לשם עמידה בלוח הזמנים  יהיה זה בסמכותו של המפקח לקבוע  

ביותר   לעבוד  הקבלן  על  אחרת,  מגבלה  או  סיבה  מכל  או  שנקבע 
ממשמרת עבודה אחת, לרבות עבודת לילה וכן עבודה בסופי שבוע  
של   אלה  להנחיותיו  לציית  חייב  יהיה  והקבלן  שבתון,  ובימי 
ביותר   ועבודה  חריגים  ובמועדים  בשעות  עבודה  עבור  המפקח. 

יה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף והתמורה לכך  מראש אחד, לא יה 
אלא   הכמויות,  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי  ככלולה  תיחשב 
הכמויות   בכתב  מתאימים  סעיפים  לכך  שנקבעו  ובמידה  אם 

 האמור. 
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הנתונים   את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  הזמנים  לוח  הכנת  בעת 

 הבאים: 
כמתואר   - הביצוע  הקף  על  יתבסס  הזמנים  במסמכי  לוח 

המכרז השונים ויכלול את העבודות הנדרשות לביצוע כל  
 העבודות הנכללות במסגרת מכרז/חוזה זה. 

באופן   - בשלבים  יהיה  הקבלן  ע"י  השונות  העבודות  ביצוע 
 לא רציף בהתאם לתנאי העבודה בשטח. 

 
וקבלנים   אחרים  קבלנים  פעולת  את  גם  לכלול  יש  הזמנים  בלוח 

אחריות הקבלן לברר מראש, מול  ממונים כהגדרתם במסמך זה. ב 
במקביל   לעבודה  מיועדים  אחרים  קבלנים  אלו  העבודה,  מזמין 

 אליו בפרויקט. 
הזמנים,   בלוח  ופעילויות  עדיפויות  סדר  לשנות  הזכות  למפקח 
כולל פיצול עבודות מסוימות ועל הקבלן לציית להנחיות אלו של  

בלן  המפקח. לא תוכר כל תביעה כספית או במשך ביצוע מצד הק 
 כתוצאה ממימוש סמכותו זו של המזמין. 

 
 שלבי הביצוע  . ד 

הערה: שלבי הביצוע, במידה והוגדרו מראש במסמכי החוזה, הנם  
רשאי   הקבלן  לשנותם.  אישור  קיבל  באם  אלא  מחייבים  שלבים 

 להציע סדרי עבודה שונים לאישור המפקח. 
עם   הקבלן  של  מוקדם  תאום  טעונים  יהיו  אלה  עבודה  סדרי 

 המפקח. 
רי עבודה האלטרנטיביים של הקבלן חייבים לקבל אישור של  סד 

המפקח. אי מתן אישור לא מהווה עילה לקבלן לדרוש איזה שהוא  
 תשלום או דרישה להארכת לוח זמנים. 

עבודה   סדרי  את  לאשר  סירובו  את  לנמק  חייב  לא  המפקח 
 המוצעים ע"י הקבלן. 

 
 

במחירי    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  
 ההצעה ולא ישולמו בנפרד.  

 
 התחברויות לרשת המים והחשמל   00.22 

 
הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר, יסופקו על ידי    המים  . א 

המים   למערכת  הדרושים  החיבורים  כולל  חשבונו,  ועל  הקבלן, 
כל הסידורים   והתקנת המונה. על הקבלן לעשות על חשבונו  את 
ולהתקין את כל המתקנים כדי למנוע  תקלות באספקת מים כגון:  

 חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק. 
לצורכי עבודתו ולמשרדי הפיקוח יהיה באחריות    חשמל חיבור   .ב

וע"ח הקבלן. מובהר בזאת המזמין לא יספק לקבלן מים וחשמל  
 ממקורותיה אף לא בתשלום. 

 
 אתר ההתארגנות  00.23 

 

ידי    7  תוך  . א  על  עבודה  להתחלת  )צו(  ההוראה  הוצאת  מיום  י"ע 
בשטח.   ההתארגנות  תוכנית  את  למפקח  הקבלן  ימציא  המזמין, 
והתכנית   הקיימת  הטופוגרפיה  של  רקע  על  תשורטט  התכנית 

 הכללית של הפרויקט. 
לצרכים,     . ב  ולהתאימו  השטח  את  להסדיר  הדרושות  העבודות  כל 

ככלולים בסעיפים השונים   בו וייחש יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו  
 שבכתב הכמויות. 

יש לאשר את מיקום אתר ההתארגנות מול הנהלת אזור התעשייה   . ג 
 ומפקח הפרויקט. 
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 עם סיום העבודה יוסדר השטח בהתאם לתוכנית הנופית.   . ד 

 בין היתר תכלול: תוכנית התארגנות האתר   . ה 

גידור האתר כולל שערים כניסה ויציאה, גידור שטחי פעילות,   .1
שטחי    גידור  שונים,  מסוגים  אחסנה  שטחי  גידור  לבטיחות, 

 יצור והרכבה. 

 דרכים זמניות.  .2

הסדרי תנועה זמניים של רכב והולכי רגל לכל שלבי הביצוע,   .3
שינוע   הדרושות,  העבודות  סוגי  לכל  גישה  דרכי  סימון 
אלמנטים טרומיים, מיקום העמדת ציוד ומנופים וכל הדרוש  

לפי מסמכי ה  מכרז/חוזה והכל בהתאם  לשם ביצוע הפרויקט 
 . במפרט זה   00להנחיות המפורטות בפרק  

 מיקום מנהלת הפרויקט מטעם המזמין.  .4

 מיקום מבנים לצרכי הקבלן.  .5

לנתונים   .6 )בהתאם  אחרים  קבלנים  להתארגנות  מיקום 
 שיסופקו ע"י המפקח(. 

גנראטו  .7 והרמה,  שינוע  מתקני  הקמת  )במידת    ר מיקום  וכו' 
 הצורך(. 

 לרכבי הנהלת הפרויקט, קבלנים ומתכננים. מיקום חניה   .8
 מיקום מחסנים.  .9

 מיקום אזורי החסנה פתוחים.  .10
 מיקום אכסון זמני לעודפי חפירה ו/או מילוי עד לסילוקם.  .11
 לעובדים.   ם מיקום שירותי  .12
 גידור פנימי באתר לשמירת צמחיה ועצים.  .13
 גידור המתחם כולו כולל שערים.  .14

 
 
 

 גידור  . ו 

לספק   .1 הקבלן  ה על  את  הרשויות ג ולהתקין  דרישת  לפי    דר 
המקומיות או דרישת המפרט המיוחד )ראה סעיף עוקב( על פי  

 המחמירה ביותר. 

אטומה רצופה גדר   .2 "איסכורית"    ויציבה   ,  מלוחות  חיפוי  עם 
בהיר  לבן/אפור  שטחי  לפחות  מ'    2בגובה    בצבע  כל  סביב 

שיאשר   וכפי  הצורך  לפי  החומרים,  אחסון  ושטחי  עבודותיו 
רגל.  .  המפקח  ולהולכי  לרכבים  כניסה  שערי  יותקנו  בגדר 

תוואי הגדר, צורתה, נעילתם, כמות וצורת השערים ומיקומם  
 יתואם עם המפקח ויבוצעו לאחר אישורו בכתב. 

הגדר  .3 של  ואחזקתה  לשלמותה  הבלעדי  האחראי  הינו    הקבלן 
 ושעריה. 

לכל   .4 ותקנים  שלמים  והשערים  הגדר  את  להחזיק  הקבלן  על 
חלקיהם   את  להחליף  לחדש,  לתקן,  הפרויקט,  תקופת 

 הפגועים. 

במידת הצורך במהלך הפרויקט הקבלן ישנה את תוואי הגדר   .5
 בהתאם להנחיות המפקח. 

יפרק   .6 הקבלן  בכתב  המפקח  אישור  ולאחר  הפרויקט  בתום 
 הפארק. ויסלק את הגדר משטח  

 
זה   בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה    אינן 

 במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד. 
 

 דרכים זמניות  . ז 

הקבלן   .1 לו לבצע  על  הדרושות  הארעיות  הדרכים  כל    את 
 מצב תקין ומסודר. ב ולהחזיקן  ולקבלנים הממונים  
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המתאימות  יהיה  הקבלן   .2 מהרשויות  אישור  לקבלת  אחראי 
לדרכי הגישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו'    ומהמפקח 

ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת  
הרשויות המוסמכות, כולל סימון כל החפירות ביום ובלילה,  
וההגנה   הפיצוץ  עבודות  לכל  העבודה  ממשרד  אישור  קבלת 

הקב  וכו'.  לשטח  עליהן  הדרכים  לאמינות  אחראי  יהיה  לן 
 העבודה ובתוכו גם בעונת הגשמים. 

חשבונו,   .3 על  הקבלן,  המפקח  הוראת  ע"פ  ו/או  הבניה  בתום 
 יחזיר את המצב לקדמותו ו/או ע"פ התכנון המאושר. 

דרכי הגישה יבוצעו ע"י שכבות מצעים בעובי מתאים שיאפשר   .4
 תנועה סדירה ע"ג הדרך הזמנית. 

 
זה   בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה    אינן 

 במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד. 
 
 ניקיון  . ח 

מאשפה,   .1 האתר  שטח  את  לנקות  הקבלן  על  הביצוע  לפני 
 . וכד'   עודפי עפר, צמחיה   לכלוך 

האתר   .2 של  שוטף  ניקיון  על  הקבלן  ישמור  העבודות  במהלך 
ותרים. לפני  והמקום ולא יערמו ערימות פסולת וחומרים מי 

המבנה   לנקות  הקבלן  על  למזמין  הגמורה  העבודה  מסירת 
 והאתר מסביב מכל לכלוך או פסולת לשביעות רצון המפקח. 

ינוקו מיידית גם אותם חלקים שנפגעו בסביבת האתר עקב   .3
 ביצוע עבודות. 

 ניקיון בסיום הפרויקט:  .4
לפי   - בעבודות  מסוימים  שלבים  )או  העבודות  בגמר 

בו  קביעת   השטח  את  היטב  לנקות  הקבלן  על  המפקח(, 
עבד ע"י סילוק כל פסולת הבניין, לכלוך, חומרים כנדרש  

 למסירת שטח נקי לחלוטין למזמין. 
הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח ועבודות יהיה   -

 תחייב את הקבלן. תו  המפקח, וכל קביע 

 
זה   בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה    אינן 
 במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד.  

 
 WORK SHOP DRAWINGSתכניות   00.24 

 
  SHOP DRAWINGמודגש בזאת שהקבלן יכין על חשבונו תוכניות  

בשרטוט ממוחשב אוטוקאד או ש"ע לאישור המפקח לכל העבודות על  
דרישת  עבודות  פי  אבן,  חיפוי  זכוכית,  סיכוך,  כגון: מסגרות חרש,  ו, 

 נגרות ומסגרות אומן, אלומיניום, אלמנטים מתועשים בבנין וכו'. 
 

 
 עבודות עפר 01.00

 
 :  סוג הקרקע 01.01 

 
בהצעה/הסכם זה פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג  המונח "חפירה" הנזכר  

 של קרקע אף אם לא מוזכרת "חציבה" במפורט. 
 המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים. 

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל  
או שימוש בציוד    מקרה וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים

 מכני לפי הוראות המפקח. 
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הקרקע   סוגי  את  בעצמו  לבדוק  מנת  על  הפרויקט  באתר  לבקר  הקבלן  על 
 הקיימים במקום. 

 
 מילוי ועודפי חפירה  01.02 

 
או   במקום  החפירה  מחומר  יהיה  חוזר  ומילוי  מהודק  מילוי  עבור  חומר 

 מאושר ע"י המפקח.  מחומר
 

 סילוק עודפים   01.03 
 

האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן  
על חשבונו למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות  
במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה  

 והפסולת. 
 

 גבהים  01.04 
 

הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור  על הקבלן לבדוק באתר את  
על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה.  

 טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. 
הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 ע"י המפקח.אין להתחיל בעבודות העפר לפני אשור מדידה 
 

 חישוף  01.05 
 

הקבלן יבצע חישוף בכל שטח העבודה לפי הנחיות המפקח. הסרת צמחיה  
 וניקיון השטח כלולים במחירי העבודה השונים, לא ישולם בנפרד. 

 
 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.06 

 
הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל  

הקבלן לבצע את עבודות העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא  
 תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב הכמויות.  
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  יבילה  לימודלכיתת   טכני  מפרט 

 

 :לחלן מחווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז המפורטים  אנו מצהירים כי ידוע לנו כי הפרטים

 מובהר כי עפ״י דרישת .הצעת המחיר כוללת את כל העבודות הנדרשות לשם הקמת הכיתות :כללי
 הצורך.  ניתן יהיה לבצע בניה בשטח של  הכיתות לפי , המזמין

 הגשות נדרשות  דרישות לתכנון וביצוע

  תכנון וביצוע  הדרישה  פירוט  | נושא 

 המבנה  .1
  דקות. 90 -לא יפחת מ 931עמידות אש למבנה לפי ת"י  כללי 

 מ"ר. 49המבנה יהיה בעל שטח פנימי נטו שלא פחות מ  המבנה
 מ' מהתקרה האקוסטית.  2.80 -גובה התקרה נטו לא יפחת מ

 מ"ר X 7.3מ'   7.1מידות ברוטו )מינימום( 
 המבנה לפי התשריט המצ"ב. 

 

 חובה 

 הביסוס ייקבע לפי תנאי הקרקע של כל אתר והנחיות הביסוס  יסודות
 שאין בו דרישה לבסס את ,במצב רגיל .שניתנו ע״י יועץ הקרקע

 תבוצע הצבת המבנה על גבי ,המבנה על כלונסאות או יסודות
הפיתוח.   מצעים מהודקים שיוכנו מראש עבודות   במסגרת 
 כולל פילוס המבנה  וחיבורו   ,ההצבה תבוצע על גבי מרצפי בטון

 .כראוי
 . ביסוס ופילוס סטנדרטי כנ״ל ייכלל במחיר המבנה

 חובה 

 

 המבנה  שלד .2

 שלד המבנה יבוצע בהתאם לתכנון קונסטרוקטור ובכפוף כללי 
 :לדרישות מינימום כדלקמן

 

שלא יפחת  מפרופילים בעובי ,שלדת פלדה מורכבת על גבי הבסיס שלד המבנה 
אנטי  4  -מ צבעים  מערכת  ע"י  ומוגנים  ולגבי -מ"מ  קורוזיבית, 
 .מ״מ  8 -מ מפרופילי פח מגולוון בעובי שלא יפחת , קירות והגגה

 חובה 

ב רצפת המבנה מבטון  תהא  המבנה  )כולל  300-רצפת  בכללותה  הרצפה  עובי   .
מ"מ. ועובי הבטון המכסה את הזיון   90שכבת בטון( לא יפחת מ  

 מ"מ.  20 -לא יפחת מ

 חובה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
________________ 

המציע  חותמת + חתימה  
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 מוץ קירות .3

יהיו מפנל במילוי צמר ס"מ ו  10  קירות חוץ של המבנה בעובי של  לפחות חומרים
 90  -עמידות אש ל  931ק"ג/מ"ק, אשר חייבים לעמוד בתקן    24  סלעים

 דקות לפחות.
ת"י   בדרישות  העומד  חוץ  בקירות  בידוד  יכלול   4חלק    921המבנה 

 ובתקני בידוד תרמי.
סלעים בעובי   הכוונה היא לצמר ,לגבי בידוד תרמי בקירות או בתקרה

 צול.  2צול או צמר זכוכית בעובי  2

 חובה 

 גימור קירות
 ( חזיתות)חוץ

בעובי   בורד  לאיטום,   12.5לוח סופר  כולל מערכת טיח אקרילי  מ"מ 
רשת פיברגלס טבולה בטיח סלע וטיח אקרילי דקורטיבי גמר מרקם  

 וגוון לבחירת המזמין. 

 חובה 

 

 ם פני ומחיצות קירות .4

 חומרי בנין ־
 קירות פנים

. צבע "סופרקריל"  מ"מ  12.5שתי לוחות גבס חסין אש   גימור פנימי ־
 גוון לבחירת המזמין.  

 חובה 

 

 גגות .5

 גג 
לפחות   של  בעובי  מבודד  פנל  מלוחות  תהיה  המבנה  ס"מ      10תקרת 

סלעים   צמר  דו    24במילוי  משופע  יהיה  המבנה  גג   , כיווני   ק"ג/מ"ק 
עובי   מגולוון  איסכורית  פח  לוחות  גוון   0.55עשוי  תנור,  צבוע  מ"מ 

בגג,   כיווני  דו  שיפוע  ע"י  יעשה  מהגג  המים  ניקוז   . המזמין  לבחירת 
 ויבוצעו מרזבים לניקוז מי הגשמים מהגג. 

 :הערה
( עמידות  4חלק    921) ביצוע הגג חייב לענות על דרישות תקני בידוד  תרמי 

 .האיטום ודרישות הבטיחות הנדרשות(,  931אש )

 חובה 

 תקרות
 אקוסטיות 

  תקרה אקוסטית מונחת הכוללת אריחים סופגי רעש בעלי  מקדם 
 NRC>=0.90  ספיגת רעש של

 חובה 

 בידוד תרמי גג
 משופע 

 בידוד תרמי לגג יבוצע ע״י צמר סלעים או בצמר זכוכית בין התקרה
 . האקוסטית לגג המבנה

 חובה 

 חובה  .יבוצע מחסום אדים מתחת לבידוד מחסום אדים

 נה  למב בכניסת גגון  .6

 גגון מעל דלת
 כניסה

 גגון מעל דלת הכניסה/דלתות  בכניסה יהיה גגון מעוצב מפלסטיק 
 .או  שו״ע ו  קשיח או חומר  קשיח אחר  כדוגמת גגון מתוצרת פלנר

ס"מ כל צד ויבלוט מקיר המבנה לפחות    10וחב הדלת +  הגגון יהיה בר
מ    90 יותר  לא  אבל  שמאל(.                        1.0ס"מ  בצד  להמחשה  )תמונה  מ' 

. 

 חובה 

 
 גימור מסגרת

 פלדה 
או   2יסוד   מיניום  צינקומט,  מסוג  חלודה  מונע  יסוד  צבע  שכבות 

 שכבות צבע סופר לק או פוליאור או ש"ע. 2מגינול, גמר 
 חובה 

 

ה + חותמת המצי    

 ________________ 
המציע  חותמת + חתימה   
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 ודלתות לונותח .7

 כללי 

 יש לאטום בין כנף לכנף .פרטי תכנון וביצוע לפי פרטים שיאושרו מול המזמין
 . ואלומיניום לאישור מסגרות , ש לספק פרטי נגרות. יובין משקוף לכנף

 או ירדני תוצרת ־  פירזול .  מכניות ופגיעות ־ שחיקה בפני עמיד פנים גימור
 .כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן . ש״ע לפי דגם מאושר

 חובה 

 :גימור נגרות
 (כללי)

 חובה  הקף. סרגלים מעץ גושני ב( שני צדדים)  פורמיאקה

 גימור מסגרות
 פלדה 

  2שכבות צבע יסוד מונע חלודה מסוג ציקומט, מיניום או מגינול, גמר  2יסוד 
 פוליאור או ש"ע.שכבות צבע סופר לק או 

 חובה 

ס"מ,   200/100או ש"ע, במידות    1920חלונות אלומיניום כדוגמת קליל   .א חלונות אלומיניום 
לבחירת   3סה"כ   צבע  בתנור,  צבועים  כנף  על  כנף  נגררים  בכיתה,  חלונות 

 המזמין, פרופילים נושאי תו תקן.
 אחד מהסורגים יהיה .בכל החלונות יותקנו סורגים ורשתות פריקות .ב

 סורג חירום וייצבע בצבע שונה משאר הסורגים כולל מנעול תליה לסורג 
 . החירום ומפתחות

 מ"מ לפחות מסוג המאושר לפי תקני בטיחות. 6 -זיגוג  . ג

  חובה
 אין להגביל

 סעיף זה לצבע 
 לבן

 גימור פירזול
 אלומיניום 

 חובה .צבע בתנור
 כנ״ל

 חובה  .דרישת חברת חשמל לוח חשמל דירתי עונה על  ארונות חשמל

של   דלתות ־ כללי בזווית  חוץ  כלפי  תיפתחנה  החלל  ודלתות  למבנה  הכניסה    180דלתות 
פניתי   לקיר  נצמדת  הדלת  ואם  של    –מעלות  אין    90בזווית  לפחות.  מעלות 

 להתקין בשום אופן דלתות הנפתחות לשני הכיוונים. 
 ולאורכו (בצד  הצירים)  בכל מקרה יש להתקין  בין הכנף למשקוף האנכי

,  רצועת מגן גמישה שתכסה את המרווח ותמנע אפשרות להכנסת אצבעות
 משני צידי הדלת. 

 חובה 

 דלתות חוץ כולל
 דלתות ראשיות 

 כולל מנגנון נעילה כולל מחזיר שמו  דלתות פח כדוגמת  שהרבני או ש״ע
 .וסטופרים

 בדלתות הכניסה הראשיות ובדלתות יציאה לחצר יש להתקין מחזירים 
 . הידראולים

 הפרזול והמחזיר   ,יש לקבל אישור הרשות המזמינה לגבי סוג הדלת
 . ההידראולי

 הדלתות  )למגזר היהודי(.יש לספק מזוזות כשרות עבור כל משקופי 
 מסטר קי לכל המנעולים.יש לספק 

 חובה 

 חובה  לפחות.  1.1רוחב הדלת  דלת כניסה ראשית 

 חובה  לא רלוונטי דלת יציאה לחצר 

 מ״מ המרותכים ומשוקעים לתוך  14מוטות פלדה עגולים קוטר  מבנה סורג
 ןמ"מ לפחות מעוגנת למבנה באופ  5מסגרת ברזל שטוחה בעובי 

 
 
 
 
 

 10שלא ניתן לפרק עם מברג. המרחק בין המוטות אינו עולה על 
 ס״מ.

 חובה 
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 ושונות ם סרגלי, ארונות .8

 חובה   ס"מ מקובע לקיר    60/40/210ארון כיתה ממתכת  ארון כיתה  

   סרגלי הגנה מעץ בגובה שולחן או מסעד הכיסא לאורך  כל  סרגלי עץ ומתלים 
 עשויים עץ אורך מהוקצע ומלוטש יפה .הקירות פרט לקיר הלוח

 מ"מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה. 23/150ע במידות לפני הצב 

 חובה 

מ' עם מסגרת    1.2/3.6אספקת והתקנת לוח כיתה מחיק במידות   לוח כיתה 
 אלומיניום. 

 חובה 

 אספקה והתקנת מזוזה כשרה כולל בית מזוזה לדלת הכניסה מזוזות
 . לכיתה

 חובה 

 חובה  ווים  40מ"מ עם קלובים מיועד ל  100/23סרגל עץ   ווים לתליית מעילים 

ס"מ במסגרת אלומיניום בכל  200/100לוח לבד לתליית פלקטים  לוח נעיצה 
 כיתה שתי לוחות 

 חובה  

  לקרמיקה וחיפוי   ריצוף .9

החלקה    30X30קרמיקה   גמר רצפה  נגד  לפי תקן    10Rבדרגת  ס"מ  לפחות 
 כולל רובה במשיקים כולל שיפולים.   2279ישראלי 

 חובה 

 ליד דלתות חיצוניות הספים יהיו ספי שיש או אחר   בגמר הריצוף ספי דלתות
 . לפי אישור הרשות המזמינה

 חובה 

 וסיוד צביעת .10

 חובה  צבע "סופרקריל" גוון לבחירת המזמין.    קירות פנים

 מסגרות: 
 מדרגות וצנרת
  מתכת חשופה

 פרט)
(        לאלומיניום

 : 

 . שכבות צבע יסוד מונע חלודה ,מסוג צינקומט ,מיניום או מגינולשתי  

  שתי שכבות צבע סופק לק, פוליאור או ש"ע. –גמר 

 חובה 

 החשמל   ןמתק .11

 מחיר המבנה כולל  את  כל עבודות  החשמל בתוך קווי הבנין  לרבות ביצוע  הארקת  יסודות  ובדיקת 
 .בודק מוסמך  לחשמל

המהנדסים  כללי  חוק  לפי  רשוי  מהנדס  ע"י  יתוכנן  החשמל  מתקן 
ויבוצע בהתאם לחוק החשמל, לדרישות   1958והאדריכלים תשכ"ח  

חברת החשמל והתקנים הישראלים המתאימים ונהלי בטיחות ושעת 
 למוס"ח. חירום 

אביזרי חשמל חייבים לשאת תו תקן או סימן השגחה. ליד כל מפסק  
 או מבטח יבוצע שילוט וסימון מעגלים. 

 חובה 

 חובה  . 3X40Aחיבור המבנה יותאם לחישובי התכנון לפחות   חיבור לרשת החשמל 

תוצרת תדיראן דגם סולו   מזגנים מפוצליםשני     אספק והתקנת   תכנון מיזוג אויר
  בכל(או ש"ע  חימום וקירור)    18760Btu/h   (1 ph) לתפוקת של    21

ניקוז תושבת וסורג למדחס    הכוללים בין היתר נקודות חשמלכיתה  
      בלבד    הכנות בלוח החשמלהכול עד ביצוע מושלם . 

 

 חובה 
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 הזנות לוחות

 וארונות חשמל
, מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטיים תקניים סמויים בקירות

 צנרת מעל תקרה אקוסטית .המתקן החשמלי יכלול לוח א'   בריצוף
 המיקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתו .ראשי

 . התקינה של הלוח 
 לוח החשמל יכלול מקום  למעגלים    . הלוח יותקן בתוך  ארון חשמל

)לפחות   לעתיד  אוטומטיים.   4שמורים  חצי  זרם  מספיקי  מעגלים(, 
 הלוח יכיל מפסק מגן כנדרש. 

 חובה 

 (ומיזוג חימום כולל לא() דלהלן הטבלה לפי מעגלים של המזערי המספר את יכלול הלוח 

 גודל המפסק החצי מס׳ מעגלים יעד המעגל 
 אוטומטי 

 חתך המוליך

 ממ״ר  2.5 לפי הנחיית יועץ חשמל  2 מאור בחלל
 ממ״ר  2.5 לפי הנחיית יועץ חשמל  1 ( רפלקטורים ללוח) מאור אחר

 ממ״ר  2.5 לפי הנחיית יועץ חשמל  4 בתי תקע 
  ממ״ר  2.5 לפי הנחיית יועץ חשמל  4 מעגלים רזרביים 

   תאורה 

 . 890,889מתקני התאורה יתוכננו ויבוצעו לפי הוראות ת"י  כללי 
ממ"ר כולל הארקה. כל גופי    2.5המאור יותקנו עם מוליכים  מעגלי  

 התאורה כוללים את הציוד הדרוש להפעלה התקינה. 

 חובה 

   תאורת חללים
   UNILEDשקוע בתקרה דגם    37Wס"מ    60/60גוף תאורה מרובע  

לד   נורת  כולל  מאושר  שו"ע  או  שטייניץ  לירד  -4020LMשיווק 
4000K  דרייבר וכל ציוד העזר הדרוש להתקנה והפעלה תקינה. 

 יחידות. 9כמות הגופים בכל כיתה לא יפחת מ 
 

 חובה 

דגם   תאורת חירום   לדים  חירום  שו"ע    EL-602ג"ת  או  אלקטרולייט  תוצרת 
. גוף עם עדשה מתאימה לגובה התקנה  3Wמאושר, כולל נורת לד  

 תאורה אחד בכל כיתה  

 חובה 

 תאורת לוח
 (רפלקטורים)

לד   ונורת  ציוד  כולל  געש  לד תוצרת  דגם סטאר  חוץ  גוף תאורת 
26W ואביזרי הציוד  כל  וכולל  לקיר,  להתקנה  מתכוונן  מתאם   ,

, שני גופים בכל   קומפלט  –להתקנה והפעלה תקינה    הדרושיםהעזר  
 כיתה 

 חובה 

תאורת  
 התמצאות

תוצרת געש , הכולל מצבר   LED  8תכליתי דגם חץ  -גוף תאורה דו
, וכולל  LEDניקל, מערכת הפעלה, מטען, נורת בקרה ונורות מסוג 

 שילוט יציאה מתאים לפי דרישה קומפלט

 חובה  

מוליכים   חיבורי קיר כללי עם  כח,  מעגל  על  יותקנו  קיר  כולל    2.5חיבורי  ממ"ר 
 הארקה.

 מ' מהרצפה.  1.80כל בתי התקע יותקנו בגובה 
שקעים    2בנוסף    למורה,  D-18ועמדת    שקעים רגילים  4בחלל יהיו  

 במרכז הכיתה.  מקרן/למזגן ושקע הכנה לברקו 

 חובה 

ושקע   cat-7כבל תקשורת חיבור בין עמדת מורה למקרן ע"י  תקשורת  
    תקשורת בשתי הקצבות

 חובה  

יהיו   חיבור קיר בחלל שקעים הכנה למזגן ושקע   3שקעים רגילים, בנוסף    5בחלל 
 הכנה לברקו במרכז הכיתה.

 חובה 

 מערכת גילוי אש
 ועשן בכל מבנה

      ביצוע מערכת גילוי אש ועשן בהתאם לדרישות כיבוי אש ובהתאם
 על כל חלקיו.   1220ל ת"י 

 חובה 

 חובה  יש לבצע הארקה לפי הנחיית יועץ חשמל  הא רקת יסודות 

 
_________________ 

המציע  חותמת + חתימה  
 



 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים  13/22מכרז פומבי מס'                                    
 

___________________________________________________________________ 

 

 ם יבילי ם  י נמב אש ותחלבטי  דחמיו  מפרט

 כללי  .1

 .כיתת לימוד ועל כל מבנה משולבמפרט מיוחד זה חל על כל מבכה 

 . 931 דקות לפחות לפי ת״י  90 כל מבנה כיתת לימוד ומבנה משולב יעמוד באש למשך
 
 מערכת גילוי עשן  .2

חלקיו ועל פי  ל  על כ  1220בכל מבנה של כיתת לימוד ומבנה משולב יותקנו גלאי עשן לפי ת״י   2.1
 כל דין 

 . על חשבון הקבלן, מרכזיה תותקן בכל אתר ,על  פי דרישת  כיבוי אש 2.2
 

 : אישורים מקצועיים

 : תכנון המבנה חייב לכלול יועצים מקצועיים ,ובסיום הבניה חובה למסור את האישורים הבאים

 אישור קונסטרוקטור על המבנה  .1
 ו'(אקוסטית/מגשים וכד) אישור קונסטרוקטור על תקרה קלה .2
 אישור חשמלאי בודק  .3
 אישור יועץ  בטיחות  .4
 אישור על זכוכית מחוסמת בחלונות  .5
  אישור מקדם החלקה של ריצוף .6
 אישור מעבדה על  תקינות בדיקה המטרה לחלונות  .7
 שנים 10ל   תעודת אחריות  לאיטום ונזקי איטום .8
 בדיקת מעבדה מוסמכת למתקני משחק ומשטח משחקים.  .9
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 1מסמך ב'

 עקרונית ותוכנית פיתוח   כיתה תכנית

 

 מצ"ב :  תוכנית  

 . פיתוח והעמדה לרבות תשתיות  SV-00  תוכנית .א

 תוכנית כיתה אינפורמטיבית  .ב

  תוכנית תקרה אקוסטית וחשמל אינפורמטיבית  .ג
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 מסמך  ג' 
 

 הצהרת המציע                               
 

 לכבוד 

 עיריית נשר 

 א.ג.נ.,

 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים  13/22מכרז פומבי מס' הנדון:  

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית   .1
 של העבודה נושא המכרז. 

 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים   .2
לי.   ומוכרים  ידועים  המכרז,  נשוא  העבודות  ביצוע  על  ביצוע  המשפיעים  שיטת  את  הבנתי  וכן 

והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך  העבודה , התנאים 
 י. קבעתי את הצעת

 

הנתונים במכרז נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים בלבד. המשתתפים נדרשים לוודא בעצמם  .3
ועל חשבונם את כל הנדרש להם לצורך ביצוע העבודות. למען הסר ספק, לא תתקבלנה, לאחר  
 הגשת ההצעות, כל טענות מצד המציע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים במכרז, ככל שקיימים.

 

  העירייהם הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית כדרישות המכרז וללא תנאי לטובת  להבטחת קיו .4
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .5
 

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים ובעל כל האישורים וההיתרים הנדרשים למתן השירות   .א
ו התחייבויות על פי   נושא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/א 

 הוראות המכרז. 
ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות   .ב

 נושא המכרז. 
 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. .ג
ו/או תקן לצורך מתן השירות    הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין .ד

נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר  
 מינימום לפחות. 

בין    .ה ההוצאות,  כל  את  כוללים  בהצעתי,  ידי  על  שנרשמו  כפי  בהצעתי,  הכוללים  המחירים 
שוא תנאי המכרז על פי תנאי  מיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נ

 המכרז, עפ"י הכלול במפרט המיוחד לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.
 הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.  .ו
 מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.  העירייההנני מצהיר, כי ידוע לי שאין   .ז

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו,   .6
 ו/או הממונה מטעמו, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.  העירייהלשביעות רצון  
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 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:  .7
 

מים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז להמציא לכם ערבות בנקאית לביצוע  י  14תוך   .א
 החוזה ואישור קיום ביטוחים הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 לעמוד במועדים הקבועים ולהשלמת העבודות.  .ב
 

לעיל כולן או מקצתן    7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף   .8
הבנקאית  תהא    העירייה  הערבות  את  לחלט  רשאי  יהא  וכן  במכרז  זכייתי  את  לבטל  רשאית 

 המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מפעיל אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי. 
 

קבוע   .9 כפיצוי  תשמשנה  במכרז  ההשתתפות  הערבות/ערבויות  שסכום  מסכים  ואני  לי  ידוע  כן 
 מי עם הגשת הצעתי למכרז.ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על עצ

 

עקב    העירייהכן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות    .10
 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

 

נשוא   .11 שיבצעו את העבודות  לעובדים  לשלם  עלי  כי  בעובדה  בהצעתי התחשבתי  כי  הנני מצהיר 
 .1987התשמ"ז  -לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימוםהמכרז 

 

והננו   .12 המכרז,  במסמכי  הכלולים  התנאים  לכל  הסכמתנו  נותנים  הרינו  זו  הצעה  הגשת  בעצם 
מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה  

 הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.  
 

   פרטי המציע

 
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________  

 

 כתובת: __________________________________טלפון: __________________ 

 מס' פקס: ___________________________  

 מורשה חתימה:   -פרטי החותם/ים מטעם המציע

 
 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________  

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________ 

אריך: _______________    חתימת מורשיי החתימה כולל חותמת :  ת
 ____________________ 
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 מסמך  ד'
 הצעת המציע

 לכבוד

 עיריית נשר 

 א.ג.נ.

 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים   13/22מכרז פומבי מס'   הנדון:

)את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק   
 בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון( 

  ________________________________________ בשם  בזאת,  להגיש  מתכבדים  )שם  הרינו 
 כיתות( בבי"ס גבעון   3)  לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יביליםהמציע(, את הצעתנו לביצוע עבודות  

בכל מסמכי המכרז ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות הנדרשות    ולאמור  13/22בהתאם למכרז מס'  
 במסמכי המכרז והחוזה. ת המתוארוו

במכרז    שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותיםהצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות   .1
,  העירייהוכל הכרוך בהתקשרות עם    ,ציוד  ,עובדי המציעובכלל זה    זה, בהתאם להוראות המכרז
צוע מיטבי של כל  והאמצעים הדרושים לבי  , הצבה, אספקה, שינועהעמדת כל הציוד, כח האדם

 . העבודות הנדרשות
 : מסמך זההצעת המחיר מוגשת על גבי כתבי הכמויות המצ"ב להצעתנו ועל  .2

 
 הצעת המחיר 

כולל עבור ביצוע מושלם של כל העבודות    ת המחיר עלינו לנקוב במחירידוע לנו כי במסגרת הצע  .3
לרבות תכנון, רישוי, ביצוע, הובלה, אספקה, הצבה, כוח    המפורטות במכרז על מסמכיו ונספחיו

 כאשר מובהר בזאת כי הצעות המחיר יוגשו לשני המרכבים:  :אדם וכל הוצאה אחרת
 

,  יחידות כיתות לימוד(  3)  והתקנת המבנים היבילים  הובלהתכנון, רישוי,  ל   פאושלית  הצעת מחיר  א.  
 התמורה הינה פושאלית.  –  כולל כל העבודות הנדרשות

עבודותב.   לביצוע  הנחה מהאומדן(  בסיס  )על  התמורה הסופית    –פיתוח  ו  תשתיות  הצעת מחיר 
 תשולם עפ"י מדידה בפועל. 

 
הפיתוח   .4 עבודות  של  הכמויות  בכתב  המופיעות  ואין  הכמויות  בלבד  כאומדן  ניתנו  והתשתיות 

לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה. התשלום יהיה לפי הכמויות שבוצעו למעשה ואשר  
תיקבענה ע"י המזמין ו/או ע"י המנהל ו/או המפקח מטעמו על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י  

 ה. הקבלן ועל סמך מדידות שתיעשינה בשטח, הכל לפי העניין ובהתאם לחוז
 

לתכנון,    13/22מס'  הצעת המחיר מוגשת על ידינו לאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי מכרז פומבי   .5
, על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדקנו את העבודות והשירותים  אספקה והצבה של מבנים יבילים

עם   ולהתקשרות  במכרז,  להשתתפות  התנאים  לרבות  והתכניות,  המפרטים  פי  על  הנדרשים 
 . העירייה

 
ידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות נושא המכרז, על כל הכרוך   .6

וכ  זו,  הצעתנו  למחיר  מעבר  דרשה  בהן,  אם  אלא  נוספת  לתמורה  זכאים  נהיה  לא    העירייהי 
 (.שירותים נוספים  -)להלןבעירייה שירותים נוספים מראש ובכתב ע''י מורשי חתימה 

 
ון דקל לעבודות  ידוע לנו כי בכל מקרה בו ימצא חסר של פריט או עבודה, ייקבע המחיר לפי מחיר .7

 הנחה.  15%בניכוי 
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 המחיר מטעמנו: בהתאם לכך להלן הצעת  .8
 

 הצעת מחיר  מס'
1  

 כיתות יבילות : 
 

תכנון אספקה והצבת שלוש כיתות לימוד  לרישוי,הצעת מחיר פאושלית  
 , בש"ח )לא כולל מע"מ(  למסמכי המכרזו למפרט טכני  בהתאם יבילות

 
 סה"כ  __________ ₪    ( מחיר ל יח')________ ₪  Xכיתות   3 

 
2  

 למדידה : עבודות פיתוח 
 
 ₪ ללא מע"מ   529,174אומדן עלויות עבודות פיתוח ) למדידה ( הינו   

 
 (  -הנחת הקבלן ) כללית( לעבודות הפיתוח הינה )__% ( סכום     ___________ ₪  )  

 
 סה"כ עלות עבודות הפיתוח לאחר הנחת הקבלן    ________________ ₪         

 
 ובמילים: ______________________________________________      

 
3   

 ריכוז הצעת מחיר :  
 

 _____________  ₪   ( 1כיתות לפי סעיף ) 3סה"כ הצעת מחיר הקבלן ל  
 סה"כ הצעת הקבלן לעבודות הפיתוח לאחר הנחה  _____________ ₪  

 
 סה"כ הצעת הקבלן לכל העבודה הינה :                _______________ ₪ 

 מע"מ                  _______________ ₪   17%                                            
 

 ________________ ₪                סה"כ הצעת הקבלן כולל מע"מ             
 ובמלים : __________________________________________  ₪ 

                     
 

 
 פרטי המציע וחתימתו 

 

 

 מס' רישום: ______________  שם המציע: _______________  
 

 ____________________  טלפון/נייד  כתובת: _________________ 
 

 דוא"ל ___________________ 
 
 

 וחותמת: _________________________   )באמצעות מורשה החתימה( חתימת המציע
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 חוזה 

 

  2022נערך ונחתם ביום ____   לחודש  _________  שנת 

 

   בין  : 

 עיריית נשר                                                               

  ( העירייה  –)להלן                                                               

 ד אחד; מצ                                                                                                               

 

 
 שם : ________________________                             לבין : 

    

 ח.פ. : _________________                             

 

 מורשה חתימה: _____________________                                                      

 

 תפקיד:_________________                                                      

 כתובת : _____________________                             

 טלפון : ______________________                             

 פקס : _______________________                             

                   ( הספק -)להלן                                       

 מצד שני;   

  3  ה של מבנים יביליםלתכנון, אספקה והצב  13/22פרסמה מכרז פומבי מס'    והעירייה הואיל :
 (.העבודות, המכרז-)להלן בהתאמהכיתות בבי"ס גבעון בנשר 

 השתתף וזכה במכרז.   הספקו והואיל :  

מקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לקבוע    הספקו   לספקמוסרת בזה    העירייה והואיל: 
 במכרז ובחוזה על מסמכיהם ונספחיהם. 

 

הנוגע   והואיל :  בכל  וחובותיהם  זכויותיהם  ההדדיים,  יחסיהם  את  לקבוע  הצדדים  וברצון 
 לביצוע העבודות נשוא חוזה זה;
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 : אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 : ומהות ההתקשרות כללי .1
 
 המבוא להסכם זה  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  1.1

 
וא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודות וביכולתו  שר בזאת כי ה מצהיר ומא  הספק 1.2

 לבצע אותן כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו.
 

העבודות   1.3 ביצוע  המפורטים    הספק לשם  והתנאים  הדרישות  בכל  לעמוד  ומתחייב  מצהיר 
 במסמכי המכרז על מסמכיו ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 

כיתות יבילים בבי"ס   3אספקה והצבה של  תכנון, לקבלן היא  העירייהמהות ההתקשרות בין  1.4
בנשר הפונקצ  גבעון  כל  את  והכוללים  המכרז  במסגרת  ידו  על  שהוצעו  הנדרשות  כפי  יות 

 . (המבנים היבילים-)להלןבמסגרת המכרז 
 

בהתאם להוראות המכרז, על פי כל    המבנים היבילים  ספק ולהציב את  תכנן ולדרש לנ  הספק 1.5
 וזאת כתנאי לביצוען.  דין ותוך השגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לכך

 
ימים    75-לספק ולהציב את התאים במתחמים באופן מושלם תוך לא יאוחר מ  הספק נדרש 1.6

יתכנן ו/או יספק את המבנים  לא    ספקקאלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. יובהר כי ה
אלא לאחר קבלת צו התחלת עבודה. ככל שיעשה כן, יהיה הדבר על אחריותו ולא    היבילים

או להזמין      לשנות את מספר המבנים תחליט    רייה העיתישמע כל טענה בקשר עם כך מצב בו  
יבילים דעתה    כלל  מבנים  שיקול  ולפי  לה  עניינית שתראה  סיבה  בה מהצבתם מכל  ולחזור 

 . הבלעדי
 

יספק אחריות מלאה   1.7 במכרז  היביליםהזוכה  של    למבנים  מיום קבלת   12לתקופה  חודשים 
 תעודת השלמה. 

 
 

 הגדרות .2
 המשמעות כדלהלן : בחוזה זה תהיה למונחים הבאים 

,  להצעתו במכרז  כיתות יבילים בבי"ס גבעון בנשר בהתאם  3של  ה והצבה  אספק   -העבודות/השירותים
 הנדרשות לכך, הכל בהתאם להוראות המכרז והחוזה.   לרבות כל העבודות 

 
   

 האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ומסמכיו        -הספק
 לרבות  נציגיו ועובדיו.                       

 
 

 מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה       - מדד הבסיס
 במועד חתימת החוזה.                       

 
 עיריית נשר.    - ההעיריי

   . כל סמכות המוקנית למפקח על פי חוזה זה מוקנית העירייהמפקח שהוסמך מטעם   - מפקח
 גם לחברה ו/או מי מטעמה.                           
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 נקב המציע במסגרת המכרז במכרז. םאות יםהמחיר -התמורה

 
 מצורפים ובין אם לא. כל מסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם בין אם  -מסמכי החוזה

 הספקהצהרות  .3
 

 מצהיר ומאשר בזאת: הספק
 

כי בדק את מהות העבודות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז וכי יש ביכולתו לבצען על הצד   3.1
 הטוב ביותר. 

 
  דין לבצע את העבודות מושא ההסכם   כי יש בידו את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל 3.2

 ואם הם טרם בידו אז הוא לא יחל לבצעם טרם השגתם.
 

כי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות ובתוך כך להעמיד   3.3
 את כל כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות. 

 
להזמין ממנו עבודה    העירייהמצהיר כי ידוע לו שאין בחתימה על חוזה זה כדי לחייב את    הספק 3.4

תקציב לביצוע העבודות נושא החוזה היא לא תבצען    לעירייהכלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא  
 לא תהא כל טענה בקשר עם כך.  לספקו

  12ל  היא לתקופה ש  שיסופקו ויותקנו  המבנים היביליםלו שהאחריות לטיב  מצהיר כי ידוע    הספק 3.5
 חודשים מיום קבלת תעודת השלמה. 

 : הספקהתחייבויות  .4
 

 מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות להשלמת העבודות כפי שהוגדרו לו במסמכי המכרז.   הספק 4.1

 יתחיל בביצוע כל עבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה  על ידי המפקח ובתיאום מלא עמו.  הספק 4.2

ואולם    הספקארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של   4.3
 אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי המכרז. 

ת כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם  מתחייב לספק על חשבונו א  הספק 4.4
 ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

או    הספק 4.5 דין  כל  לפי  היתר  או  רישיון  רישום,  חובת  קיימת  ביצועה  שלצורך  בעבודה  כי  מתחייב 
  או /האישור ו   להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל  הספקהוראה של רשות מוסמכת, חייב  

 היתר כאמור. ה

עובדי    הספק 4.6 כי  הצדדים  בין  מוסכם  כי  ביקורתו    הספקמתחייב  השגחתו,  פיקוחו,  תחת  ימצאו 
שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי  יבלבד, י  הספקבלבד.    הספקואחריותו של  

הסכמת  מסמכי המכרז וההסכם על ידי  עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה  
מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים    העירייה 

 והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה. 

לכל נזק שייגרם לתשתיות ו/או למתקן כתוצאה מביצוע    העירייה לבדו יהיה אחראי כלפי    הספק 4.7
 .  הספקו פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב העבודות של העבודות ובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/א 

רשאית    העירייהתהא    -ציוד תוך פרק הזמן הנקוב לעיל    הספקמתחייב כי אם לא העמיד    הספק 4.8
כהחזר הוצאות    15%בהוצאותיה, בתוספת    הספקלשכור בעצמה ו/או על ידי אחרים ציוד ולחייב את  

 כלליות, מימון ותקורה.  
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אחריות מקיף    מתחייב לעמוד בכל דרישות מסמך ב' למסמכי המכרז לרבות אספקת שירות  הספק 4.9

למשך   סביר  משימוש  כתוצאה  שתיגרם  תקלה  מיום    12לכל  והסופיתחודשים  של   המסירה 
 .השלמהוקבלת תעודת  המבנים

 
מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע    הספק 4.10

 העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המפקח )ככל שניתנו( למניעתן. 

מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם    הספק 4.11
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם  , אם לדעת המנהל, לפי  הספקהמועסק על ידי  

שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות.  
להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע    הספקאדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור  

 העבודות על פי הסכם זה. 

ת ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם  להוראות  מתחייב לבצע את העבודו  הספק 4.12
לשאת בכל התוצאות שתנבענה  מהפרתה של התחייבות    הספקכל דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב  

ידי   על  המועסק  כל  של  מחדל  ו/או  ממעשה  כתוצאה  לרבות  ו/או    הספקזו,  מטעמו  פועל  ו/או 
 בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה. 

דקות לפחות לפי    90הספק מתחייב כי כל המבנים שיסופקו ויותקנו על ידו יהיו עמידים באש למשך   4.13
 , תגובות בשריפה של חומרי בניה )להלן: "אישור מכון התקנים"(. 4חלק    921ולפי ת"י   931ת"י 

  הספק מתחייב כי, כל המבנים יעמדו בדרישות הבטיחות של משרד החינוך עפ"י חוזר מנכ"ל משרד
על כל חלקיו וכן יעמדו בכל הוראת חוק    5142החינוך ובאישור יועץ בטיחות למוסדות חינוך וכן ת"י  
 ו/או תקן ו/או חוזר מנכ"ל רלוונטי ו/או מעודכן אחר. 

 מועד ביצוע העבודות  .5
  ם ימי  75מתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה ולהשלימה תוך    הספק

 מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום.  קאלנדריים

 העסקת עובדים  .6
 

מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה    הספק 6.1
בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו, אם ראתה לדעתה    הספקתהא רשאית לדרוש מ  והעירייה

 כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבודות, נשוא המכרז באופן ראוי.   הספקשאין בצוות שהעמיד  
 

, במסגרת חוזה זה, יהיו עובדיו השכירים  הספקובדים אשר יועסקו ע"י  מתחייב כי, הע  הספק 6.2
 . הספקשל 

 
יאושרו ע"י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודות   הספקמתחייב כי העובדים שיועסקו על ידי   הספק 6.3

 נושא המכרז, בוגרים, בעלי ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף. 
 

רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי    העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   6.4
 אמור. ימנע מלהעסיקו מיידית כ הספקמעובדיו לצורך ביצוע העבודות, ו

 
מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם    הספק 6.5

 תעודה רשמית מזהה. 
 

 פיקוח  .7
 
כי   7.1 למען הסר ספק,  בזאת  מובהר  זה,  ובחוזה  במפרטים  לפגוע מהאמור  זכות    לעירייהמבלי 

 ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות.   הספקלפקח על עבודות  
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לתת    העירייהבנוסף, מוסמכת   7.2 הוראות    לספקו/או המפקח מטעמה,  ו/או  הנחיות  לעת  מעת 

 מתחייב לפעול על פיהן במלואן.  הספקעבודה, המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, ו
 

קביעת   7.3 עניין,  בכל  כי  ו  העירייהמוסכם  ומכרעת,  סופית  תהיה  מטעמה  המפקח    הספק ו/או 
 מתחייב לפעול על פיה. 

 
של    הספק 7.4 דעתו  את  תניח  אשר  טובה  מקצועית  וברמה  באיכות  העבודות  את  לבצע  מתחייב 

 המפקח, וכן לציית להוראותיו ולנהוג בהתאם להנחיותיו. 
 

ת ההכרעה תהיה  בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודו 7.5
  הספק ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי החוזה. על    העירייה בידי  

 יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישות ללא תוספת תשלום. 
 

 תיאום: .8
 

ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס    לעירייהחייב לדווח    הספק 8.1
בידי אדם פגיעות בציוד וכו'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו  

  העירייה לחברה וערכו ייקבע על ידי    הספק . התרשלות בדיווח תיחשב כגרימת נזק ע"י  הספק
 זה.ויחולו לגביו הוראות סעיפי חוזה 

 

 תקופת החוזה:  .9
 
 תקופת החוזה(. -חודשים מיום חתימתו )להלן  12לתקופה של תקופת חוזה זה תהא   9.1

ההתקשרות    לעירייה 9.2 את  להאריך  הברירה  זכות  ככל  שמורה  הצורך  במידת  נוספת  בתקופה 
 שיהיה עיכוב בביצוע הפרויקט מכל סיבה שהיא.

 

 ציוד וחומרים:  .10
 

 יספק את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות.  הספק 10.1
 

כנגד    לספק 10.2 תביעות  ו/או  טענות  יהיו  והחומרים    העירייהלא  הציוד  לאספקת  הנוגע  בכל   , 
 וכולם  כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי . 

 
הישראלי   10.3 התקנים  מכון  מטעם  תקנים  קיימים  שלגביהם  ממפעלים  -חומרים   יירכשו 

 ויצרנים  בעלי תו תקן. 
 

     הספק מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן    הספק 10.4
ועל   באתר  שהוא  וסוג  מין  מכל  מסוגן  חומר  כל  להשאיר  שלא  תחול      העירייה מתחייב   לא 

 אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה.  

 
 
 
 

 תמורה: .11
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זכאי   11.1 יהא  לה  החוזה   הספקהתמורה  להוראות  בהתאם  העבודות  ביצוע  כמפורט    בגין  תהא 
 להלן: 

  

כיתות יבילות כולל הליכי רישוי וכולל כל ההוצאות    3אספקה והתקנה של  עבור   •
הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז לרבות חומרים וציוד ושכר עובדים תשלם  

בהתאם להצעת המציע  בתוספת מע"מ  ______________ ₪  של  העירייה לקבלן  
 .במכרז

תשלם העירייה  עבור ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לפי תוכניות מכרז וכתב כמויות   •
לקבלן סכום של  _______________ ₪ בתוספת מע"מ בהתאם להצעת המציע  

 במכרז.
 

ניתנו כאומדן בלבד ואין    של עבודות הפיתוח והתשתיות  הכמויות המופיעות בכתב הכמויות 11.2
לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה. התשלום יהיה לפי הכמויות שבוצעו למעשה ואשר  
תיקבענה ע"י המזמין ו/או ע"י המנהל ו/או המפקח מטעמו על סמך חישובי כמויות שיוגשו ע"י  

 העניין ובהתאם לחוזה. על סמך מדידות שתיעשינה בשטח, הכל לפי והקבלן  

במכרזו   11.3 כל העבודות המפורטות  את  וכוללת  סופית  היא  כי התמורה  במפורש,  בזאת  מודגש 
מהערכות   איזו  התקיימות  אי  וכי  נספחיהם  על  איזו    הספקבהסכם  של  התממשות  אי  ו/או 

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

מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה  מהקבוע   11.4
 תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:  העירייהבחוזה אזי 

 
שיגיש   11.4.1 מהחשבון  חלק  רק  לתשלום  תיקון      הספק לאשר  לאחר  לאישור.   למפקח 

יוציא   בחוזה  מהקבוע  שונה  ו/או  לקוי  ו/או  חלקי  באופן  שבוצעה    הספק העבודה 
 חשבון חדש  בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח. 

 
לעד    העירייה 11.4.2 השווה  סך  מהתמורה  לנכות  רשאית  ו/או    10%תהיה  מהתמורה 

 פי שיקול דעתה.  מהתשלומים החודשיים, הכל על
 

בעצמה או באמצעות ספק אחר את    הספקתהא רשאית לבצע על חשבון    העירייה  11.4.3
כקבוע בחוזה זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר    הספקהעבודה שלא בוצעה על ידי  

 בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו.  הספקמהתחייבויותיו, ותחייב את    הספקאת  

 ות בקשר לאמור בס"ק זה.לספק לא יהיו טענות ו/או תביע     11.5

 הגשת חשבונות ואישורם .12
 
לאחר סיום כל העבודות הנדרשות ואספקת המוצרים יגיש הספק חשבון, העירייה תשלם את  12.1

 כנגד חשבונית מס כחוק. וימים מיום אישור החשבון  45החשבון תוך  

בסעיף   12.2 באמור  מזכויות    12.2אין  לגרוע  תשלומים    העירייהבכדי  מוסר  חוק  הוראות  פי  על 
 .  2017לספקים תשע"ז 

החשבון המוגש צריך להכיל את כל המסמכים    –מכי המכרז ובהסכם  מבלי לגרוע מהאמור במס 12.3
ו/או כל מסמך אחר שיידרש על    ASS MADEהנדרשים לרבות חישובי כמויות ו/או תכניות  

כתנאי   העירייה  ידי  ועל  ידם  על  מאושר  להיות  צריך  והחשבון  הפרויקט/המפקח  מנהל  ידי 
 לתשלומו.

 

 הגדלת ו/או הקטנת היקף החוזה  .13
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מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או לשנות ו/או להקטין בכל עת את   13.1
 היקף העבודות.  

 
כי   13.2 ומוצהר  בנוגע    העירייה מוסכם  שתתעורר  מחלוקת  בכל  להכריע  הבלעדית  הזכות  תהיה 

 לשינוי התמורה, וקביעתה הינה סופית ומכרעת. 
 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .14
 

   העירייהו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי    הספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי   14.1
ו/או עובדיו    הספקלבינם יחסי עובד ומעביד, ואין    העירייה בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין  

כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים   מהעירייה ו/או מועסקיו זכאים לקבל  
 עובד ממעבידו.ל

 
שא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות  יבלבד י  הספקמוסכם בזאת מפורשות כי   14.2

 לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.  העירייהעל פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, ו
 

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג    הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף    14.3
בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים  
משכר  בניכויים  חייב  שמעביד  התשלומים  כל  וניכוי  המעביד  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים 

 עובדיו. 
 

כלשהו    העירייהתחויב   14.4 ו/   לספקבתשלום  לעובדיו  לעובד  ו/או  כרגיל  המשתלם  למועסקיו  או 
בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר    העירייהאת    הספקממעבידו יפצה  

 טרחת עו"ד. 
 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג    הספקמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,   14.5
 בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

   והצבתם המבניםתעודת השלמה בגין אספקת  .15
  

בכתב. במסגרת השלמת    ולעירייהלמפקח    הספקהושלמה העבודה נושא חוזה זה, יודיע על כך   15.1
יעמיד   פי דרישת    הספקהעבודה  ועל  כל דין    העירייה והדין את כל האישורים הנדרשים ע"פ 

 ביחס עם השלמת העבודות. 
 

ימים מיום קבלת ההודעה    5העבודות תוך   ו/או מי מטעמם יבדקו את   העירייה המפקח ו/או   15.2
העבודהב -)להלן ולשביעותחינת  החוזה  לתנאי  מתאימה  העבודה  את  ימצאו  ואם  רצונם,    (, 

 ימים מיום גמר בדיקתה, בכפוף לאמור להלן.   7בתוך תינתן לספק תעודת השלמה  
 

ה, כי העבודה אינה מתאימה לתנאי  ו/או מפקח ו/או מי מטעמם בבחינת העבוד  העירייהמצאו  15.3
עבודות השלמה   ו/או  של התיקונים  רשימה  לספק  ימסרו  רצונם,  ואינה משביעה את  החוזה 

חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. נסתיים ביצוע    הספק( הדרושים לדעתם, והתיקונים  -)להלן  
 לעיל.  15.1יחול על העבודה האמור בסעיף   - התיקונים 

 
  המבנים אספקה של  צוע התיקונים נכללת בתקופת הבזה כי תקופת בי  למען הסר ספק מובהר 15.4

הצורך   בשל  העבודה  של  הביצוע  תקופת  של  כלשהי  הארכה  לספק  תינתן  ולא  החוזה,  לפי 
 בתיקונים  וביצועם. 

 



 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים  13/22מכרז פומבי מס'                                    
 

___________________________________________________________________ 

 

ו/או מי מטעמם רשאים, על פי שיקול דעתם, לתת לספק תעודת השלמה    העירייההמפקח ו/או   15.5
, שיבצע וישלים, לשביעות רצונם  הספקכנגד קבלת התחייבות בכתב מ גם לפני ביצוע התיקונים,  

של המפקח את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח בתוך התקופה שתיקבע לכך  
 על ידי המפקח. 

 
ו/או המפקח ו/או מי מטעמם להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות    העירייהכמו כן, רשאית   15.6

 לגבי עבודות ותיקונים שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש. 
 

של   15.7 מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  להחזיק  העירייהאין  מטעמה,  אחר  אדם  כל  או   ,
בעבודה, כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה תעודת  

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה    הספקהשלמה. עשתה כן אין הדבר גורע מחובת  
 כאמור.   העירייה לכך על ידי 

 
ביצע   15.8 ת  הספק לא  שנקבעה,  התקופה  תוך  התיקונים  את    העירייההיה  את  לבצע  רשאית 

תגבה הוצאות     העירייה.  הספקהתיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון  
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז    17%אלו, בתוספת  

אות למדד על  משכר החוזה או בכל דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצ
ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד  
הוראה   או  התחייבות  כל  בביצוע  הכרוכה  ההוצאה  התשלום  ביום  ידוע  היה  אשר  האחרון 

 . העירייהשניתנה לספק כאמור לעיל על ידי  
 

מהתחייבויותיו לפי כל    הספקאת    מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר 15.9
 תנאי מתנאי החוזה. 

 
ו/או   15.10 מפקח  מסוים    העירייהקבעו  חלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  כי  מטעמם  מי  ו/או 

את העבודה או    לעירייהלמסור    הספקהיה להשלימו במועד מסוים, חייב   הספקמהעבודה שעל  
ו  העניין,  לפי  הכל  כאמור,  מהעבודה,  מסוים  חלק  מסירת  א  הספקאותו  את  לעכב  רשאי  ינו 

 העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.
 

חייב   15.11 לעבודה,  השלמה  תעודת  עודפי    הספקניתנה  ואת  הציוד,  את  העבודה  מאתר  להוציא 
 עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה לו.  העירייההחומרים השייכים לו. שילמה 

 
כי  למען   15.12 בזאת,  מובהר  ספק  למתן    העירייההסר  בסמכויותיה  שימוש  לעשות  רשאית  תהא 

 תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתו המלא, המוחלט והבלעדי.   
 

לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל    הספקתקבע, כי על    שהעירייהבכל עת   15.13
 אמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. כ העירייהבהתאם להוראותיה של  הספק

 
חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת   15.14

 סיום, ולא יבואו במקומם. 
 

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי   15.15
ימנעו    העירייה ולא  לחוזה,  ובהתאם  כראוי  בוצעו  העבודות  כי  ראיה  מקרה  בשום  יהוו  לא 

מהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם 
 נ"ל הסתייגויות כלשהן. לא נכללו במסמכים ה 

 

 :אחריות, תיקונים, שירות ותעודת סיום .16
 

דשים מהוצאת תעודת  חו  12יהיה אחראי לטיבן של העבודות לתקופה של    הספק לצורך החוזה   16.1
יהיה אחראי לטיב העבודה ממועד מתן תעודת השלמה לכל העבודה    הספק.  תאהשלמה לכל  
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בסע'   כמשמעותם  התיקונים,  כל  ביצוע  ממועד  )להלן  15.2ו/או  המאוחר  לפי  תקופת  -לעיל, 
 (.תקופת הבדק" או האחריות

 עבור אחריות זו לא תשולם תמורה נוספת ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה.  

ו/או בעבודות    תאיםשהתגלו תוך תקופת האחריות בויים וקלקולים כלשהם  נזקים, פגמים, ליק 16.2
שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או  

או תוצאה משימוש בחומרים פגומים    העירייהשלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של  
בצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או  חייב לתקנם או ל  הספק או מביצוע לקוי, יהא  

הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או     העירייהולשביעות רצונו  של המפקח או     העירייה
לדעת   נגרם,  ואשר  במתקנים  ו/או  במסלול  שבוצע  תיקון  בכל  האחריות  תקופת  תוך  נתגלה 

 המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 
 

ההו 16.3 התחייבויות  כל  במילוי  הכרוכות  סעיפים    הספקצאות  על    16.2-ו   16.1לפי  יחולו  לעיל, 
 . הספק

 
  הספק היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון לדעת המפקח, יהיה   16.4

בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי    לעירייהחייב בתשלומים פיצויים  
 . הספקשיקול  

 
נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא סופית  הכר 16.5 עת המפקח כי הדרישה לתיקונים 

 ומכרעת. 
 

לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם    הספקאין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת   16.6
)לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות(,    הספקמקורם בהפרת החוזה ע"י  

 בגין ליקויים אלה.    העירייהאו לפצות את 
 

בתקופות האחריות היא בנוסף לכל אחריות    הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של   16.7
ות  אחרת לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעוד

 האחריות.  
 

)קרי,   16.8 זה  חוזה  לפי  העבודות  לכל  האחריות  תקופות  תעודת    12בתום  קבלת  מיום  חודשים 
על השלמת העבודות נשוא החוזה,    לעירייה  הספקהשלמה ובכפוף לאמור לעיל(, לאחר שהודיע  

סיום החוזה המפרטת כי העבודות   ( בדברתעודת סיוםלספק תעודה )להלן:     העירייה תמסור  
והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה   עבודות הבדק הושלמו בהתאם לחוזה וכי כלבוצעו ו 

 .  העירייהשל  הולשביעות רצונה המלא
 

בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצעו    העירייה תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי   16.9
 האחריות.  ועל פי החוזה. תעודה זו תינתן לאחר תקופות בוצעו כהלכה הספקעל ידי 

 
הנובעת מהחוזה אשר   מהתחייבות  הספקמסירת תעודת סיום החוזה לספק אינה פוטרת את   16.10

התעודה האמורה, לרבות ליקויים בעבודות אשר נתגלו לאחר   תחול  גם לאחר מועד מסירת
 מכן.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש:  .17
 

נזק    הספק 17.1 לכל  וכן  לרכושם  ו/או  למורשיו  ו/או  לעובדיו  שיגרם  נזק  לכל  יהיה אחראי  בלבד 
שיגרם ע"י מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או לחברה ו/או לרכושן מחמת כל  

 מעשה או מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה. 
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בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום  ההעיריימתחייב לפצות ו/או לשפות את  הספק 17.2
ו/או הוצאה שיחולו עליה ו/או שהיא תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל,  
מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה זה ו/או באופן ביצוע  

 לני משנה ו/ו עובדיהם. ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או ע"י קב  הספקעבודתה ע"י  
 

שא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק,  יעפ"י חוזה זה י  הספקמאת    לעירייהכל סכום שיגיע   17.3
 ועד תאריך התשלום בפועל.  הספקמ   העירייהמעת דרישתו ע"י 

 
מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת נזק שעליו   17.4

 . יחולו הוראות סעיף זה
לא תהינה אחראיות באופן כלשהו ובכל נסיבות שהן    העירייהמוסכם בין הצדדים מפורשות כי   17.5

 ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו.  הספקלרכוש 
 

 פיצויים מוסכמים מראש: .18
 
ו/או המפקח יהיו רשאים להפחית ו/או לקזז סכומים    העירייה מבלי לפגוע בכלליות האמור,   18.1

זכאי   לה  )להלןהספקמהתמורה  מוסכמים-,  ביצע  פיצויים  לא  שבו  מקרה  בכל  את    הספק(, 
אחר התחייבות    הספקהשירות נשוא חוזה זה במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא  

 כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה כדלקמן:
 

 
 

הפיצויים    העירייה 18.2 סכום  את  זה,  חוזה  לפי  לספק  המגיע  מהתמורה  ולנכות  לקזז  רשאית 
  הו/או מי מטעמ   העירייההמוסכמים מראש המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת  

לחברה ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או   הספקמגיע מ
 . העירייהתרופה להם זכאית 

 
 בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד.   -מהתמורה 5%הפחתה של  18.3

 / הליקוי  הנושא מס' 

 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

 סכום ש"ח

עבור כל יום    5000 אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך  1
 איחור  

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה  הפרה חמורה  2
 שאיננה מוגדרת בטבלה זו. 

 3,000עד 

 500 האו מי מטעמ/ו העירייהביצוע העבודה שלא לשביעות רצון  3

 500 שלא בהתאם למפרט   אחזקהיצוע ב 4

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה   הפרה קלה 5
 מוגדרת בטבלה זו 

 1,000עד 

 עבור כל ליקוי  500 אי תיקון ליקוי בטיחותי   6

בכתב, על ידי המפקח,  אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק,  7
 בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

עבור כל הנחיה   300
 שלא בוצעה 

 ₪ למקר  1,000 אי הגעה לתיקון תקלה/ליקוי/נזק במועד הקבוע  8
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כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט   18.4

 לעיל. 
 

ו/או מי מטעמה כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא    העירייהביעתם של  ק 18.5
 בשל כך. העירייהכל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד  

 
 על פי חוזה זה ועל פי כל  דין.  העירייהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיהן של  18.6

 

  ביטוח: .19
 

עיריית נשא  שם המזמין לעניין סעיפי האחריות, הנזיקין, השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה : 
ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  

 ו/או עובדיהם

 
לערוך עבור המבנה,    פקהס פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  -על  הספקמבלי לגרוע מאחריות   19.1

לבצע ולקיים, על חשבונו, לכל הפחות את הביטוחים המפורטים בסעיף זה, בחברת ביטוח בעלת  
ביטוחי   קיום  על  ובאישור  יפחתו מן המפורט להלן  לא   המצ"ב  הספקמוניטין, בתנאים אשר 

התאמה(  " בו/או "אישור ביטוח העבודות  הספקביטוחי  )להלן: "  2נספח ה' -לחוזה זה ומסומן  
על  העבודות  ביצוע  תחילת  מיום  החל  השלמה  -וזאת  תעודת  למתן  ועד  זה  בחוזה  הקבוע  פי 

שנים    10לעבודות ו/או תום תקופת הבדק, ולעניין ביטוח חבות המוצר לתקופה שלא תפחת מ  
שנים    7  -מיום שהמוצר יצא מחזקתו ולנושא אחריות מקצועית לתקופה נוספת שלא תפחת מ 

 אחריות ע"פ דין    לספקת  או כל עוד קיימת לאחר סיום העבודו
 

לערוך ולקיים, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בגין כל אחד    הספקבנוסף לאמור לעיל מתחייב   19.2
מכלי הרכב )כולל ציוד מכני הנדסי החייב בביטוח חובה( אשר ישמשו אותו לצורך ו/או בקשר  

 עם ביצוע העבודות את הביטוחים כמפורט להלן:
על 19.2.1 כנדרש  חובה  ברכבי  -ביטוח  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין,  ו/או    הספק פי 

   קבלני  
 משנה ו/או  מי מטעמם בכל שלבי העבודות. 

ע"י  19.2.2 רכב  בכלי  עקב השימוש  כלשהו,  שלישי  צד  של  לרכוש  נזק  בגין  ביטוח אחריות 
ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, בכל שלבי העבודות, בגבול אחריות בסך של    הספק

 ש"ח  למקרה.   600,000
לרכבי   19.2.3 שהוא,  סוג  מכל  נזק  לכיסוי  מקיף,  מי  ו/  הספק ביטוח  ו/או  משנה  קבלני  או 

 מטעמם.  
רשאית שלא לערוך ביטוח מקיף כמפורט לעיל אולם   הספקלמרות האמור בסעיף זה,   19.2.4

כזה   כלשהי    הספקבמקרה  תביעה  להגיש  זכותה  על  הבאים    העירייהמוותרת  ו/או 
בקשר לנזק כלשהו שיגרם לרכבים הנ"ל וכן היא מתחייבת לשפותן בגין כל   המטעמ

תידרשנה או תתבנעה לפצות ו/או לשפות בגין   יגרם להן במקרה  שנזק ו/או הפסד שי
 נזק רכוש לרכב/ים כאמור אשר יכול היה להיות מכוסה תחת ביטוח מקיף כאמור.

כלפי    הספקביטוחי   התחלוף  זכות  על  המבטח  ויתור  בדבר  מפורש,  סעיף  יכללו  לעיל  כאמור 
ויתרה ו/או התחייבה כלפיו לוותר על תביעת    עירייהו/או כלפי כל מי שה האו מי מטעמהעירייה ו/

 תחלוף למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

חתום על ידו טרם תחילת ביצוע    1כנספח ה'  מתחייב להמציא את כתב הוויתור מסומן    הספק
 . העבודות

לשביעות רצונה לפי מועד קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה   לעירייהמתחייב להמציא  הספק 19.3
לתחי  בין  קודם  המוקדם  )המועד  בו  כלשהם  חומרים  פריקת  ו/או  באתר  כלשהן  עבודות  לת 
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השניים( וכתנאי מוקדם לתחילת פעילותו בהתאם לחוזה זה, את אישור עריכת הביטוח נספח ה  
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים, אשר ערכו את הביטוחים. לגבי ביטוח חבות  2'

מתחייב לערוך את    הספק,  3ין באישור עריכת הביטוח נספח ה' המוצר ואחריות מקצועית המצו
  – וכתנאי מקדים למסירה זו   העירייהביטוח חבות המוצר ממועד מסירת מכלול העבודות לידי  

ה'   נספח  אישור הביטוח  כי  ו  3יובהר  עבודות האחזקה השוטפת  עבור  גם  מתחייב    הספקהנו 
ז חוזה  עוד  כל  הנ"ל  האישור  את  ולהמציא  ואחריות  להמשיך  המוצר  חבות  ולעניין  תקף  ה 

להחזיק את כיסוי ביטוח    הספקלעיל. כמו כן מתחייב  1מקצועית לתקופה נוספת כאמור בסעיף  
חבות המוצר זה בתוקף במשך כל התקופה בה עלולה להיות מוטלת עליו אחריות בגין עבודות  

הביטוח והמצאת    לאחר השלמתן. ידוע לספק כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור  הספק
האישור כאמור על כל תנאיו הינם מעיקרי החוזה, ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור  

 במועד יהוו הפרה יסודית שלו.  
 

,  העירייהמתחייב לשמור את ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח ו/או    הספק 19.4
, רשאית הספקלשלם בדייקנות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח. לא עשה כן  

חייב יהא לשפותה בגין כל תשלום    הספקלפרוע את תשלומי הפרמיות במקומו, ו  העירייה תהא  
כאמור, וזאת לאחר דרישה ראשונה ומבלי לפגוע בכל סעד ותרופה הקיימים לחברה מכוח כל  

 דין או חוזה. 
 

לבין    הספקמוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי   19.5
ולהתאימם להוראות חוזה    ספק הלשנות את הוראות ביטוחי    הספקהוראות חוזה זה, מתחייב  

ו/או    העירייהמסכים ומאשר כי אין בבדיקת אישורי הביטוח ו/או התאמתם לדרישות    הספקזה.  
ו/או לצמצם את   הו/או הבאים מטעמ  העירייה, כדי להטיל אחריות כלשהי על  ההבאים מטעמ

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.  הספקאחריות 
 

במועדן ולא לעשות כל מעשה ו/או להימנע    הספקמיות בגין ביטוחי  מתחייב לשלם את הפר  הספק 19.6
 . הספקמלעשות מעשה באופן העלול לצמצם ו/או לבטל את תוקף ביטוחי 

 
כי   19.7 ומוסכם  והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור    העירייה מובהר  תקבע כמוטב היחיד 

והפ סמוך  לרכוש  ו/או  לעבודות  ו/או  לרכוש  הנגרם  נזק  או  הוראה  לאבדן  תכלולנה  וליסות 
 בהתאם. 

 
באישורי   19.8 ו/או  זה  בחוזה  כמפורט  האחריות  גבולות  ו/או  הכיסויים  והיקפי  סוגי  כי  מוסכם 

לבחון עצמאית את חשיפתו לסיכונים    הספקהביטוח השונים, הינם בבחינת דרישת מינימום, ועל  
עניין, ועליו לקבוע את  השונים ו/או לסוג החבות  ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי בנסיבות ה 

ובאחריותו הבלעדיים.   דעתו  ביטוחים    הספקכל האמור בהתאם לשיקול  רשאי לערוך לעצמו 
פי שיקול דעתו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכיו  -נוספים ו/או ביטוחים משלימים על

הקיימים,    הביטוחיים בצורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של הביטוחים
ו/או לטובתו,    הספקאולם מוצהר ומוסכם בזאת שבכל ביטוח נוסף ו/או משלים שייערך על ידי  

כמבוטחות נוספות והביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור     העירייהה  ב בקשר עם העבודות, תיכלל
 ו/או הפועלים מטעמן.   העירייההמבטח על זכות התחלוף כלפי העיריה ו/או 

 
בגין כל סכום שיושת עליה עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י    העירייהמתחייב לשפות את    הספק 19.9

 ו/או הפועלים מטעמו.  הספק
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה   19.10
לדאוג כי בידי קבלני    הספק, מתחייב  הספק  זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם

המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים  
 .  הספקהנדרשים באישור עריכת ביטוחי  

 
מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח    הספק 19.11

תחייבותם לפעול בהתאם, לרבות בהתאם להוראות הפוליסות,  ולקבל בכתב את הסכמתם ואת ה
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מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על    הו/או כל הפועלים מטעמ   העירייהוכן לפטור את  
תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי הקבלנים יקיימו    הספקידם או מטעמם לאתר העבודות. על  

 . הספקישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות ביטוחי  הן את הוראות ודרישות חוזה  זה, לרבות הדר
 

בגין העבודות נשוא  העירייה הוא הנושא באחריות כלפי  הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  19.12
חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי ספק משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות  

ו/או נזק ו/או הפסד שייגר   ה אות ם לה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות  בגין כל אובדן 
ו/או הפסד כאמור מכוסה באיזו   נזק  ו/או  בין אם אובדן  ידי מי מקבלני המשנה,  על  שבוצעו 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 

בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום    לעירייהמתחייב להודיע מיד בכתב למבטח,    הספק 19.13
מי  ו/או נגד    העירייה ו/או נגד    הספקעלולות לגרום להגשת תביעה נגד  לכך, ו/או בדבר נסיבות ה

, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויותיה. מוסכם בזאת  מטעמה
 בלבד. הספקיהיו באחריותו של   הספקבמפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי  

 
ולבצע את כל הפעולות שתידרשנה    לעירייה מתחייב להודיע במידי    הספק בנוסף לאמור לעיל,   19.14

יישא בכל    הספקחר קרות האירוע לרבות פינוי פסולת והריסות.  להשבת המצב לקדמותו מיד לא
כי   מובהר  ספק  הסר  למען  לקדמותו.  המצב  להשבת  שתידרשנה  בכל    הספקההוצאות  יישא 

לא תהה חייבת לספק    העירייהההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי  
 כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. 

 
כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד    הספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר   19.15

ו/או מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או כל מי הפועלים מטעם הגורמים הנ"ל, בגין כל נזק    הירייה
שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי  

נו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול  בגי
ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, כלים ומנופים(    הספקלהיגרם לרכוש כלשהו המובא ע"י  

ו/או מי מטעמה ו/או מי מהאמורים לעיל מכל אחריות    העירייהלאתר הפרויקט, והוא פוטר את  
ר ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פטור כאמור מאחריות  לנזק כאמו

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 
 

האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי   19.16
 .הו/או הבאים מטעמ העירייה  

 
או איזה מהם ו/או לא    הספקוחים המפורטים באישור ביטוחי  לא יערוך את הביט  הספקהיה ו 19.17

   העירייהישלם בעדם ו/או פוליסות הביטוח לא תהיינה תואמות את האמור בחוזה זה, תהיה  
בעניין זה, להפסיק את ביצוע    הספקזכאית לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות  

את   הספקעבודות   לשלם  ו/או  מהם  חלק  או  האמורים  הביטוחים  את  לערוך  ו/או  לאלתר 
ולקזז כל סך     20%עור של  יועל חשבונו ובתוספת הוצאות תקורה בש  הספקהפרמיה, במקום  

לשהי  ששילמה מכל סכום המגיע לספק. מוסכם כי האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות כ
או לפטור את ספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה    הו/או על  מי מטעמ   העירייהעל  

, מיד עם דרישה הראשונה, בכל  העירייה ו/או מי מטעמהישפה את    הספקזה ו/או על פי כל דין.  
 על פי הוראות חוזה זה.  הספקסכום ששילמו, וסכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע להן מאת  

 
אישור על קיום ביטוחים    לעירייהלהמציא    הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב    19.18

חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם  
ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל לרבות את כיסוי  

 בקשר עם ביצוע העבודות מתחילתם. הספקו/או אחריותו המקצועית של חבות המוצר 
 

יישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת, בלתי מכוסה   הספקמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל,  19.19
נדרש לערכן, וכן בסכומי    הספקאו שלא שולמה על ידי המבטח אשר ערך את הפוליסות אשר  



 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים  13/22מכרז פומבי מס'                                    
 

___________________________________________________________________ 

 

קרה של תביעה שהוגשה בגין כל נזק שהוא אחראי  ההשתתפות העצמית בכל כיסוי ביטוחי במ
 לו על פי החוזה ו/או מכוח כל דין. 

 
שולם תשלום כלשהו על ידי חברת הביטוח, בשיעור הנמוך משיעורו בפועל של הנזק או הפגם   19.20

לשלם את יתרת הסכום המגיע כפיצוי או כיסוי    הספק בעבורו וכנגדו שולם התשלום, חייב יהא  
 מלוא שיעורו הנזק או הפגם עד ל

 
ממלכתי   19.21 בריאות  ביטוח  וחוק  לאומי  לביטוח  מקום    -חוק  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח    הספקבחוזה זה, מתחייבת  
מבלי   אך  ובעיקר  הנ"ל  החוקים  לפי  שהותקנו  וכדומה,  תקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות 

כלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו והפועלים מטעמו יהיו בכל עת ובמשך  לפגוע ב
כל תקופת ביצוע העבודות על פי חוזה זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. מובהר כי  

מידי    לעירייהמתחייב לדאוג לקיום הוראות אלה על ידי קבלני המשנה מטעמו ולהמציא    הספק
 ישור רואה חשבון בדבר קיום הוראות אלה ביחס לרבעון החולף. תחילת רבעון, א

 
והבאים מטעמה לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם      הספק על    -מניעת פגיעות 19.22

 מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם העבודות. 
 

על כל סעיפי המשנה שבו הי 19.23 נו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י  סעיף זה 
 תהווה הפרה יסודית של החוזה.  הספק

        

 ערבות ביצוע:  .20
 

קיום התחייבויותיו של   20.1 זה,    הספקלהבטחת  פי חוזה  עם    לעירייהמתחייב להמציא    הספקעל 
, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה  עיריית נשרהחתימה על חוזה זה ערבות בנקאית לפקודת  

 מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(   10%השווה ללמדד המחירים בסך 
 

תקופת האחריות ותהווה ערבות בדק לכל דבר  מתום    שנההערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של   20.2
לתום  -ועניין   עד  בכך  צורך  שיהיה  ככל  העירייה  ודרישות  להוראות  בהתאם  תוארך  הערבות 

אי הארכת הערבות לבקשת העירייה עד תום התקופה הנדרשת מהווה עילה    –תקופת הבדק  
 .לחילוטה בידי העירייה

 
ן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי  תהיה מוסמכת לחלט את הערבויות באופ  העירייה  20.3

 או הופרו תנאים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
 

 עקב ובגין ההפרה.  העירייההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות   20.4
 

 קיזוז:  .21
 

ה זה, כל  רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי חוז  העירייה מוסכם בזאת כי   22.1
( מאת  הספקסכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות חוזה אחר שבינה לבין  

 . הספק
 

  הספקלגבות את הסכומים המגיעים לה מאת    העירייההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של   22.2
 בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות. 

 

 היתרים ורישיונות:  .22
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להעסיק רק מי שרשום   הספקבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב  
 כבעל רישיון כאמור. 

 הוראות כל דין: .23
 

לרבות    הספק דין  כל  הוראות  פי  על  זה  חוזה  עפ"י  התחייבויותיו  את  למלא  העזר  מתחייב  חוקי 
 העירוניים. 

 הפרת החוזה ובטלותו: .24
 

   העירייה אי ביצוע העבודות לפי חוזה זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון   25.1
החוזה   כהפרת  לספק    והעירייהייחשב  שנתנה  לאחר  לאלתר  החוזה  את  לבטל  רשאית  תהא 

הודעה על כך ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה  
עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד    הספקהבלעדי ו/או ולהעסיק על חשבון  

לספ המגיע  תשלום  כל  לעכב  ו/או  החוזה   תקופת  שניתנה  לגמר  הערבות  את  לחלט  ו/או  ק 
 להבטחת ביצועו של החוזה.

 
כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית   הספקמבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב  25.2

 בקרות אחד מן האירועים הבאים:
יום מיום    20והעיקול לא יוסר תוך     העירייהמן    לספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים   .א

 החלתו. 
הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת    ק הספאם   .ב

 נכסים. 
 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  הספקאם  .ג
בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן, מנהל עזבון או כל אדם הממונה על   .ד

 . הספקנכסי 
 העסקת קבלן לא מורשה לביצוע עבודה מהעבודות הנדרשות במסגרת המכרז.  .ה

פעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה    3-את הוראות ההסכם יותר מ   הספקהפר   25.3
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה    הספקאת האפשרות לבטל את ההסכם עם    לעירייה 

 לה בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין. 
 עקב ובגין ההפרה.  העירייההאמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של   25.4

 

 העברת זכויות וחובות: .25
 

תיו ו/או התחייבויותיו על פי  חוזה זה כולן  מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לספק להעביר זכויו
  העירייהאו מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת  

 לכך בכתב ומראש. 

 שינוי החוזה:  .26
 

 אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. 

 לה:ויתור והימנעות מפעו .27
על זכויותיה,     העירייהויתור  ו, לא ייחשבו כ  העירייהכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד  

 על כך בכתב ומראש.   העירייהאלא אם כן ויתרה 

 כתובות והודעות: .28
 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה.  29.1
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הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר                  כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי   29.2

בעת    -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72לתעודתו תוך  
 בעת שיגורה בפקסימיליה. -מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה

 
 ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:

 ________________         ________________ 

 הספק                                ה                                                                                       עירייה          
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   1נספח ה'                           

 לכבוד: 

 עיריית נשר 

 א.ג.נ,

 הנדון : כתב ויתור 

כי אנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם    עיריית נשרהננו מצהירים ומתחייבים כלפי  
ו/או כל הפועלים מטעמכם בגין כל  אובדן ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות ו/או ציוד ו/או מתקנים  

" )להלן:  והביט הציודלרבות כלי רכב וכל ציוד מכני הנדסי  וח בחוזה  "( כמתחייב בסעיפי האחריות 
 מיום............... וכמפורט להלן:

מי   ידי  על  ו/או  ידינו  על  שהובאו  אחר  ורכוש  ציוד  וכל  מתקנים  מכונות,  עבודה,  כלי  ציוד,  לכלים, 
מהפרויקט(   כחלק  ומהווה  לאתר  המובא  וציוד  חומרים  )למעט  לאתר  המשנה  מקבלני  או  מטעמינו 

עג  מנופים,  לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  מעמיסים,  ומבלי  משא,  מעליות  הרמה,  מתקני  ורנים, 
 טרקטורים, מערבלים וכל ציוד הנדסי אחר ואשר אינו מהווה כחלק מעבודות הפרויקט.

 

הננו מתחייבים כלפיכם כי ככל ונביא כלי רכב מנועי כלשהוא לאתר )לרבות באמצעות ספקים ו/או  
, ביטוחי חובה כחוק, ביטוח בגין נזקי "צד  קבלני משנה(  נוודא תחילה כי קיימים לכלי הרכב, בין היתר

שלישי" גוף ורכוש כמתחייב בנספח "הביטוח" לחוזה, וכל נזק שייגרם לאותו כלי רכב מנועי ו/או ציוד  
הנדסי יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכם  

 ו/או שיתוף ביטוחיכם. 

 

 

 _____________ _______________________                                       _______ 

 חתימה כולל חותמת   – הספקחתימת                                הספקחתימה אישית של מנהל 
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 2נספח ה'
ימולא על ידי חברת הביטוח ככל  מצורף בקובץ נפרד ו –קיום אישור ביטוחי                          

 שההצעה תוכרז כזוכה 
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 3נספח ה'
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה 
 

 תאריך __________ 
 לכבוד

 עיריית נשר 

 א.ג.נ.,
 כתב ערבות מס'________ הנדון: 

 
"(  הספק______________________________  ח.פ. _____________ )להלן: "על פי בקשת  

כ בזאת  ערבים  לסךאנו  עד  סכום  כל  לסילוק   )ובמילים:  _____________  של   לפיכם 
לתכנון, אספקה והצבה של מבנים  עם ביצוע עבודות אלף ש"ח( וזאת בקשר  _______________

לרבות בתקופת  ולהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום ………….    עיריית נשרעבור    יבילים
 . 13/22ובהתאם לדרישות מכרז פומבי מסגרת מס' הבדק 

 
תוך   הנ"ל  לסך  עד  או סכומים  כל  סכום  לכם  לשלם  דרישתכם    14אנו מתחייבים  יום מקבלת 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,   הספקאו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת  

 ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  ומבלי לטעון כלפיכ
 

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

 הכולל הנ"ל. 
 

 רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבותנו זו הינה בלתי חוז
 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום  
 חתימת החוזה.

 
 חודשים ממועד חתימת החוזה ועד בכלל.  24ערבותנו זו תישאר בתוקף למשך 

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה. 

 
 אחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ל
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 

 _________________ תאריך ________________                                                      בנק 

 

 


