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 להקמת גן ציבורי בעיר טייבהמזמינה בזה הצעות מחירים  "( העירייהעיריית טייבה  ) להלן:" 

  .המכרז המפורטים במסמכי "(, והכל בהתאם לתנאים ולתוכניותהפרויקטלהלן:" 

   

לחתום, ניתן לרכוש  במכרזוהנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה  המכרזאת מסמכי 

 רחוב אלבלדיה טייבה.(, במשרדי העירייה, בכל מקרה אשר לא יוחזרו)₪  1,500,תמורת תשלום של  

 קודם לרכישתם, ניתן לעיין ללא תשלום, במשרדי  העירייה בתיאום מראש בטלפון המכרזבמסמכי 

072-2563441. 

   

ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות  כשהם מהודקים יחדיו , המכרזהגשת ההצעות ומסמכי 

 : בהגשה כפולה  עותקים 2-בידי המציע, ב המכרז

, תהא במסירה אישית בלבד )לא המכרזבמעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר  - + העתק קורמ

במשרדי העירייה, רח'  מכרזים,בנוכחות המגיש בתיבת הבדואר(  לידי נציג העירייה אשר יפקידה 

  .בדיוק 17:00לא יאוחר מהשעה  26.02.2020משרדי העירייה(  ,ביום  –)להלן  אלבלדיה

   

 באולם הישיבות בעיריית טייבה. 10-00בשעה:  11.02.2020ביום: יתקיים קבלנים מפגש 

   

יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין העירייה תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא 

 ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית   .

   

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

   

  ,בכבוד רב                                                                                                                  

    
 

 

 

 

 

 

 
 

לבד 
ן ב
עיו
ל



 עיריית טייבה
 01-2020מכרז פומבי מס' 

 להקמת גן ציבורי בעיר טייבה
 

 
 

  כללי .1

וע "( מזמינה בזה הצעת מחיר כוללת )פאושלית( לביצהעירייהיריית טייבה  ) להלן:" ע 1.1           
 : (הפרויקט -) להלן  הקמת גן ציבורי בעיר טייבה עבודות 

 
  2,6: ,     ח"ח8048 גוש:   שם הגינה: ____________, 

 
  .המכרזל בהתאם לתנאים ולתוכניות המפורטים במסמכי והכ

 
וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על המכרז יהיו על פי תנאי  במכרזתנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים  1.2

 כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרז. נספחיו 
 

 
לביצוע כל העבודות הנדרשות לצורך הפרויקט לרבות, בין היתר, עבודות הריסה,  ינוה המכרז 1.3

עפר והכנה ,חפירה וסילוק, מצעים ותשתיות ,ריהוט חוץ, גידור, שתילה והשקיה ,עבודות 
ולתוכניות וכתב הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד  המכרזחשמל והכל בהתאם להוראות 

  "(.העבודות" ממנו )להלן:
   

  לאחר הגשת ההצעות לא תישמע כל טענה ביחס לכתב הכמויות.,בהר כי יו
   

 
 

העבודות והמציע נדרש  כולל מע"מ( לכלל) 1,683,811.35ה בגובמרבי העירייה קבעה מחיר  1.4
 . יתן על המחיר המרבייש אחוז ההנחה לנקוב בהצעתו את

 
  .0-במקום הנדרשמציע אשר מעוניין לבצע את העבודות בגובה המחיר המרבי ירשום  1.5

     
המכרז וכן יידרש לבצע את העבודות בהתאם להוראות  במכרזמובהר בזאת כי הזוכה  1.6

 ע"י מפעל הפיס וכפוף לאישור התקציב הסופי ע"י מפעל הפיס. הוא מימון הפרויקט 
 

בקבלת יובהר כי, קבלת הכספים עבור העבודות במכרז דנן וגם כן התשלום מותנה  1.7
 הפרויקט מממומן ע"י גורם חיצוני. שכן  מתקצבהתקציבים מהגורם ה

)להלן:"  קבלת צו התחלת עבודהממועד  ימים 7הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העובדות תוך     1.8
  "(.הצו

   
  חודשים מיום מסירת האתר לידיו. 6תוך יידרש להשלים את הפרויקט  במכרזהזוכה    1.10

   
על הזוכה להביא בחשבון במסגרת ביצוע העבודות כי הוא יהא אחראי להעמיד את כל     1.11

וכל כוח האדם, כוח שיטור, מחסומים, שילוט, תמרור וכל דבר אחר הציוד, האמצעים 
 (."האמצעים": )להלןהנדרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם למכרז 

   
 

תקופת " חודשיים )להלן: 24לתקופה של מצהיר כי ידוע לו שתקופת האחריות הינה  המציע 12.1
 התאריך הקבוע יהא החל מקבלת תעודת השלמה."(. הבדק

  
   המכרזמסמכי   2

  מסמך א'                 מכרזלמשתתפים ב תנאים
                                                  

                                                          מסמך ב ' מפרט דרישות  ביצוע העבודות         
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                                                          הצהרת המציע                                   מסמך ג '
   

                                                         הצעת המציע                                      מסמך ד '
             

  מסמך ה'      הסכם התקשרות                                 
   

 מפרט טכני                                         מסמך ו'   
 

  כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.
   

   

  במכרזתנאים להשתתפות   3

שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת  מציע ,  זהבמכרז רשאי להשתתף  3.1

 המפורטים להלן:התנאים, במצטבר, למכרז בכל ההצעה 

   

זה, לפחות שני למכרז ועד למועד הגשת ההצעות  2017-2019 ביצע במהלך השנים. 3.1.1    

לפחות כל ₪  1,000,000בהיקף של  בנייה)שהסתיימו( של עבודות פיתוח שצ"פ או פרויקטים 

פרויקט )לפני מע"מ(, עבור גוף ציבורי כגון רשות מקומית  ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד 

שהניסיון יהיה בביצוע עבור גוף אחד בלבד.  אין חובהממשלתי ו/או תאגיד ממשלתי .יובהר כי 

  יסיון בשני פרויקטים שנעשו עבור שני גופים שונים.ניתן להציג נ ,כלומר

 

  ברשם הקבלנים. לפחות , 100 – 1-רשום בסיווג קבלני תקף של ג     3.1.1

   

מהשנים  לפחות )כולל מע"מ( בכל אחת₪  000,500,1בעל מחזור כספי שנתי של     3.1.2

2017-2019 . 

   

  .למכרזלהלן ולנוסח המצורף  5צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף     3.1.3

   

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות, הערבויות,  3.1.4

יהיו של המשתתף ועל שם  במכרז,הניסיון ,הסיווג הקבלני והמסמכים הנדרשים 

  "(.המציעלהלן:" )בלבד  במכרזהמשתתף 

כשהם מאוגדים יחדיו , המציע יצרף להצעתו את המסמכים, האישורים והאסמכתאות 3.2

 כדלקמן:ולפי הסדר 

   

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי  מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי  3.2.1

 . 1976גופים ציבוריים התשל"ו חוק עסקאות 

 

  אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2
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  התאגיד. של הרישום תעודת של העתק יצרף תאגיד המציע היה 3.2.3

   

בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את  מעו"ד או רו"ח אישור 3.2.4

 .  המכרזהתאגיד בחתימתם על מסמכי 

   

  .1א' נספח דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף/המציע בנוסח המצורף כ  3.2.5

 

ועד למועד הגשת  2013המעידות כי המציע ביצע במהלך השנים  אסמכתאות 3.2.6

זה, לפחות שני פרויקטים) שהסתיימו( של עבודות פיתוח שצ"פ  למכרזההצעות 

לפחות כל פרויקט) לפני מע"מ(, עבור רשות ₪  1,000,000בהיקף של  בנייהאו 

מקומית  ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי ו/או תאגיד ממשלתי בנוסח 

  . 2א' כנספח  המצורף

   

קבלני תקף מציע רשום בסיווג תעודת רישיון קבלן בתוקף המעידה כי ה העתק 3.2.7

  לפחות, ברשם הקבלנים. 100 – 1-של ג

   

 כולל) 1,500,000₪רו"ח המעיד כי המציע בעל מחזור כספי שנתי של  אישור 3.2.8

   .2017-2019 מע"מ( לפחות בכל אחת מהשנים

   

  . 3א' כנספח מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  תצהיר וכתב התחייבות, 3.2.9

   

  . 4א' כנספח , ערוכה וחתומה בנוסח המצורף במכרזבנקאית להשתתפות  ערבות 3.2.10

  

  השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע. מסמכי 3.2.11

  

  על שם המציע. המכרזעל רכישת מסמכי  קבלה 3.2.12

   

 ההצעות  . הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה  לעיל,  עלולה שלא לבוא במניין

   

   

   המכרזהבהרת מסמכי   4

 WORDבקובץ  072-2563499יודיע המציע לעירייה  בפקס מס'  10:00שעה  13.02.2020 עד   4.1

על סתירות,  ,2563441-072וידואו הגעתו טלפוני במס' sohel.hy@gmail.com לכתובת מייל: 

שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז או על כל ספק 

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או תנאי או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע 

 .לפרט כלשהו במפרט המכרז
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לעיל והעירייה ,אם תראה לנכון לעשות   4.1מסר המשתתף/המציע הודעה כאמור בסעיף   4.2

תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המנהל ימסור עותק של כן, תיתן 

התשובות שנמסרו לכל אחד ממשתתפי המכרז וכל מציע יצרפם כשהם חתומים כחלק בלתי 

 נפרד מהצעתו.

                                                                                        

מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי    4.3

  אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב. ,מטעמה

 

להכניס שינויים, , זלמכרלמועד האחרון להגשת הצעות  עת, קודםהעירייה רשאית בכל     4.4

תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים , תיקונים

והבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי  ם(. השינויי"שינויים והבהרות": )להלן

 המכרז ויבאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז.

    ם., ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפיהמכרזתנאים ודרישות במסמכי          

 

 במכרזובהשתתפות למכרז כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה    4.5

 המשתתף. תחולנה על 

 

הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת   4.6

 ה לתקופה קצובה נוספת.רשאית לדרוש להאריך את התקופההצעה והעירייה 

 

  המכרזערבויות   5

 

"ח ,לפקודת עיריית ש 70,000 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך 5.1

(, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי "ערבות השתתפות": טייבה , )להלן

 .4כנספח א'מכרז זה 

  

 . 30.04.2020הערבות תעמוד בתוקפה  עד ליום  5.2

  

במידת הצורך או על פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות  5.3

  יום נוספים. 90לתקופה נוספת של עד  

   

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  5.4

  זה.מכרז העירייה, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי 

   

  תיפסל. –שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  הצעה 5.5
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לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע  הערבות תוחזר למציעים ,שהצעתם לא נתקבלה , 5.6

 ע"י העירייה כזוכה  .

   

יום מיום קבלת ההודעה על   14  מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד בתוך 5.7

בנוסח המצורף  ,₪  140,000ל ת אוטונומית, על סך השווה הזכייה, ערבות בנקאי

ערבות )להלן:"  –, ערבות בנקאית לביצוע החוזה 2'כנספח ה המכרזלמסמכי 

  "(.ביצוע

   

לאחר אישור העירייה על סיום העבודות יהא רשאי הזוכה להקטין את ערבות  5.8

לשמך  מסכום העבודות שאושרו וזאת להבטחת טיב העבודות 5%הביצוע, לכדי 

  (."הביצוע / ערבות הטיבערבות ) להלן:"  תקופת הבדק

  

ערבות הביצוע תהיה לפקודת עיריית טייבה , צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה  5.9

כדין ובלתי מותנות וניתנת על פי תנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של העירייה, 

אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי  ועד 01.03.2021ליום בתוקף עד 

 החוזה  .

  

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.    5.10

   
   

 ביטוחים 6
  

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה או על פי דין או חוזה, מתחייב 

,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט  המכרזהזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות 

לחוזה ההתקשרות   1ה' כנספח  בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף 

 להלן  .

   

לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום ביטוחים אין צורך למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 

  .על ידי חברת ביטוח חתום

       

   
  דרישת פרטים מהמציע 7

 
גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר  בכל עת שתראה לנכון, העירייה תהא רשאית , 7.1

מכים ו/או הבהרות פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מס

חוסנו  "(, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המציע ,הפרטיםנוספות )להלן:" 

, למכרזתוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות  ,הכלכלי, ניסיונו המקצועי

  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי., ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה למציע ולהצעתו,
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יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המציע   7.2

רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו  המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא ,

ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע  וכמי שאינו עומד אחר 

  הצעתו על כל המשתמע מכך.

  

  הצהרות המציע 8

 

, כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי במכרזהמציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו  8.1

וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות  המכרז

 ובהסכם.   במכרז

  

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

  או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. המכרז לפרטים כלשהם מפרטי

   

המציע מצהיר כי  הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו או פרט מפרטיה  8.3

יביא  וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת , במכרזעם מציע או משתתף אחר 

  הדבר לפסילת הצעתו.

   

ייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או המציע מצהיר כי  ידוע לו שאין העיר 8.4

הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של מציע שהיה לו או לעירייה/לרשות אחרת ניסיון 

  רע עם המציע.

   

תבחן כך שההצעה הכספית  במכרזהמציע מצהיר כי  ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו  8.5

לכשעצמה אינה מהווה את המדד היחידי וכי העירייה  תבחן בנוסף להצעתו  הכספית גם 

  את ניסיונו  בתחום ויכולתו הכלכלית.

  

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש  8.6

  תיפסל. -מילוי וכי הצעה שתוגש  באופן חלקי

  
 

   

לכלל העבודות והמציע נדרש  מחיר מרביהמציע  מצהיר כי ידוע לו כי העירייה קבעה  8.7

  תן ביחס למחיר המרבי.ילנקוב בהצעתו את אחוז ההנחה שי

   

במסגרת ביצוע העבודות לעיל, כי  ,המציע  מצהיר כי ידוע לו כי על הזוכה להביא בחשבון 8.8

ח שיטור, מחסומים וח האדם ,כוכ הוא יהא אחראי להעמיד את כל הציוד, האמצעים,

  (.האמצעים -,שילוט ותמרור הדרושים לביצוע העבודות )להלן
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, יכול והזוכה יידרש המכרזהמציע  מצהיר כי ידוע לו כי במהלך ביצוע העבודות נשוא  8.9

ם של קבלנים אחרים, המבצעים עבודות באתר והדבר ידרוש תלעבוד במקביל לעבוד

  (.יאוםת -תיאום ביניהם )להלן

  

 מכרזדוע לו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות יהמציע מצהיר כי  8.10

זה, להורות על ביצוע השירותים ,בהיקף התואם את מגבלות התקציב ) להלן:" 

"(, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התקציב

ת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן התאמת השירותים לתקציב המופח

  נימוקים כלשהם.

   

. כל המכרזהמציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור לו למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי  8.11

או כל הסתייגות ביחס  המכרזשינוי או תוספת או מחיקה או תיקון שייעשו במסמכי 

אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 עלולים להביא לפסילת ההצעה  .

   

, יצרף המציע להצעתו ,הצהרה המכרזבנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי  8.12

  (."הצהרת המציעמסמך ג' )להלן:"  -חתומה, בנוסח המצורף כ

   

המציע מצהיר וידוע לו כי חתימת הסכם כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע  8.13

   העבודה ורק הוצאת צו התחלת עבודה ,מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

 

 מציעים למשתתפיםמפגש  9

 

 11.02.2020בשעה:  11.02.2020ביום ,  במשרדי העירייה מפגש לצורכי הבהרות יתקיים 

     

  הגשת ההצעות, מועדים 10
 

ממולאים וחתומים בהתאם  כשהם מהודקים יחדיו , המכרזהגשת ההצעות ומסמכי  10.1

  .בהגשה כפולה  עותקים 2-בידי המציע, ב המכרזלדרישות 

, תהא במסירה אישית בלבד המכרזבמעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר  - + העתק מקור

במשרדי  מכרזיםיפקידה ,בנוכחות המגיש בתיבת ה)לא בדואר(  לידי נציג העירייה אשר 

לא יאוחר מהשעה  26.02.2020משרדי העירייה(  ,ביום  –)להלן  אלבלדיההעירייה, רח' 

  .בדיוק 17:00

 

 
, והוא על המכרזמשלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  10.2

  אחריותו הבלעדית של המציע.
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, במכרזובהשתתפות  למכרזכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  10.3
ובכלל זה אגרות, רישיונות ,אישורים או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין 

  תחולנה על המציע. למכרזובין בגין פעילותו הקשורה  המכרזבגין 
   

ותים, יכלול את מלוא התמורה המציע יגיש הצעתו כך ,שהמחיר שינקוב עבור השיר 10.4
  אותה מבקש לעצמו ובכלל זה גם בגין האספקה, ההובלה, הניוד, התאמה ,

 
 

האמצעים, הפריטים ,כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע השירותים, תקרותיו והוצאותיו  10.5
  ,הכרוכות בביצוע.

   
  .במכרזהצעות המחיר יוגשו כהנחה באחוזים מהמחיר המרבי שנקבע  10.6

   

  כוללים מע''מ.וי ההצעה הם במטבע ישראלי בלבד סכומ 10.7

   

המציע ינקוב את אחוז ההנחה אותו הוא מציע על המחיר המרבי אותו קבעה העירייה  10.8

               ) כולל מע"מ(. 1,683,811.35על סך והעומד 

   

  ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת. 10.9

 

יובא בחשבון  , על ידי מציע ,המכרזבמקרה של מילוי מחיר שונה באחת משתי חוברות  10.10

, המכרזהמחיר הנמוך מבין השניים .יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות 

העירייה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר 

    הצעתו על כל המשתמע מכך.

   .המכרזם  בתחתית כל עמוד בחוברת המציע יחתו 10.11

. היה ויידרש המציע להמציא המכרזהמסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות  10.12

מסמך לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע, לא עשה כן מכל סיבה שהיא, 

רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו 

   ציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.של המ

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.  

  בחינת ההצעות 11

 
העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  11.1

  לא תבוא במניין ההצעות.

 

במסגרת בחינת ההצעה הכספית, תבחן העירייה את סבירותה של ההצעה הכספית ואת  11.2

עמידתה בחוקים, פקודות, צווים, הנחיות, הוראות וצווי הרחבה ועל פי כל דין הנוגע 

  להעסקתם, לתנאי העסקתם ושכרם של עובדיו של המציע.  

המציע ואת כושרו  העירייה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו של 11.3

לבצע את החוזה המוצע ,את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות 

מקומיות אחרות וכן תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר 
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עבודתם לשביעות רצונה שלה  או של רשות אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם 

    מספיקים לפי שיקול דעתה.

   אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 11.4

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  11.5

או בשל חוסר התייחסות  המכרזמהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות 

  הערכת ההצעה כדבעי.שלדעת העירייה מונע  המכרזמפורטת לסעיף מסעיפי 

   
  במכרזחובת הזוכה  12

 

"(, יהא עליו לסור הזוכהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:" 

יום מיום קבלת הודעת הזכייה, לחתום על החוזה בחתימתו ובחותמתו  14אל משרדי העירייה, תוך 

 2 'כנספח האת ערבות הביצוע בנוסח המצורף במקומות המיועדים לכך וכן להמציא באותו מועד 

למסמכי  1ה' למסמך "( ואישור קיום ביטוחים, בהתאם ערבות ביצוע)להלן:"  ,המכרזלמסמכי 

  .המכרז

 

כולם או מקצתם,  ,  במסמכי המכרזלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים 

,לחלט את הערבות  במכרזתהא העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו 

למי שיקבע על ידה  המכרזוכן למסור את ביצוע  לעיל , 5המצורפת להצעת המציע כאמור בסעיף 

  והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. בזכותה לעיל ,  מבלי לפגום 

סכום ערבות השתתפות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות 

שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב 

  .למכרזההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו   הפרת 

הודעה בכתב והערבות הבנקאית אשר צרף להצעתו תשלח מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך 

  אליו בדואר רשום.

   
                                                                                                                                     

                                                                                       רב  ,                                             בכבוד

 עו"ד שועאע מסארוה מנסור

    ראש העיר טייבה

   
לבד 
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     1'נספח  א

   ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו
 

 
 

   
 לכבוד  

   עיריית טייבה 
   

   א.ג.נ

  אודות המציעמידע 

   
 הפרטים ולמסור את המידע על המציעלבקשתכם, הרינו למלא את 

   , כדלהלן:במכרז
 

   

 שם המציע: _____________________________________   .1
   

 :__________________   מספר ח.פ. או עוסק מורשה
   

 כתובת המשרד: _____________________________________________  
   

 :_________________  פלא'מספר טלפון קווי: __________________  
   

 _______________________________   פקס: 
   

(: E-MAIL) דוא"ל  כתובת
________________________________________ 

   
   

    תחומי עיסוק המציע: .2
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   

 צוות ניהולי ו/או מקצועי של המציע  .3
   

   שנות ותק                              ום התמחותתח                              שם                          

   
  _______                    _____________________     _____________ 

  _______                   ______________________    _____________ 

  _______                  _______________________  _____________ 

  _______                  _______________________  _____________ 

  _______                  _______________________   _____________ 
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מס'  סלולארי:  הינו גב'/מר _______________________, למכרזאיש הקשר מטעמנו  .4

והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה  למכרז_______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע 

 אותנו  .

   

 :המכרז שואלהלן פירוט הגופים להם מספק/סיפק המציע את שירותים נ .5
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                                                                           ______________
 חותמת וחתימת המציע  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
איש קשר   
 ברשות/בגוף 

תקופת 
מס    שם הרשות/הגוף  היקף כספי וסוג העבודות   העבודות 

 'סידורי

  

       1 

  

      

 2 

  

      

 3 

  

      

 4 

  

      

 5 

  

      

 6 

  
      

 7 

  

      

 8 

  

      

 9 

  

      

 10 
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 נספח מס' א' 2  
ימולא ע"י כל גורם  מאשר בנפרד                                                                                                                                                                    

   
 לכבוד  

   עיריית טייבה 
   

 ג.א.נ  .

    דותאישור על ביצוע עבו הנדון:
   

 להקמת גן ציבורי בטייבה  2020-01מס' מכרז  
   
   

אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח.פ ___________ 
 פיתוחעבודות (, ביצע עבורנו _________________ ) שם הגורם מקבל השירות(, המציע")להלן: 
 ____________.שהסתיימו ביום או בנייה שצ"פ 

   

  מהות העבודה _______________________________________________________.   .1

  

  היקף העבודה  בש"ח _________________  .2

   

 חוות דעת על ביצוע:   .3

  
______________________________________________________________  

 

  
______________________________________________________________  

 

  
______________________________________________________________  

 

   

   פרטי המאשר:

   

 שם הרשות                              שם ושם משפחה                                  תפקיד 

   _______________             ____________              ________________ 

   

 תאריך:  __________ 

                                                             

                                                                   ____________________                    

 חתימה וחותמת                                                                    
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 3' נספח א

 לכבוד  
   עיריית טייבה 

   
 ,ג.א.נ 

  כתב התחייבות המציע

 במשרת   נושא  ת.ז .________________,  _______________________נושא הח"מ אני
 

,  לאחר שהוזהרתי  01/2020 'מס במכרז "( המציע_____________ ב____________________ )להלן:" 
 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:כי עלי 

         
   

  .במכרזהמציע עומד בכל תנאי הסף הנקובים  .1
  

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

  
נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד  .3

זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם  מכרזעניינים בין ביצוע העבודות נושא 
הוא מתחייב להודיע לעירייה  במכרזהוא ממלא וככל שתיבחר הצעתו של המציע 

באופן מידי על כל סיבה שבגללה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב 
  של ניגוד עניינים כאמור לעיל.

   
יב כי הוא יקיים את כל חובותיו בעניין אני מתחי במכרזכי היה והמציע יוכרז כזוכה  .4

שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 
  החלים על המציע כמעסיק  וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

  
ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה  ,תהא זו הפרה  .5

, במכרזחוזה והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו וה המכרז יסודית של תנאי 
בלא שתידרש לתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, לחלט את 
הערבות הבנקאית ,כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע 
העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות 

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

   
   

 ______________                    _____________                           ___________
   תאריך                                 חתימת המורשה                          חתימה  וחותמת המציע 

   אישור

   

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 
הופיע/ה בפני ___________________________ נושא/ת  ת.ז ___________ .וכי הינו/ה 
הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 

 צהיר  וכתב התחייבות  זה  .      וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על הת
 

                                       _______________                                                               
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   4א' נספח 

   

   במכרזנוסח ערבות בנקאית להשתתפות 

   

 תאריך  __________ 

 לכבוד  

  עירית טייבה

   

 , א.ג.נ 

   

   כתב ערבות מס'________הנדון: 

   
"( אנו  המציע)_____________ .להלן" :  על פי בקשת___________ ________________  ח.פ

וזאת  ( אלף ש"חשבעים ובמילים: )₪    70,000ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך של  

ולהבטחת מילוי תנאי  גן ציבורי בעיר טייבה להקמת  01-2020מס':  במכרזבקשר עם השתתפותם 

 .  המכרזדרישות ומסמכי 

   

מקבלת דרישתכם  מיםי 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

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

הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך או לדרוש את  או באופן כלשהו ,

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.   

   

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  הנ"ל בלבד .אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום 

 הנ"ל  .

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  

 ועד בכלל  . 30.04.2020ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה  .דרישה בפקסימיליה לא תיחשב 

   

   

 תאריך ________________                                                         בנק  __________   
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    מסמך  ב'

   מפרט דרישות והוראות ככללי

   
 כללי .1

   
מפרט העבודות בא להשלים או להוסיף לפרקי המפרט הכללי או פרקים רלבנטיים אחרים  1.1

  שלו. 

יידרש לבצע את מכלול עבודות פיתוח התשתיות בפרויקט, אשר תכלולנה בין  במכרזהזוכה  1.2

פינוי פסולת ואשפה, מצעים ותשתיות ,עבודות  עבודות הכנה ופירוק, עבודות עפר , היתר ,

גדרות  עה, סלילה חדשה ,עבודות ניקוז, מים וביוב, עבודות צנרת ,אספלט, הרחבת מס

ושערים, ריצופים, אבני שפה ,קירות תומכים, עבודות חשמל ותאורה ,תשתית תקשורת  

    לרבות הוראות כתב הכמויות. המכרזוהכל בהתאם להוראות 

המופיע או הוראות במפרט  המכרזהזוכה יידרש לבצע את העבודות בהתאם להוראות  1.3

    .מבניהםלפי המחמיר  במחירון דקל

חודשים מיום  3יידרש להשלים את העבודות באתר בתקופה שלא תעלה על  במכרזהזוכה  1.4

  מסירת האתר לידיו.

במסגרת ביצוע העבודות לעיל, כי הוא יהא אחראי להעמיד את  על הזוכה להביא בחשבון , 1.5

ומים ,שילוט ותמרור הדרושים לביצוע מחס ח שיטור ,וח האדם, כוכל הציוד, האמצעים, כ

  (.האמצעים -העבודות )להלן

   

, יכול והזוכה יידרש לעבוד במקביל לעבודתם של המכרזבמהלך ביצוע העבודות נשוא  1.6

  (.תיאום -המבצעים עבודות באתר והדבר ידרוש תיאום ביניהם )להלן קבלנים אחרים ,

  

סודי את טיב הקרקע הקיימת, כולל לאחר קבלת התוכניות על הקבלן לבדוק באופן י 1.7

  בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא. קרקעיים , -אפשרות להימצאותם של קווים תת

 

המפקח לא יכיר בשום תביעה נוספת הנובעת מתנאי חפירה מיוחדים )למעט אלו שהוגדרו  1.8

להימצא כשטח מוגבל( בכל רוחב שהוא וכן בכל סוגי הקרקע ללא יוצא מהכלל העשויים 

  בתחום שטח העבודה או בקרבתו הסמוכה.

   

בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או  לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים , 1.9

אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל  בעבודת ידיים .במקרה של פגיעות בקווים ,

  ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.
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של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים  כל פרוק 1.10

מן הפירוק ימסרו לידי המפקח במחסני הרשות המקומית או יאוכסנו באתר לצורך שימוש 

חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר ,יחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר יהיה באחריות 

  הטמנה.הקבלן ועל חשבונו כולל אגרות והיטלי 

   

כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק  1.11

על חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם  ומאושר מורשה

  לאמור במפרט המיוחד.

   

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ואבטחת החומרים המפורקים ושלמותם  1.12

  משך זמן אכסונם עד למועד הרכבם מחדש מפני חבלות, גנבות וכו.'ב

   

הקבלן ימדוד לפי דרישת הפיקוח מצב לאחר ביצוע לפי הגבהים בתכניות של כל שלב  1.13

בעבודה )כל שכבת עפר, מצע, אגו"ם ואספלט( על חשבונו וימציא המדידה בדף המציין את 

  גבהי הביצוע לעומת התכנון.

   

רשאי המזמין לבצע המדידה על חשבונו  לפי הוראת הפיקוח כאמור לעיל , לא מדד הקבלן 1.14

  הוצאות תקורה. 15ויזכה את עלות המדידה מחשבונות הקבלן בתוספת %

   

באחריות הקבלן לדאוג להיתרי חפירה מאת הרשויות המוסמכות לרבות רישיון ממשטרת  1.15

  .  ככל שנדרש ישראל

   

כנן תנועה לצורך הכנת תכניות להסדרי תנועה / שלבי יפעיל הקבלן מת במקרה שיידרש , 1.16

 ביצוע בתאום ועפ"י הנחיות משטרת ישראל .   

   

,ההנחיות והתוכניות אינן באות לגרוע מהוראות המפרט הכללי  במכרזמפרטי העבודה  1.17

משהב"ט/ ההוצאה לאור והיה וימצא חסר פריט ו/או מפרט  -) הספר הכחול(לעבודות בנין 

   המכרז, יושלם בהתאם להוראות המפרט הכללי.מפרטי 

   
  עבודות הקמה .2

  
  כללי 2.1

   
, התכניות וההנחיות המכרזעבודות ההקמה תכלולנה את העבודות המפורטות במפרטי 

  ותבוצענה בהתאם לתכנון, שאושר על ידי העירייה .

   
  ביצוע העבודה ולוח זמנים 2.2
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, התוכניות  2.2.1

ימים  90והמפרטים שימסרו לו על ידי העירייה ולסיימן בתוך לביצוע, הפרטים 

 קלנדאריים מיום צו התחלת העבודה.

מובהר בזאת כי חתימת הסכם זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע  2.2.2

לת עבודה, על פי המפורט להלן, מהווה הרשאה לתחילת הוצאת צו התחהעבודה ורק 

 ביצוע העבודה.

"(,  מתחייב הקבלן להמציא ההזמנהימים ממועד הזמנת העבודה )להלן:"  10תוך  2.2.3

על חשבונו והוצאותיו, תכניה עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך  ,לידי העירייה

 בודה.אחר אותו תדרוש העירייה והנחוץ לדעתה לביצוע הע

   

   בדיקות מוקדמות 2.3

ימים  מיום ההזמנה, לבדוק את אתר העבודה וסביבתו,  10הקבלן מתחייב, בתוך  2.3.1

את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות התשתית ואת כל הגורמים את טיב הקרקע 

 המשפיעים או עלולים להשפיע, על תחילת עבודות ו/או התחייבויותיו ולהעבירן לעירייה.

הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז,  הקבלן מצהיר כי 2.3.2

, מים, וביוב, ניקוז, תנאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, דלק, חשמל

תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, 

 כולם או חלקם.

   

   סימון ומדידות 2.4

תמסור העירייה לקבלן את נקודת הסימון או נקודת גובה לקראת תחילת העבודה  2.4.1

 ( B.Mאחת )

נקודות הקבע תהוונה בסיס לסימון צירי הכבישים והמערכות האחרות על ידי  2.4.2

 הקבלן.  

העירייה תספק לקבלן רשימת קואורדינטות וגבהים או כל נתוני סימון אחרים  2.4.3

 העבודה. סימון צירי הכבישים, המערכות ויתר חלקיהדרושים לצורך 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים,  2.4.4

של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו  הממדים וההכוונה

על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן, וכל מדידה 

 ה.טעונה אישור של המודד מטעם העיריי

נעלמו או טושטשו  הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו , 2.4.5

הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, נקודות הקבע, על 

 יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

לשימוש המפקח כדי במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הקבלן תקין וזמין  2.4.6

 כל סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.לבדוק 

 מודד מטעם הקבלן ילווה את העבודה באופן קבוע.   2.4.7
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ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו  כל המדידות , 2.4.8

 אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.כבר על ידי גורמים 

   

   לפי תכנון ביצוע 2.5
 

ידוע לקבלן כי לפני ובמהלך העבודה תסופקנה לו תכניות עבודה מפורטות  2.5.1

התוכניות יכול ותכלולנה שינויים ותוספות לעומת התכניות שכבר ומאושרות לביצוע וכי 

 נמסרו לו ואולם לא יהא בכך כדי לשנות את מחירי הצעות המכרז הצעת מחיר.

עם קבלת כל תכנית יבדוק אותה הקבלן ויודיע למפקח על כל טעות, החסרה  2.5.2

התאמה בין התוכנית לבין יתר מסמכי ההסכם או בין התוכניות לבין סתירה ו/או אי 

עצמן. המפקח יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהא סופית ומחייבת. לא הודיע הקבלן 

כאמור, יהא הקבלן אחראי למפקח על כל טענות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה 

 באופן בלעדי לכל התוצאות הנובעות מכך.

מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצוין עליהן  2.5.3

לקראת ביצוע העבודה, או במהלכה, יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצוין  ""לביצוע

 מות, ביחס לתוכניות שהועברו. עליהן "לביצוע" ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשל

יש לקבל את אישור העירייה, בכתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה  2.5.4

 המאושרות.  

   

   רישיונות ואישורים 2.6
 

לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרישיונות והאישורים לביצוע  2.6.1

 העבודה לפי התכניות. 

הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב הקבלן מתחייב לטפל בכל                 

מההסכם ועל פי כל דין ולשאת בכל ההוצאות הדרושות והכרוכות בכך לצורך 

משרד  קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות )משרדי הממשלה, חברת חשמל ,

 חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שירותי כבאות , , "התקשורת, חב' "בזק

איגוד ערים וכל  , מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז ,רשויות מקומיות

 רשות נוספת אחרת(  .

 על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה , 2.6.2

אישורי מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים 

ק, ביוב ,תיעול וכיו"ב( ולדאוג קרקעיים )מים ,חשמל, טלפון, דל -וקווי תשתית תת 

להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע 

 העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו  .

מטעם  קרקעי, ללא נוכחות מפקח -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת   2.6.3

 העירייה. 

   

   דרכי ביצוע ולוח זמנים 2.7
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יום ממועד  10ש לאישור המפקח, לא יאוחר מאשר תוך הקבלן מתחייב להגי 2.7.1

דרכי הביצוע של העבודה ,לרבות הסדרים והשיטות אשר  ההזמנה , בכתב בדבר 

לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה, לרבות המועדים להוצאת האישורים 

 הנדרשים  .

יום ממועד  10כמו כן ימציא הקבלן לעירייה / למפקח, לא יאוחר מאשר תוך  2.7.2

או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה  זמנה ,לוח זמנים בשיטת "גאנט"הה

 מאושרת על ידי המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש לפחות ,

כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה המתוכננת לחודש הקרוב .לוח 

 הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת הקבלן להשתמש בו.  

עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, לרבות  2.7.3

החובה להשלים את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בהסכם 

 זה.  

לא המציא הקבלן את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי העירייה, ולוח הזמנים  2.7.4

 הוצאות ההכנה יחולו על הקבלן.   .זה יחייב את הקבלן

בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח  העירייה רשאית , בכל עת   2.7.5

אחרת בהתאם להוראות ההסכם, להורות על שינוי לוח הזמנים הזמנים ובין מסיבה 

יחייב לוח הזמנים את  -או על החלפתו באחר. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים

 ורו על ידי העירייה.הקבלן מזמן איש

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה לעירייה, בין שאושר על  2.7.6

אושר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם ידה ובין שלא 

 זה ולפי כל דין.

 

   התחלת ביצוע העבודה 2.8
 

 ה בצו התחלת עבודה,הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי העיריי 2.8.1

ללוח הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה בהתאם 

 ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בהזמנה.

תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה  2.8.2

בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת של המועד הנקוב 

 ההתארגנות לעבודה.

 

  העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן 2.9
  

במועד שנקבע להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק  2.9.1

ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים 

חלקים נוספים מאתר  הנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן, מזמן לזמן ,

  לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. הכול כפי שיידרש ,העבודה, 
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  שילוט  2.10
 

על  תוך חמישה עשר יום מתאריך תחילת עבודות ההקמה יספק ויציב הקבלן , 2.10.1

 מ'. 1.05*  1.0עבודה, שלט בכניסה לאתר במידות מינימליות של  חשבונו,   בכל אתר

  ו על ידי העירייה.השלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי, שיאושר 2.10.2

העירייה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהקבלן לספק ולהציב  2.10.3

 טרם  שלטים, כאמור ,

  תחילת ביצוע העבודות באתר העבודה.          

פירוט העבודה המתבצעת, שמות  השלט יכלול: שם העירייה, שם הקבלן וכתובתו , 2.10.4

האישורים הנדרשים מהרשויות המתכנן והמפקח .הקבלן ידאג להשגת כל 

ישא על חשבונו בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על יהמוסמכות להצבת השלט ו

נוסח השילוט והגרפיקה יתואמו ויאושרו ע"י   ידי אותן רשויות מוסמכות.

 העירייה. 

במהלך תקופת ההסכם ידאג הקבלן לשלמותו ולניקיונו של השלט ,לחידושו או  2.10.5

תום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו להחלפתו אם ניזוק וב

באתר הכול לפי הנחיות והוראות המפקח. הקבלן ,קבלני משנה שלו או מי מטעמו 

שילוט נוסף יוסר מיד וכל  .לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל

  ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.

 

   ביצוע לפי תכניות "לביצוע" 2.11
 

מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצוין עליהן  2.11.1

  ."לביצוע"

יעביר המנהל לקבלן תכניות אשר מצוין עליהן  או במהלכו , לקראת ביצוע העבודה , 2.11.2

 ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו. ""לביצוע

   

   מועד השלמת העבודה 2.12
 

ן מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו הקבל 2.12.1

 התחלת העבודה.  

המועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו התחלת העבודה כוללים את הזמן הדרוש  2.12.2

וההיתרים הדרושים, ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת לקבלת כל האישורים 

 ומוכנה לשימוש מידי.

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא  2.12.3

של המנהל וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של באישור, מראש ובכתב 

 הסכם זה.

סבור המנהל כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או  2.12.4

וחדים המחייבים, לדעת המנהל, או תנאים מי תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון ,
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אם נתבקש לעשות כן על ידי  מתן הארכה, רשאי המנהל לתת, לפי שיקול דעתו ,

 הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

  הפסקת העבודה 2.13
  

על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב  2.13.1

ם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו בהתאמאת המנהל, 

 על ידי הנהל הוראה בכתב על כך.

ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר  כולה או מקצתה , הופסק ביצוע העבודה , 2.13.2

והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, העבודה 

 לשביעות רצונו של המנהל.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה  2.13.3

 יום . 30עולה על 

הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה  2.13.4

שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן  יום בלבד . 30לתקופה שעולה על 

 .לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו  

תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך  באשמת הקבלן , נגרמה הפסקת העבודה , 2.13.5

 המנהל לפי סעיף זה על הקבלן.הוראות  כדי מילוי

ולקבלן לא תהיינה כל  תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן , 2.13.6

טענות כלשהן כלפי הרשות, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת תביעות ו/או 

העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר 

 עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

 כלשהן כלפי הרשות , כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי  טענות

הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה 

  וצאה ממנה.וכת

   פיקוח וניהול 2.14
 

המפקח הינו אחראי מטעם העירייה שמתמנה לפקח על מהלך ביצוע העבודות על  2.14.1

 (."המפקח"או חלקו ) להלן: לן וידי הקבלן כ

המנהל רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק  2.14.2

וטיב המלאכה  שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בואת טיב החומרים 

 הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה.

הקבלן יאפשר ויעזור למנהל ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתר  2.14.3

 חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ההסכם.העבודה ולכל 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב  2.14.4

בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין אחר ביצוע ההסכם 

קונה ומוכר של סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן 
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מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע, 

העירייה למילוי תנאי והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי 

 ההסכם.

   ניהול יומן 2.15
 

הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה  2.15.1

 :הפרטים הבאיםוירשום בו את 

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.   2.15.2

 כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו.   2.15.3

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.   2.15.4

 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.   2.15.5

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.   2.15.6

 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה  . 2.15.7

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.   2.15.8

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.   2.15.9

 ידי המנהל .-הוראות שניתנו על 2.15.10

 הערות המנהל בדבר מהלך ביצוע העבודה  . 2.15.11

כל דבר אחר שיידרש על ידי המנהל ושלדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב  2.15.12

 ביצוע העבודה.העובדתי במהלך 

היומן ייחתם כל שבוע על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המנהל, והעתק  2.15.13

מן את הערותיו בקשר מהרישומים בו יימסר למנהל. הקבלן רשאי לרשום ביוחתום 

לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את הרשות, אלא אם כן אישר אותם 

המנהל, אלא אם כן אישר אותם המנהל בכתב. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין 

ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע 

 מילוי הוראות המנהל, הנציג או הוראות ההסכם.-בודה כלשהי ו/או איו/או אי ביצוע ע

 
  ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה 2.16

 
המבנים  הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים , 2.16.1

 הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.והמתקנים 

לפי שיקול דעתו, בכל  , הוראות שונות ,בכל זמן שהוא המנהל רשאי לתת לקבלן , 2.16.2

ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק הנוגע לפסילת 

ציוד וחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג על פי הוראות המנהל וההוצאות יהיו 

 על חשבונו.

  
לבד  
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  טיב החומרים והמלאכה 2.17

 
הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור  2.17.1

 הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם ובכמויות מספיקות.במפרטים, בתוכניות 

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי,  2.17.2

בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם יתאימו 

יעים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי ההסכם סוג אחר. בהעדר תקן מצ

 ישראל יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המנהל.

ו/או גורם נוסף אשר יבצע עבודות התקנת  סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה  2.17.3

ת אין עובדה זו כשלעצמה גורעספסלים ו/או מוצרים שונים מחומרים בשימוש חוזר. 

 מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים,  2.17.4

שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את בין שהובאו או 

הכלים, את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים 

 ה באתר העבודות או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, והכול כפי שיורה המפקח.והמלאכ

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות  2.17.5

 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה.לדגימות שאושרו ויהיו 

בדיקות. יום ממועד חתימת הסכם זה, תכנית  10הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך  2.17.6

  לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח. המפקח רשאי

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח,  2.17.7

 מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי ) להלן: "דמי הבדיקות"(. באמצעות

 המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את 2.17.8

למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של ביצוען ולשלם 

הקבלן לטיב החומרים, המלאכה, והעבודה כנדרש בהסכם. השתמש המפקח בזכות 

האמורה, ישלם הקבלן את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש 

 ות.דמי ניהול והוצאות משרדי 10%הקבלן בתוספת 

 

נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר  2.17.9

 שהביצוע ייעשה על פי דרישות ההסכם והוראות המפקח.העבודה, כדי לוודא 

ידי המפקח -נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על 2.17.10

הקבלן לגבי טיב החומרים, לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות ו/או ביצוע דגימות 

המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות 

התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. כל עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה 

לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה 

 כלשהי מטעמו.
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 בטוןעבודות  2.18

   
וכו'( יאושר ע"י המפקח לפני מחזור מקור החומר )מחצבה ,בור כריה, מפעל  2.18.1

מובהר כי, במקרים בהם ניתן, תינתן העדה לחומרים ממוחזרים הספקתו לאתר הבניה. 

 בעבודות נשוא מכרז זה.

בעבודות בטון אספלט החומר לנטילת בדיקות מרשל במעבדה יילקח במקום  2.18.2

לפני אספקת החומר לאתר הקבלן יציג את תוצאות  לאתר. רכישת החומר לפני הבאתו

 הבדיקות לאישור הפיקוח.  

2.18.3  

 

 בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע ייעשו על ידי המכון הבודק ובנוכחות נציג המפקח והקבלן. 

נציג המפקח ימסור לנציג המכון הבודק מפה שתראה את מיקום הבדיקות )שתילקחנה באקראי(  

 לפי אזורים  .

 

 

שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נוספת במעבדה עבור כל  2.18.4

 שינוי.  

לפי התקדמות העבודה באתר , ככל שנדרשות, במקרה שכמות יציקות הבטונים  2.18.5

 -לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, כמות הבדיקות תבוצע בהתאם לדרישות התקןלא תתאים 

 לפחות בדיקה אחת לכל יום.באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח 

 הנפח לחישוב יקבע לפי נפח כל קיר.   -לבדיקות בטונים בקירות תומכים  2.18.6

לבד
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 מסמך ג' 

 הצהרת המציע

 לכבוד  

   עיריית טייבה 

 

 טייבהגן ציבורי בעיר הקמת ל 2020/01 'פומבי  מסמכרז   :הנדון

והנני מודע ומכיר את מהותה  המכרזאני הח"מ מצהיר בשם  המציע כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
  .המכרזהמקצועית של העבודה נשוא 

וכל הגורמים האחרים  המכרזכולל מסמכיו וכי תנאי  המכרזהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי  .2
, ידועים ומוכרים לי וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, המכרזהמשפיעים על ביצוע העבודות נשוא 

רתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף  העבודה לפיהם אצטרך השתתפתי בסיור הקבלנים ביק
  ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. לבצע העבודה 

הנני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם עלולים להיות קיימים צנרת גז  .3
תקשורת וטלפון וכן  חשמל, כבלי חשמל , מודי ,דלק, חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות ,ע

  מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.
שוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי המחיר, מניח את דעתי ומהווה מהנני  מצהיר כי אני  .4

הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי תמורה הוגנת לכל התחייבויותיי לפי ההסכם .לא תוכר כל תביעה 
 נכונה של תנאי העבודה על ידי.  

המציע ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשעו  ביותר משתי עבירות  .5
כי במועד  –לפי חוק שכר מינימום או בעבירה לפי חוק עובדים זרים ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   צעה במכרז זהההגשת ה

ביקורתו ואחריותו של המציע בלבד. המציע  המציע מתחייב כי עובדיו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו , .6
וההסכם על ידי  עובדיו  ו/או  המכרזבלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי 

לרבות  ו על ידו )אם נתקבלה הסכמת העירייה מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו ,קבלני המשנה שיועסק
 זכויות עובדים ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.   תשלום שכרם ,

המפעיל מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות פליליות ו/או בעבירות מין והוא מתחייב  .7
להעסיק עובד שהורשע כאמור. כן מתחייב המפעיל לנקוט באמצעים הראויים על מנת להבטיח את שלא 

מניעת העסקתו של עובד כאמור ולפעול ע"פ הוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 
 .2001-מסוימים, התשס"א

יע, תביעות משפטיות ו/או לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המצ .8
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי 

 להשפיע על המשך תפקוד המציע.  

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה אינני  נמצא  במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים  .9
 זה לבין עניינים אחרים ו/או תפקידים אותם הנני ממלא.   מכרזשירותים נשוא בין ביצוע ה

ככל שתיבחר הצעתי הריני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני ו/או עובדי ו/או  .10
 מי מטעמי עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.  

ו למסור לשום אדם או גוף, שום פרטים ו/או מידע הנוגע לעבודות להראות א המציע מתחייב לא לגלות , .11
ושום מידע הנוגע לעירייה ו/או למציע בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות בפרט, או כל מידע  המכרזנשוא 

הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושם ,עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם ,ספקיהם והתושבים או הגופים 
 או במציע או הבאים עימם במגע במתן השירותים או בכל אופן אחר שהוא.  הקשורים בעירייה ו/

זה, כולל בצוע  מכרזלא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע השירותים נשוא  .12
 שכפולים, העתקים וכיו"ב  ;

  אני מצהיר בזאת כי: .13

והנני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע  המכרזהנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא  .א
 .  המכרזאת כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי  הוראות 

 .  המכרזברשותי או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא  .ב
  .זהמכרמכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות  הנני מסוגל , .ג
, המכרזהנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא  .ד

 לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.  
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ן מיוחדות ובין בי כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות , המחירים הכוללים בהצעתי , .ה
, עפ"י הכלול המכרזעל פי תנאי  המכרזמכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי  כלליות ,

  במפרט הטכני לרבות רווח וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.
יום לאחר המועד  90הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .ו

האחרון להגשת הצעות והערבות תעמוד בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום 
 ההצעה ועד בכלל  .

 ידוע לי כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.   .ז
ידכם התחייבות בלתי חוזרת  אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים ,לראות בהצעה זו ובקבלתה על .ח

 ומחייבת בינינו .

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו עם  .ט
תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים  במכרזהצעתנו 

   .מראש

טרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המ .י
כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  ההצעה ,

 לחתימתנו על הצעה זו  .

בהתאם לכל תנאיו, לשביעות  המכרזהנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י  הנדון , במכרזאם אזכה  .14
 ירייה ו/או הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.  רצון הע

 :  במכרזימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי  14אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב תוך  .15

  . במכרזהמציא ערבות בנקאית לקיום ההסכם  ואישור ביטוח, בהתאם לנדרש  לחתום על ההסכם ,ל .א
  . המכרז, להתחיל בביצוע העבודות נשוא במכרז יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי 30תוך  .ב
 יום מיום תחילת העבודה, כאמור לעיל ,לסיים את ביצוע העבודות ולבצע את המסירה.    150תוך  .ג

כולן או מקצתן  במסמכי המכרז ונספחיואני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .16
וכן תהא רשאית לחלט  את הערבות הבנקאית המצורפת  במכרזהעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי 

 להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.  

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות  .17
 .  למכרזשנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי 

ערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת כן ידוע לי שבחלוט ה .18
 .  למכרזההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי 

  המכרזהנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא  .19
 .1987לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז  

, והננו מוותרים בזאת המכרזבעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי  .20
לרבות  במכרזו/או הוראה הכלולים  המכרזמוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי  ויתור סופי ,

 דרישותיו 

   
    פרטי המציע

                    
 __________________________________ ח.פ   _____________ .שם המציע: 

   
 ____________________  תאריך: _______________  חתימה + חותמת :     
   

    פרטי החותם/ים מטעם המציע:
   

 ______________  חברהשם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז ______________ תפקיד ב
   

   אימות

אני הח"מ ______________, עו"ד של ____________________________)להלן: "המציע ("מאשר בזה כי 
ביום ___________חתם בפני על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו 

דין לחתימת המשתתף על כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל 
 הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.  

  _______________                                                                                                                                                 
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  מסמך ד'

   הצעת המציע 

 לכבוד  

   עיריית טייבה 

   
   להקמת גן ציבורי בעיר טייבה מכרז   2020/01 'פומבי  מס מכרז  הנדון:

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

   
 בזאת, בשם ________________________________________ )שם המשתתף( , הרינו מתכבדים  להגיש

במפרטי  , במפרט הכללי ,המכרז, על פי המפורט במסמכי גינות ציבוריות בעיר טייבהאת הצעת המחיר להקמת 

 ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות הנדרשות המכרזבמפרטים הטכניים ובכל מקום אחר אליו מפנה  העבודה ,

   וההסכם.   המכרזוהמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי 

זה, בהתאם  במכרזביצוע העבודות  הצעתנו שלהלן, מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיהיו לנו בקשר עם .1

וההסכם, לביצוע כל  המכרזמפרטי העבודה ומכלול הדרישות, התוכניות וההנחיות  , המכרזלהוראות 

רויקט ובכלל זה  העמדתו והפעלתו כל הציוד, כח האדם והאמצעים הדרושים לעמידה העבודות הנדרשות בפ

   בלוחות הזמנים שהוכתבו ובאופן מיטבי.

כולל  ₪, ל                       בסך ש ,ים המפורטיםלכלל העבודות באתרמחיר מרבי  ידוע לנו כי העירייה קבעה .2

 (."המחיר המרבי") להלן:  מע"מ

  כדלקמן:הצעתנו היא  .3

   

   

 מהמחיר המרבי  . _____________הנחה של %  

 :ובמילים –

 

 אחוזים מהמחיר המרבי  . ___________________________________הנחה של 

 

 

   

 .בהתאם להצעתנו אנו נהיה זכאים לתמורה כסכום פאושלי בהתאם לאחוז ההנחה הנקוב על ידנו    .4

מובהר בזאת כי לא תשולם כל  המכרזהתמורה כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי  .5

  מעבר לתמורה לעיל נשוא הצעתנו זו. , על כל הכרוך בה ,המכרזתמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא 

   

לרבות הסכם ההתקשרות על  רזהמכהתמורה הינה לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי  .6

נספחיו והתמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 

וההסכם לרבות העסקת עובדים  המכרז,ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא  המכרזבביצועם, על פי תנאי 

כל ציוד ואמצעי  וציוד ייעודי ואחזקתם, תשלום עבור צריכת מים , בכל כמות נדרשת, אספקת כלי רכב ,מכונות
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ביטוחים, מסים,  , הובלות, פריקה, סילוק ,המכרזאחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא 

  .המכרזשמירה ,אבטחה, שילוט וגידור וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא  היטלים,

לא יפחת מהדרישות שבמפרט  במכרזה לעיל מתחייב המציע  כי מפרט העבודות מובהר ומוסכם שבתמור .7

  .מבניהםהזוכה יידרש לבצע את הדרישה המחמירה או לחילופין מפרט משרד הביטחון   המכרזהוראות 

חודשים מיום מסירת  3נדרש להשלים את העבודות באתר בתקופה שלא תעלה על  במכרזהמציע מודע כי הזוכה  .8

    יו וכי יש ביכולתו ובאמצעיו לעמוד בדרישה זו.האתר ליד

,בהפחתה  'היה והזוכה יידרש לביצוע עבודות נוספות, התשלום עבורן יהיה עפ"י מחירון דקל בנייה, ללא נספח ג .9

   . על פי מדידה שתתבע.%15של 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  האחרוןהמחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי(   .01

   לסטטיסטיקה.

                           

    פרטי המציע    

                    

 שם המציע:______ ____________________________ ח.פ   _____________ .

   

 ____________________  חתימה + חותמת :     _______________ תאריך:   

   

    החותם/ים מטעם המציע:פרטי 

   

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________ 

 בחברה: _______________תפקיד 

   

   אימות

אני הח"מ ______________, עו"ד של ____________________________)להלן: "המציע ("מאשר בזה כי 

ביום ___________חתם בפני על הצהרה זו ה"ה __________________ בשם המציע, כי אצל המציע נתקבלו 

לחתימת המשתתף על  כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין

 הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.  

  _______________                                                                                                                                                     

 ,עו"ד                                                       
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   מסמך ה'

   
 חוזה התקשרות  

 להקמת גן ציבורי בעיר טייבה
 2020שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת          

   

  -ב י ן   -

 עיריית טייבה   

 (  "העירייה ") להלן: 

   ;מצד אחד         

  -ל ב י ן   -

 :                                              שם _________________ח.פ. _____________  
   

 מרחוב __________________ עיר  ____________                                              
   

 טלפון:_______________ דוא"ל___________________                                             
                  "()להלן: "  הקבלן / הספק        

   מצד שני;    

   

   

 "המכרז"(.ן: )להל , שפורסם על ידי העירייהבעיר טייבה גן ציבוריהקמת ל  01/2020 'מס במכרזוהקבלן זכה   הואיל  
 

וברצון העירייה להזמין מהקבלן את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז והקבלן מעוניין לבצע את והואיל, 

 העבודות והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

 לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

   

   כללי .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.   1.1

  בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: 1.2

   
 "      המכרזתנאי "   על נספחיו.   במכרזכל התאנים המופיעים           

 מורשיו לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו ,
המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או 

 מטעמו בביצוע העבודה.  

 "        הקבלן"   

 
  בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות תוכניות, כתבי  פירושו החוזה, על כל נספחיו ,            "           החוזה"

כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא ,שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים 

 ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.  
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פירושה כל העבודות המפורטות בחוזה זה לרבות הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של        "      העבודה/ות"

לבצע בהתאם לחוזה זה ונספחיו, בין אם הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן  העבודות ,

ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה על ידי  היא מפורשת ובין אם לאו ,

 המפקח ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של חוזה זה.  

 א מע"מ  היקף העבודה המצוין בחוזה זה, על פי המדד הבסיסי לל  "   היקף העבודה"     

מתחתם או מעליהם תבוצע  דרכם , אשר בהם , המפורטים בנספח הטכני לביצועהמקרקעין       "    אתר העבודה" 

העבודה וכן סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן 

 לצורך ביצוע העבודה על פי חוזה זה.  

האחרים   ם ,הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר ו/או כל החומרים חומרי בניה, מוצרי          "   החומרים"

 הדרושים לביצוע העבודה.  

 

  המפרטים וכתבי הכמויות, הרצ"ב לחוזה זה לרבות כל שינוי בתוכניות ובכתבי  התוכניות ,          "      התוכניות"      

 מפרטים וכתבי כמויות שיתווספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח.   כמויות וכן תוכניות ,   

 מנכ"ל העירייה ו/או מהנדס העירייה ו/או מי מטעמם.                    " העירייה"     

 מי שיקבע על ידי העירייה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.        "  המפקח"     

 מי שימונה על ידו.   מהנדס העיר או      " המהנדס"    

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.    "             המדד"    

   האחרון שפורסם ביום__________המדד        "      המדד הבסיסי"  

 המדד האחרון הידוע במועד שנקבע להגשת כל חשבון ביניים או חשבון סופי, לפי העניין  .  "    המדד הקובע"  

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב ,קרבות עם כוחות מזוינים של            "      כוח עליון"

) בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(, אסון טבע .למען הסר ספק מובהר בזאת כי  מדינת אויב

 שביתות והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון.  

 

 לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל. חוק הפרשנות יחול על החוזה. 1.3

במקרה של סתירה, ספק, אי  לא יפורש -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -על נספחיו השונים  חוזה זה , 1.4

וללא כל הזדקקות לכותרות,  משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,-וודאות או דו

  לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק  והמפורטים להלן , למכרזהנספחים המצורפים  1.5

 רד מחוזה זה:  בלתי נפ

 .אישור על קיום ביטוחים וסחנ 1.5.1

  נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  1.5.2

  כתב הכמויות ומחירים   , הספר הכחול ,במכרזהמפרטים המופיעים  1.5.3

 , המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה והתנאים הכלליים של  1.5.4

  יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה."

 למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי  1.5.5

 לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל  נפרד מחוזה זה ,      
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 ההסברים אשר ביקש ומתחייב       

החוזה על ידי הבנת תנאי כלשהו מתנאי -לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי     1.5.6

התחשבות בו על ידו לא תקנה לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל -הקבלן או אי 

 סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי העירייה בעניין זה  .

   

   הצהרות הקבלן .2

 קף של הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי הוא הקבלן הראשי של העבודה וכי הוא רשום בסיווג קבלני ת 2.1

  ברשם הקבלנים. לפחות , 200 – 1-ג

הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה  2.2

הקבלן מצהיר ומתחייב  ו/או הנובעים ממנה לרבות התב"ע והתשתיות והכל קודם לתחילת העבודה .

אחרות, כלפי העירייה שמקורן באי ידיעה של תנאי  כי לא תהיינה לו כל טענות או תביעות כספיות או

  או נתון כלשהו.

הניסיון, הכישורים המקצועיים  הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות , 2.3

והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין 

בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא  וכי אין מניעה להתקשרות

  משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

הקבלן מצהיר כי קרא בעיון את כל האמור בנספח הוראות בטיחות ומתחייב למלא אחר כל האמור  2.4

  בו באופן מוחלט.

   

    סתירות במסמכים .3

את כל הנתונים והמידע האחר הכלולים  החוזה, או כל אחד ממרכיביו , על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת 3.1

  בהם.

משמעות -ובין בכל עת אחרת ,סתירה, אי התאמה, דו  1.3גילה הקבלן ,בין לפי האמור בסעיף קטן  3.2

וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו 

הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש 

קח ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפ

אין בה  -בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה 

משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה. הקבלן חייב לבדוק ולהסב 

  לפני ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור . תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה

או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח  לא עשה כן ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך , 3.3

להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על 

כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, ולא יהיו לו  פי הוראות המפקח לעניין זה 

  כאמור או בגין הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תוכניות ,לפי הצורך  המפקח רשאי להמציא לקבלן, מעת לעת , 3.4

  לביצוע העבודה.

לעיל מחייבות את הקבלן, אולם אין  -  4.3,3.3,2.3הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  3.5

  בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.

התוכניות והפרטים הסטנדרטים   מובהר בזה כי יש לראות את המפרט המיוחד, המפרט הכללי , 3.6

כמשלימים זה את זה ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים 

  העניין.באחרים, לפי 

   סדר עדיפויות -סתירות בין מסמכים  .4
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אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור  משמעות ,-התאמה, דו -אי  בכל מקרה של סתירה , 4.1

עניין הנוגע לביצוע העבודה  בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח ,ב

 ויות הבא:  תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפ

  וחוזה זה. המכרז 4.1.1

 התוכניות המפורטות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש לרשות המזמינה ואושר על ידה.   4.1.2

  הספר הכחול. 4.1.3

  תקנים ישראליים. 4.1.4

 תקנים זרים  . 4.1.5

אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,   הקודם עדיף על הבא אחריו , 4.2

  על המסמך הקודם.שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף 

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל  בנוסף לאמור לעיל , 4.3

חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות  לבין תקנים ישראליים ,

  שיש לנהוג על פיו.

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא  משמעות ,-דוהתאמה, -בכל מקרה של סתירה, אי בנוסף לאמור לעיל , 4.4

באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית 

ובכפוף לכל דין ,בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו. כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת 

  וכיו"ב יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.משמעות, האפשרות לפירוש שונה -הסתירה, אי ההתאמה, דו

   

   ביצוע העבודה ולוח זמנים .5

הפרטים  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע , 5.1

 והמפרטים שימסרו לו על ידי העירייה. 

מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת  5.2

 צו התחלת עבודה מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה. 

את המסמכים  במעמד חתימת חוזה זה מתחייב הקבלן להמציא לידי העירייה, על חשבונו והוצאותיו , 5.3

 והאישורים כדלקמן:  

 , חתום על ידי חברת ביטוח  . 1נספח ה בים) מקור( כמפורט אישור קיום ביטוח 5.3.1

 .2נספח הבעל פי הנוסח המפורט  ערבות ביצוע, 5.3.2

 

 .  במכרזדרכי ביצוע ולוח זמנים כמפורט  5.3.3

 נחוץ לאישור או לביצוע העבודה.  כל מסמך אחר שדרשה העירייה ו/או ואשר לדעתה 5.3.4

 

   בדיקות מוקדמות .6

את כמויותיהם וטיבם של העבודות  העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע ,הקבלן מאשר כי בדק את אתר  6.1

מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים  והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה ,

אליהן ותנאי העבודה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו, וכי 

 או טענה בעניין./אין ולא תהיה לו כל תביעה ו

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, מים  6.2

תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית  עמודי חשמל, כבלי חשמל , ניקוז, תאי ביקורת, שוחות , וביוב ,

 מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם  .
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היר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה, מניחים את הקבלן מצ 6.3

דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או 

 מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.  

דו"חות וסקרים שנעשו מטעם העירייה לצורך העבודה המפקח רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן  6.4

אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת 

לעיל. העירייה תהיינה משוחררות מכל חבות או אחריות  1.6עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 

  אם המציאו, לקבלן, כאמור לעיל. ו ,לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציא

   

   סימון ומדידות .7

 ( )להלן: B.Mלקראת תחילת העבודה ימסור המפקח לקבלן את נקודות הסימון ו נקודת גובה אחת ) 7.1

נקודות הקבע תהוונה בסיס לסימון צירי הכבישים והמערכות  ("המסומנות בשטח . "נקודות הקבע

לקבלן רשימת קואורדינטות וגבהים או כל נתוני סימון אחרים  האחרות על ידי הקבלן. העירייה תספק

 .הדרושים לצורך סימון צירי הכבישים, המערכות ויתר חלקי העבודה 

הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של  7.2

על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו 

 וכל מדידה טעונה אישור של המודד מטעם העירייה ו/או המתכנן. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן ,

נעלמו או טושטשו נקודות הקבע, על  הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו , 7.3

על ידי המפקח, יאפשר הקבלן למפקח להשתמש  כל אימת שיידרש לכך הקבלן לחדשן על חשבונו הוא .

  בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

 במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הקבלן תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל  7.4

מודד מטעם הקבלן וכן עוזרים מטעמו ,ילוו את העבודה באופן   סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.

 קבוע  .

ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי גורמים  , כל המדידות 7.5

  לפי העניין והנסיבות. אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו ,

   

   ביצוע לפי תכנון .8

עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע  תכניותלפני ובמהלך העבודה תסופקנה לו ידוע לקבלן כי ייתכן ו 8.1

ות יכול ותכלולנה שינויים ותוספות לעומת התכניות שכבר נמסרו לו ואולם לא יהא בכך התוכני וכי 

 כדי לשנות את מחירי הצעתו  .

אותה הקבלן ויודיע למפקח על כל טעות, החסרה סתירה ו/או אי התאמה  תכנית יבדוקעם קבלת כל  8.2

יחליט כיצד לנהוג והחלטתו  בין התוכנית לבין יתר מסמכי החוזה או בין התוכניות לבין עצמן. המפקח

לא הודיע הקבלן למפקח על כל טעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה כאמור,  תהא סופית ומחייבת .

  התוצאות הנובעות מכך.יהיה הקבלן אחראי באופן בלעדי לכל 

מובהר ומוסכם בזה כי הקבלן יבצע את העבודה אך ורק לפי תכניות שמצוין עליהן "לביצוע". לקראת  8.3

יעביר המפקח לקבלן תכניות אשר מצוין עליהן "לביצוע", ואשר בהן  ביצוע העבודה, או במהלכה ,

  עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

  יש לקבל את אישור המפקח, בכתב ומראש ,לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות. 8.4
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   שיונות ואישוריםיר .9

שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. יהעבודה ידאג הקבלן לכל הרלפני תחילת ביצוע  9.1

שיונות והאישורים הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות יהקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

 שיונות.  יאת כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת ר

  בורם.תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו ע 9.2

חברת חשמל, משרד התקשורת, חב"  רשויות בסעיף זה הכוונה הינה: העירייה, משרדי הממשלה , 9.3

רשויות אזוריות ומקומיות על כל  שירותי כבאות , חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל ,,  "'בזק

  חרת.וכל רשות נוספת א יחידה סביבתית רשויות הניקוז , מחלקותיהן, מקורות, רשות העתיקות ,

והוא לא יהיה זכאי  כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן, על חשבונו  והוצאותיו , 9.4

  לכל תוספת תשלום בגין כך.

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר ,לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר ואת כל  9.5

קרקעיים )מים, חשמל  -וקווי תשתית תת האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים 

ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום  ( ',טלפון, דלק , ביוב, תיעול וכו

  במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו.

תשלום עבור קרקעי, ללא נוכחות מפקח, כאמור  כאשר ה -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת   9.6

  המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי -בכל מקרה של עבודה בסמוך למתקן תת 9.7

)במידת  המתקן, עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה

בהתאם להוראות המפקח מטעם העירייה  קרקעי-הצורך ובאישור המפקח( ויתמוך את המתקן התת 

  הנוגעת למתקן.

נוכחות המפקח מטעם העירייה אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים  9.8

  קרקעי. –שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת 

ן תאומים ותשלום אגרות למיניהם, לא ישולם לקבל עבור העבודה בידיים ,הטיפול בקבלת האישורים , 9.9

  תשלום נפרד.

   
   דרכי ביצוע ולוח זמנים .10

יום ממועד חתימת חוזה זה, הצעה  10הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח, לא יאוחר מאשר תוך  10.1

בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה ,לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את 

  לעיל. 9העבודה ,לרבות המועדים להוצאת האישורים המפורטים בסעיף 

יצוע ולוח הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הב הקבלן ימציא למתאם ,לפי דרישתו, מזמן לזמן ,       

  הזמנים האמור, לרבות עדכונים ופירוטים.

 במועד הנזכר שם ומזמן לזמן, לפי דרישת  ימציא הקבלן למפקח , 10.1בנוסף לאמור בסעיף  10.2

 או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה לאישורו. לוח הזמנים  המפקח, לוח זמנים בשיטת  "גאנט"

 הוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה כש יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש לפחות ,

 מלא של הציוד שבדעת הקבלן להשתמשהמתוכננת לחודש הקרוב  .  לוח הזמנים יכלול פירוט 
 בו.  

 עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה ,לרבות החובה להשלים את 

 העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה זה.   עביצו

,יוכן לוח הזמנים על ידי המפקח,  10.2 -. ו10לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים  10.3

  יחולו על הקבלן. והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור ,
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התאם ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת ב המפקח רשאי, בכל עת , 10.4

בהתאם להוראות החוזה ,להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח 

יחייב לוח  -או הוחלף לוח הזמנים  בשינויים המחויבים. שונה, תוקן , 10.3 -ו  10.2יחולו סעיפים 

  הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח.

כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח, בין שאושר על ידו ובין שלא אושר, המצאת  10.5

 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.  

 

   התחלת ביצוע העבודה .11

התחלת הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב שתיקרא צו  11.1

הקבלן יחל בביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע  עבודה .

ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בחוזה, 

אלא אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך. תקופת ההתארגנות לעבודה 

כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה 

 של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה  .

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודה באתר העבודה ללא  11.2

  היתר בניה כדין.

 

   

   הקבלן העמדת אתר העבודה לרשות .12

 

לעיל להתחלת העבודה, יועמד לרשות הקבלן אתר העבודה או אותו חלק  11במועד שנקבע בסעיף 

ממנו הדרוש, לדעת המפקח ,להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. 

לדעת  חלקים נוספים מאתר העבודה, הכל כפי שיידרש , לאחר מכן יועמדו לרשות הקבלן, מזמן לזמן ,

 המפקח, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.  

     
   מועד השלמת העבודה .13

 

 הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו בחוזה זה ובצו התחלת העבודה.   13.1

המועדים שנקבעו בחוזה זה ובצו התחלת העבודה כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים  13.2

 יצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מידי.  ב וההיתרים הדרושים ,

 15למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לאמור בסעיף  13.3

 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של חוזה זה  . להלן ,

   

   הארכת מועד השלמת העבודה .14

להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה, או מחמת סבור המפקח כי יש מקום 

לפי שיקול  או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המפקח, מתן הארכה, רשאי המפקח לתת , כוח עליון ,

 דעתו אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו  .

   

   העבודההפסקת   .15
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על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המפקח,  15.1

בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב 

 על כך  .

ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת אתר  15.1הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה, לפי סעיף , 15.2

 העבודה והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.  

 יום  . 30הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על  15.3

  עולה על הקבלן יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה ש 15.4

, בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן 15.1יום, כאמור בסעיף 30

 הזדמנות להשמיע טענותיו  .

נגרמה הפסקת העבודה ,באשמת הקבלן ,תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות  15.5

 המפקח לפי סעיף זה על הקבלן.  

או חלקו, לצמיתות ,לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, והקבלן החל הופסק ביצוע העבודה ,כולו  15.6

בביצוע העבודות בפועל ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה שביצע בפועל לפי מדידות סופיות 

   .שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי המחירים שבהצעתו, הכל לפי קביעת המפקח

 לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהו.   -עבודה, כאמור לעיל באשמת הקבלן נגרמה הפסקת ביצוע ה 15.7

יום מיום שבו ניתנה לקבלן הודעה בכתב כאמור  60ישולם לקבלן תוך  15.6תשלום כאמור בסעיף  15.8

  לעיל.

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות  15.9

העירייה ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות לכיסוי הוצאות כלשהן כלפי 

 מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.  

   

   
   פיקוח וניהול .16

המפקח רשאי לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים  16.1

איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע  שמשתמשים בהם ,

 העבודה. 

  הוא. -כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות העירייה ואת הוראותיו 

ל מקום ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכ הקבלן יאפשר ויעזור למפקח , 16.2

אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות 

  וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה  16.3

ר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה ואין היא יוצרת יחס אחר מאש בכל שלביו על ידי הקבלן ,

והמדובר הוא באחריות  לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו 

  כלפי העירייה והעירייה ולתוצאות הביצוע.

  הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה. 16.4

   

   ןניהול יומ .17

הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה וירשום בו את  17.1

 הפרטים הבאים:  

 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.    17.1.1
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  מויות החומרים למיניהם המובאים לאתר העבודה או המוצאים ממנו.כ  17.1.2

  בביצוע העבודה.כמויות החומרים שהושקעו על ידו   17.1.3

  המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. הציוד  17.1.4

  השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  17.1.5

  תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה.  17.1.6

  תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  17.1.7

  ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.  17.1.8

  ידי המפקח.-הוראות שניתנו על  17.1.9

  מהלך ביצוע העבודה. המפקח בדבר הערות               17.1.10

דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  כל 17.1.11

 ביצוע העבודה  .

היומן ייחתם כל שבוע על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח, והעתק חתום מהרישומים  17.1.12

  בו יימסר למפקח.

 

 בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את  הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו 17.2

  אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. העירייה ,

 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק כלשהו  17.3

 מילוי הוראות המפקח, המפקח או -או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

  הוראות החוזה.

 

   ביצוע העבודה לשביעות רצון העירייה .18

 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלטת של העירייה וימלא לצורך זה אחרי כל 

 בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.   הוראותיהם של המפקח ,

 

   אחריות וביצוע תשלומים .19

 

יובהר כי, קבלת הכספים עבור העבודות במכרז דנן וגם כן התשלום מותנה באישור מפעל הפיס  19.1

 שכן מימון הפרויקט הוא על ידו.

  

 

ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה במצב  19.2

 תקין, 

הקבלן ישא בכל המסים והתשלומים, ההיטלים והאגרות ,מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בגין ו/או  19.3

 בקשר 

  עם ביצוע העבודות ,אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בחוזה זה.

   שילוט  19.4

 חמישה עשר יום מהתאריך הנקוב בצו התחלת עבודה יעמיד הקבלן באתר העבודה  תוך 19.4.1

  שלטים על פי דוגמא שתקבע ע"י העירייה.

  תן המפקח לקבלן.יבמידות ובצורת עיצוב גרפי לפי הנחיות שי השלטים יהיו מחומרים , 19.4.2
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 השלטים יכללו:   19.4.3

  .  שם העירייה ,שמות הגופים הממנים ושם העירייה 

   העבודה המתבצעת  .שם 

  .  שם הקבלן וכתובתו 

  .שמות המתכננים  

  .שם מתאם הפרויקט ומספר הטלפון  

    .שם המפקח ומספר הטלפון 

 הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלטים ויישא  19.4.4

  ת מוסמכות.על חשבונו והוצאותיו, בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויו

תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותם ולניקיונם של השלטים, לחידושם או  במהלך 19.5

להחלפתם אם ניזוקו ובתום העבודה ידאג לפירוקם ולסילוקם מהאתר או ישאירם באתר הכל לפי 

  הנחיות והוראות המפקח.

 ם לעיל. שילוט נוסף ,קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורי הקבלן 19.6

  יוסר מיד וכל ההוצאות שיגרמו בשל כך יחולו על  הקבלן.

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.   19.7

   

   מתקנים וחומרים אספקת ציוד , .20

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים ,החומרים והדברים האחרים  20.1

  לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.הדרושים 

מוסכם במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  20.2

ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות 

  .התקנים הישראליים ,מפרטי מכון התקנים או תקנים זרים ואושרו על ידי המפקח

חייב הקבלן לקבל מן  מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה , 20.3

 היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה, ולמסרו למפקח  .

   

   ציוד ,חומרים ומתקנים באתר העבודה .21

 

ה למטרת ביצוע העבודה, בסעיף זה, "חומרים "פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבוד 21.1

בין מוגמרים ובין בלתי  לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי ,ציוד בקרה ומכשור, אביזרים, מוצרים ,

  וכן מתקנים העתידים להיות חלק של העבודה. מוגמרים ,

מבנים ומתקנים ארעיים ,שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו באתר העבודה על ידי הקבלן  חומרים , 21.2

הקבלן אינו רשאי  רת ביצוע העבודה ,יעברו בשעת הבאתם או הקמתם, כאמור, לבעלות העירייה .למט

להוציא מאתר העבודה חומרים או מבנים ומתקנים ארעיים כאמור או ציוד שהובא לאתר העבודה לשם 

  ביצוע העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.

הציוד והמבנים או המתקנים  שהחומרים , כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב , 21.3

הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן 

 .הציוד והמבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות הרשות המזמינה הוראה כאמור, חדלים החומרים ,
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חייב הקבלן  נקבע בהוראה לפי סעיף זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים ,

  להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע, כאמור.

ימים,  7רשאית העירייה או מי מטעמה ,לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  נמנע הקבלן מלעשות כן , 21.4

בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. העירייה תזכה את חשבון הקבלן בסכום למכרם ולעשות  לסלקם ,

  בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה. המכירה ,

והוא  הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים ,המבנים והמתקנים הארעיים 21.5

  רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

בכל הנוגע לפסילת ציוד  קבלן, בכל זמן שהוא ,הוראות שונות, לפי שיקול דעתו ,המפקח רשאי לתת ל 21.6

וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו וכיוצ"ב הוראות. 

  הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

לשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, בין אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כ 21.7

שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן 

  שהוא.

   

   טיב החומרים והמלאכה .22

הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות ,בכתב  22.1

  מויות ובשאר מסמכי החוזה ובכמויות מספיקות.הכ

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם  22.2

לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין 

 ייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. באחד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יח

 הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה.   22.3

חובה זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו תקן או סימן  22.4

 השגחה  .

עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי  אין -סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה  22.5

  טיבה של העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים, בין שהובאו או  22.6

וכן לספק את הכלים, את כוח האדם וכל  שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה ,

הדגימות, החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם  יתר האמצעים הדרושים לבדיקת

 לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו  22.7

 בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא. 

 לבדיקות ודגימות מעבדה על בסיס נספח ז'.   הקבלן יכין תוכנית 22.8

יום ממועד חתימת חוזה זה. המפקח רשאי  10הקבלן יגיש את תוכנית הבדיקות לאישור המפקח תוך  22.9

 לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.  

 הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח, באמצעות מעבדה  22.10

 "(.מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח) להלן: "דמי הבדיקות

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה  לעיל , 23.10לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף   22.11

שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש 

לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן 

ישלם הקבלן את ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש  המפקח בזכות האמורה ,

 דמי ניהול והוצאות משרדיות.  12%הקבלן בתוספת 
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  ודה, כדי לוודא על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר העב נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל ,  22.12

 שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. 

ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי -נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על  22.13

הוראותיו אינו גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת 

 ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.   ההוכחה לטיב זה

עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לקבלן ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא   22.14

 ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.  

   

   בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .23

  ומו של כל שלב משלבי העבודה.הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סי 23.1

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או מוסתר  23.2

  ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור  23.3

זור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויע

  כיסויו או הסתרתו.

הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו  23.4

לא מילא הקבלן אחר הוראות  ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח . בחינתו ומדידתו ,

ח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו המפק

  של המפקח.

אלא אם כן קיים הקבלן  לעיל תחולנה על הקבלן , 23.4.ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף  23.5

ביעות רצונו של לעיל והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לש -23.3 -ו 23.2את התחייבותו לפי סעיפים 

   .המפקח

   

   סילוק חומרים פסולים ,מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה .24

 תוך כדי מהלך העבודה:   המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן , 24.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת  24.2

  למטרתם. המפקח אין החומרים מתאימים

  .24.2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים בסעיף   24.3

   הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על ידי  על סילוקו ,

 שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.  

על  ומורשים מאושרים אתרי טיפולעל סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל  24.4

ואישור האתר יהווה תנאי לתשלום התמורה  הם המשרד להגנת הסביבהיובינ ידי הרשויות המוסמכות

 לקבלן.  

ומים או בלויים, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פג המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן , 24.5

  לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה.

הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה ולהשיג את  24.6

  האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות.

והקבלן  ן, תהא העירייה רשאית לבצען על חשבון הקבל 24.1.לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי 24.7

  שא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות.יי
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למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של העירייה בלבד אשר תהא רשאית  24.8

  לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   

   אספקת מים .25

  הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו.  25.1

במידה וניתן הדבר ,יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי       25.2

 שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח.

 .להעברת המים למקום השימוש בהם הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים  25.3

 יפרק הקבלן את כל החיבורים ויחזיר את המצב לקדמותו.   בגמר העבודה ,  25.4

   

   אספקת חשמל .26

גנרטורים או התחברות -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל 

לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל 

 וכד', וכל זאת באישור המפקח.  

 בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד  . כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, יכללו

   

   הגנה על חלקי העבודה .27

הקבלן יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה  27.1

 טפונות, רוח ,שמש ,יועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, ש

 ומה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז, על חשבונו ,השפעות אקלימיות אחרות וכד

בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,לרבות 

לפי דרישת  -באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל 

  נו.המפקח ולשביעות רצו

 על ידי הגורמים המפורטים בסעיף  כל נזק אשר נגרם לחומרים, למוצרים ,לעבודה או לחלקי העבודה , 27.2

בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו ,לשביעות רצונו  27.3

  של המפקח.

רם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיג 27.4

 על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.  

   

   עבודה בימי חול .28

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת, במועדי ישראל ובימי חול 

 ללא האישורים הדרושים על פי דין.   ,המועד

   
   הניהולצוות  -השגחה מטעם הקבלן  .29

"( הצוותהקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת ביצוע העבודה צוות ניהול מקצועי הנדסי )להלן:"  29.1

  בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.

סיון מספיק לדעת ישנים לפחות ונ 10שוי בעל ותק מקצועי של יבא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס ר 29.2

המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה .לפני התחלת העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח מי 

 יהיה נציגו המוסמך באתר העבודה והוא ימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע .
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סול כל מינוי ללא מתן הסברים או מינוי מהנדס טעון אשור מראש על ידי המפקח, והוא רשאי לפ 29.3

נימוקים. בכל מקרה שנציג הקבלן לא ימצא באתר העבודה, תופסק העבודה ע"י המפקח והקבלן לא 

  בשום תביעה עקב כך. איוכל לבו

  ה, כמפורט להלן:-א' 3למען הסדר מצורפים בזאת נספחים ה  29.4

   נדס האתר )קבלן(  הצהרת מה -ב3הצהרת האחראי לביצוע )קבלן(  נספח ה -א3'נספח ה

הצהרת מנהל העבודה  -ד3הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן(  נספח ה -ג 3'נספח ה

 )קבלן(  

לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן למפקח את הנספחים כשהם חתומים על ידי בעלי התפקידים 

 השונים שאושרו על   ידי המפקח.  

ל מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, במשך כל תקופת הביצוע יספק הקבלן שירותי מדידה ש 29.5

  דרש על ידי המפקח.ילצורך עבודותיו , ובכל עת שת

דרש לצורך ביצוע העבודה יאי הצנרת שתוהמודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה בתו 29.6

  וזאת ללא כל תשלום נוסף.

מי מהצוות, ייחשבו כאילו ניתנו כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המפקח ל 29.7

  לקבלן עצמו.

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  29.8

או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן  לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן ,

 לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.  

   

   הרחקת עובדים .30

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו בביצוע 

משנה או המתכנן, אף אם הסכימה העירייה   לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן  העבודה ,

אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו,  בעבר להעסקת מי מהם ,

לא יחזור הקבלן להעסיקו,  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו.

 ודה או בביצוע העבודה.  באתר העב בין במישרין ובין בעקיפין ,

   

  שמירה, גידור ,אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה .31

רכוש  הקבלן ינקוט ויהיה אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת 31.1

וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת 

לרבות  -עבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה  חומרים לאתר ה

גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות  פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות ,מעקות בטיחות ,

,לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 

היה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. הקבלן מצהיר ומתחייב המפקח או שי

כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים 

  שנשארו באתר העבודה.

ות המפקח וכנדרש הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי הורא 31.2

  מביצוע העבודה.

תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לגרוע מהוראות כל  במקרה של עבודה , 31.3

מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת  ,דין

  הפעולות הבאות:ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את 
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 שעות לפני ביצוע העבודה  24הסרת מכסי שוחות הבקרה לשם אוורור הקו, לפחות למשך   31.3.1

 בקו  .                

אוורור של תאי הבקרה והשוחות באמצעות מאווררים מכנים במקרה בו יתגלו גזים    31.3.2

 או חוסר בחמצן.מזיקים 

בכפפות גומי, במגפי גומי גבוהים עם לשוחות הבקרה יכנסו אך ורק עובדים המצוידים  31.3.3

סוליות בלתי מחליקות ובחגורת בטיחות המחוברת בחבל לאדם העומד מחוץ לשוחה. 

בשעת העבודה בתוך שוחות הבקרה ,יהיה נוכח אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר מיומן ומסוגל 

  להגיש עזרה במקרה הצורך.

ק יכנסו רק עובדים המצוידים מטר או שנתגלה בהן גז מזי 3לשוחות בקרה שעומקן מעל  31.3.4

 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.   במסכות גז .

 

 

   שיונות ותשלום אגרותימתן הוראות ,קבלת ר .32

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה ,ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות 

שיונות ותשלום מסים ואגרות. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על י,קבלת ר בדבר מתן הודעות

שיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות יחשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת ר

ילת שיונות והאישורים כאמור לפני תחיהמוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו הקבלן את הר

וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין או  ביצוע העבודה ,

 להוראותיה של אותה רשות.  

   

   עתיקות .33

או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן  1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח 33.1

נכסי   -י ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעל, 

  המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים  33.2

  בדבר עתיקות.את הוראות חוקי המדינה 

יוזמן נציג רשות העתיקות אשר יקבע היכן תמשך העבודה ובאילו  בכל מקרה של גילוי עתיקות, כאמור , 33.3

  תנאים.

המתכנן יכין תכנית חליפית לעקיפת אתר הממצאים. בגין השינוי ישולם לקבלן לפי הביצוע בפועל ולפי  33.4

  העבודה ו/או השינוי.. לא תשולם תוספת או פיצוי עבור הפסקת במכרזהצעתו 

ראה המפקח מטעם רשות העתיקות צורך בחפירות גישוש לאיתור גבולותיו של ממצא ארכיאולוגי,  33.5

 10יבצע זאת הקבלן בנוכחות מפקח רשות העתיקות ולפי הוראותיו. עבור חפירות כאלה ,בהגבלה של 

  שעות עבודת מחפר ,לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי.

חפירה להצלת הממצאים הארכיאולוגיים ימנע הקבלן מחפירה בשטח המוגדר במקרה שיוחלט על  33.6

  כאסור בחפירה עד גמר חפירות ההצלה.

חפירות ההצלה יבוצעו על ידי רשות העתיקות. המפקח יודיע לקבלן על מועד סיום חפירות ההצלה  33.7

  והמשך העבודה.

חודשים לאחר גמר חפירות  6הקבלן מחויב לחזור ולהשלים את העבודה גם אם תדחה לתקופה של  33.8

  ההצלה .לא ישולם לקבלן שום פיצוי בגין הפסקת העבודות וחזרה לשטח אחרי גמר חפירות ההצלה.

התשלום לפיקוח של רשות העתיקות ייעשה על ידי העירייה .מפקח רשות העתיקות יקבע באילו קטעים  33.9

 פקח.  יש לחפור רק בנוכחותו, והדברים יירשמו בפרוטוקול ובנוכחות המ
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 כל שעות עבודתו של מפקח רשות העתיקות יירשמו ביומן העבודה.   33.10

ובלבד  יחולו על העירייה , זההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף  33.11

  ידי המפקח.-שאושרו מראש על

   

  זכויות פטנטים וכדומה .34

לעירייה בלבד ולקבלן לא תהיינה כל זכויות  על כל חלקיה ומתקניה תהיינה כל זכויות הבעלות בעבודה , 34.1

בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות 

  לתשלומים כמפורט בחוזה זה.

היטל  הוצאה , הקבלן ימנע כל נזק מהעירייה ומהעירייה ויפצה אותן על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק , 34.2

זכות יוצרים או זכויות  שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ,וכיוצ"ב 

דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד 

 שיסופקו על ידי הקבלן.

   

   תשלום תמורת זכויות הנאה .35

או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר  אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה
 או   

 יהא הקבלן אחראי לקבלת -חול או זכות מעבר או שימוש ,או זכות לשפיכת אשפה ופסולת, או כל זכות דומה 

 הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן  .

   

   של אנשיםפגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם  .36

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה 

שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך ,שביל או ברכוש ציבורי כלשהו, והוא 

 ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.  

 

   נזקים למוביליםתיקון  .37

לתיעול, , הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל ,לרשת המים, לביוב  37.1

לחשמל, לטלפון ,לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים כיוצ"ב )להלן: "מובילים"( תוך כדי ביצוע 

כרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה ה

יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים 

  לפקח על הטיפול במובילים כאמור.

אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק למובילים  37.2

שתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על אם לא י כאמור לעיל ,

 פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.  

   

   מניעת הפרעות לתנועה .38

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי וביצוע כל עבודה ארעית, לא  38.1

בילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה תהיינה הדרכים המו

בדרכים האמורות ,ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות 

המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך 

  לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.שתמעט ככל האפשר ההפרעה 
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   כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים וכאשר  38.2

  יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה. 

 ואלה יוחנו במקומות שייועדו לכך.  הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים   38.3

יהיו פתוחים לשימוש  הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן השטחים הציבוריים ,

העירייה ו/או קבלנים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם מכונות 

  ם פסולת כלשהי.ו/או כלי רכב ו/או חומרים או ציוד ולא ישפוך עליה

על  .ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי רכב והולכי רגל 38.4

 .הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה

בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה, והקבלן לא יהיה 

מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך   39.5. זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך

מעקות בטיחות ,שילוט, , W, מיניגארד, מעקות  "שבתחום העבודה, יציב ,על חשבונו, מחסומי  "ניו ג'רסי

מרור מתאימים מחומר מחזיר אור מהבהב )בודד ,משולש בעל ספק כוח עצמאי( מסוג "ספקו "או סימון ות

שווה ערך ובמצב תחזוקה טוב. סוגי השלטים, המעקות ,התמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה 

ל, מע"צ ומשרד התחבורה ,ובהתאם שיון של משטרת ישראיבהתאם להוראות החוק ,להוראות ולתנאי הר

  לסכימת תמרור שתאושר על ידי המפקח. 

הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח את סכימת התמרור ולדאוג להמצאות כל ציוד התמרור והשילוט 

  בטרם יחל בביצוע העבודות באתר. האמור ,

הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה, יוצבו, על חשבונו ,בנוסף לשלוט האמור  38.5

  אמצעים כמפורט במפרט הטכני . גדול זהבסעיף 

הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודה מכווני תנועה לרבות שוטרים במספר שיידרש על ידי  38.6

ה. במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים לצורך הכוונה ושיטור בזמן המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהר

  העבודה ,ידאג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם. הוצאות שכירת השוטרים תחולנה על העירייה.

   

   הגנה על עצים וצמחיה .39

עבודה הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר לצורכי ה

 והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.  

   

   אספקת כוח אדם רישומו ותנאי עבודה .40

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם ואמצעי  40.1

  התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

פר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במס 40.2

שיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי ילכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר

  שיון או היתר, כאמור.ישרשום או בעל ר

ם שמו הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בה 40.3

  ,מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי  40.4

דרישתו, ולשביעות רצונו ,מצבת כוח אדם  שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם 

  והעסקתם.
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 1959 -יקבל הקבלן עובדים אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"טלביצוע העבודה , 40.5

והקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה לא יעסיק עובדים זרים כהגדרתם בהוראות תכ"ם 

. הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים 44/200הוראת שעה משקי  -

עבודה ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף  תנאי

  עבור עבודה דומה באותו אזור.

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי  40.6

  .-1968]נוסח משולב[ תשכ"ט

 ועסק על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח סוציאלימתחייב לשלם בעד עובד שה 40.7

בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים 

  במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו אזור.

למניעת תאונות עבודה, וכן הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים  40.8

ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,   1954 -לקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

    . 1988 –תשמ"ח 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר  40.9

 העבודה, לשביעות רצונו של המפקח.  

   

   מעביד-העדר יחסי עובד .41

מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין העירייה ו/או העירייה לבינו או לבין כל  41.1

  המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד . אדם אחר ,

דתו וובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעב לעיל , 1.41אם על אף האמור בסעיף  41.2

של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מיד את 

 כל הוצאה או נזק שייגרמו לה בשל כך.   בגין העירייה 

   

   אחריות לעבודה .42

מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום ביצוע העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר  42.1

העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר 

   העבודה ולעבודה מכל סיבה שהיא.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה וכלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול  42.2

בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש  שיגרמו לחומרים ו/או לעבודה ,

או כל אדם הנמצא בשרותן, /בקשר לביצוע העבודה והוא פוטר את העירייה ואת העירייה ו/או עובדיהן ו ,

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור  .

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע  42.3

אחריות מכל  העבודה והוא פוטר את העירייה ו/או את העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן ,

 כאמור . לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש ,

   

   אחריות לגוף או לרכוש .43

בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך כדי ביצוע  43.1

 העבודה או בקשר עמה ,לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם .
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העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק 

 עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.   או אובדן, כאמור ,

העבודה  הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג שהוא הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע 43.2

 והוא פוטר את העירייה ואת העירייה ו/או עובדיהן מכל אחריות לכל אובדן, נזק או קלקול כאמור  .

אובדן להם אחראי  ישפה את העירייה ואת העירייה על כל סכום שתחויבנה לשלם, או שתשלמנה, בגין נזק או 43.3

ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתשאנה בהן  44.1-43.2הקבלן על פי סעיפים 

בקשר לדרישה, כאמור. העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה 

כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. 

 בלן תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.  לק

הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה  43.4

 במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים.  

 לן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.  אחריותו של הקב 43.5

הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים להלן ואין הוא חייב לשפות את  לעיל , 43.1בסעיף  על אף האמור 43.6

העירייה בגינם: נזק הנובע ממסירת אתר העבודה לקבלן לצורך ביצוע העבודה ללא זכות או בשל כך שאין 

  יה זכות לבצע את העבודה או כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.לעירי

   

   אחריות לעובדים ולשלוחים .44

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  44.1

ואת העירייה הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה, והוא פוטר בזאת את העירייה 

מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים 

,קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. העירייה תהא רשאית 

עד  קבלן בגין נזק או תאונה, כאמור ,לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד ה

 אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

 1.44קיום התחייבותו שבסעיף קטן -הקבלן ישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי 44.2

רת ביצוע העבודה, נדרשו העירייה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסג

ישפה אותן הקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר 

תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון הרשות המזמינה. לקבלן תימסר הודעה על תביעה 

 יה.  ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפנ

   

   ביטוח על ידי הקבלן .45

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין, מתחייב  45.1

 הקבלן לבטח ,לפני תחילת העבודה, על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת העירייה והעירייה יחדיו:  

בר אחר שהובא ויובא לאתר העבודה את העבודה לרבות החומרים, הציוד ,המתקנים וכל ד 45.1.1

לצורך העבודה ,לרבות החומרים שנרכשו וסופקו על ידי הרשות המזמינה, במלוא ערכם ,מזמן 

  לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע העבודה. 

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודה לגופו ו/או  45.1.2

רכושו של כל אדם, לרבות ,ומבלי לגרוע מן האמור, עובדי הקבלן ,קבלני המשנה שלו ל

 ועובדיהם, העירייה, עובדיהן ,הפועלים מטעמן וכל אדם אחר הנמצא בשרותן  .
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כל  חוזי הביטוח הנדרשים כאמור הם: ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות, הכולל ביטוח נגד 45.1.3

 אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים בגין כלהסיכונים לגבי הרכוש ,ביטוח ה

העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, ביטוח כלי 

רכב לרבות כלי רכב רובצים, טרקטורים וציוד כבד וביטוח ציוד ומתקני עזר המשמשים את 

עד קבלתה המלאה והסופית של העבודה הקבלן בביצוע העבודה .חוזי הביטוח יהיו בתוקף 

 חוזי הביטוח יחולו גם בתקופת הבדק הקבועה בחוזה זה.   והוצאת תעודת סיום .

 פוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט להלן:      45.2

במלוא ערכן הסופי של העבודות המבוצעות על  -פוליסת ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות   45.2.1

ח העבודות הקבלניות תכלול הרחבה לרכוש סמוך, רכוש עליו עובדים ידי הקבלן .פוליסת ביטו

הביטוח יורחב לכסות נזקים הנובעים מעבודה לקויה ו/או חומרים לקויים  ולפינוי הריסות .

  ו/או תכנון לקוי ,למעט החלק הלקוי עצמו שגרם לנזק.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע העבודה ובגבולות  45.2.2

  10,000,000( חודשים 12 ש"ח ,מקרה ותקופה ) 000,000,10אחריות שלא יפחתו מסך: תובע 

  ש"ח.

ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות לרבות קבלני  45.2.3

  ועובדיהם בגבולות האחריות המרביים המקובלים בישראל.משנה 

כל כלי רכב )לרבות ,למען הסר ספק כלי רכב כבדים, מנופים, מלגזות ,טרקטורים, מחפרים וכלי  45.2.4

רכב ממונעים מכל סוג( המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודה יבוטח מפני כל חבות 

  ש"ח. 000,008 -נזק לרכוש בסכום שלא יפחת משחובה לבטחה על פי דין וכן מפני חבות בגין 

בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיה הקבלן ו/או העירייה ו/או העירייה ו/או קבלנים ו/או  המבוטח 45.3

  קבלני משנה. העירייה והעירייה בלבד תהיינה הנהנות.

הקבלן יכללו סעיף אחריות צולבת ,בפוליסות החבות יבוטלו החריגים המתייחסים לתביעות על  ביטוחי 45.4

דרכים,  פי חוק הביטוח הלאומי, מעליות, מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה, כלי רכב, יסודות ,בניינים ,

  תאונות מכל סוג ותיאור ועבודת נוער. חפירות, זיהום ,

כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי  הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את 45.5

לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של העירייה ו/או העירייה, על פי חוזה 

  הביטוח, אם נדרש לכך על ידיהן.

ו/או לעירייה ,אלא תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח כל הסיכונים קבלנים בגין נזקי רכוש ישולמו לחברה  45.6

חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה  אם הן הורו אחרת .

לשביעות רצון המפקח או שטרם קיבל מחברת הביטוח תשלום  לפי חוזה הביטוח כאמור, בשלמותו ,

  עבור העבודה שניזוקה, תורה העירייה על תשלום תגמולי הביטוח לידיו.

א התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות חוזה זה או שלא קיים ל 45.7

  במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות:

)חמישה עשר(  15העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאחר שנתנה לקבלן התראה של  45.7.1

 ימים 

חתיו ו/או לשלם דמי הביטוח ,לרבות, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי להתקשר בחוזי ביטוח ת

 הביטוח.

 

 יחולו כל הוצאותיה על הקבלן, והעירייה תהא זכאית 45.7.1עשתה העירייה כאמור בסעיף  45.7.2

 לנכות כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי דין ,

מהקבלן בכל דרך אחרת ,וכל זאת בצירוף ריבית בשיעור ריבית ורשאית היא לגבות סכום זה 
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הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, ממועד ביצוע התשלום על ידה 

  ועד למועד גבייתו בפועל מהקבלן.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או כדי להטיל על    45.7.3

  ת כלשהי.חבו העירייה 

שא בכל מקרה בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן ישא בכל נזק שיגרם יהקבלן י 45.8

לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה 

  על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן.

האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה  הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים על פי 45.9

  לשם שמירה ומימוש של זכויות העירייה והעירייה על פיהם.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה ו/או זכויות העירייה  45.10

עדי ולא תהיינה לו כל תביעות יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או לעירייה באופן מלא ובל ,

  ו/או טענות כספיות או אחרות ,כלפיהן והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור ,כלפיהן.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  45.11

  בביטוח עובדים על ידי המעבידים.

  י על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע העבודות.הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומ 45.12

 ימים ממועד חתימת חוזה זה, אישור חתום מאת חברת ביטוח  10הקבלן מתחייב להמציא לחברה, תוך  45.13

 לרבות כל תנאיו  מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה זה על פי נוסח אישור קיום הביטוחים ,

 מנו.  ומהווה חלק בלתי נפרד מ המצ"ב לחוזה

 הקבלן לא יתחיל לבצע כל עבודה ולא יפרוק באתר העבודה חומרים או ציוד לפני שיומצא האישור הנ"ל  45.14

 המנהלת כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו.   לחברה

   

   תוספות והפחתות שינויים , .46

מעובדות ו/או תנאי המפקח רשאי להורות בכל עת, על שינוי בהיקף החוזה בשל עבודות שמתחייבות  46.1

 %50ובלבד שבמקרה של הגדלה ,לא יעלה שיעור ההגדלה על  השטח שהתגלו לאחר חתימת חוזה זה ,

  .52, לא יעלה על %במכרזקרי עבודות שלא ננקב לגביהן מחיר  -משווי החוזה והיקף העבודות החריגות  

תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. הקבלן לא יעשה  47.1הוראה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  46.2

שינויים בעבודה אלא אם קיבל קודם לכן "פקודת שינויים ."פקודת השינויים תיחתם על ידי מורשי 

 החתימה של העירייה. 

כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה, ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים לפי מחירי  46.3

  בהצעת הקבלן.  היחידה כמפורט

 מובהר ומוסכם בזה כי לבד  47.3 שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף  46.4

פקודת  מהעלאת או הפחתת שכר החוזה, כאמור ,לא יהיו לקבלן כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן

  שינויים.

וא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי וה 46.5

יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו   -שכר החוזה 

)חמישה עשר( ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו  15

  הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

פק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי למניעת ס 46.6

  יום מיום מתן פקודת שינויים. 30קביעת ערכו של השינוי .המפקח יקבע את ערך השינויים תוך 

מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה אינה מזכה את  46.7

  לעיל בלבד. 15כה להשלמת העבודה. שינוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי סעיף הקבלן באר
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מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים הוראה מהוראות  46.8

החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו, הרי אין במתן פקודת השינויים כדי לגרוע מכל זכות של 

  החוזה או לפי כל דין. העירייה לפי

   

   תשלומי עבודה יומית )רג'י( .47

 המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית )עבודות רג'י( . 47.1

המפקח לא יורה על ביצוע עבודה בדרך זו אלא אם המדובר בעבודה שלא נכללת במסגרת העבודות  47.2

  .במכרזוג שאין לגביו מחיר בהצעת הקבלן והיא מס במכרזשפורטו בהצעת הקבלן 

  מהיקף ההתקשרות על פי חוזה זה. 5היקף העבודות שיבוצעו בדרך זו לא יעלה על %  47.3

הוראות המפקח תינתנה בכתב, ואין הקבלן רשאי לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה  47.4

לגרוע מאחריות כלשהי של הקבלן לפי כאמור. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח אולם אין בכך כדי 

חוזה זה לניהול העבודה ,לטיב העבודה או לכל עניין אחר הקשור בעבודה, והוראות החוזה יחולו גם 

  על עבודות אלה.

למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם  47.5

של כל אדם המועסק על ידו או מטעמו בביצוע העבודה היומית המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה 

 לפי שיקול דעתו של המפקח . -או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית. הכל  ,

כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תחולנה  הקבלן יחליף את המועסק והציוד, כאמור, על חשבונו ,ו

  עליו.

דה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע סיווג הפועלים המועסקים בעבו 47.6

ינתן לכל אדם ואת שיבוצו יאת הסיווג ש מסכים כי המפקח הוא שיקבע, לפי שיקול דעתו , .הקבלן

 .בעבודה 

   

  מדידות .48

  כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי המפורט בכתב הכמויות המחירים ועל פי הביצוע בפועל.  48.1

הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה, וכן עבודות על פי פקודת שינויים, שהוסכם 

  תימדדנה.שבמפורש 

המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה, בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה, כי תיערך מדידה  48.2

  של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.

ינה על ידי המפקח והקבלן או על סמך חישובי כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעש  48.3

כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח בהתאם לשיטה המפורטת במפרט הכללי, 

הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה 

  על ידי המפקח והקבלן.

דד כל עבודה נטו ,בהתאם לפרטי התכניות כשהיא גמורה, אם לא צוין אחרת במפרט הכללי, תימ 48.4

מושלמת וקבועה במקומה, לפי העניין ,ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב, ומחירה כולל את 

  ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות בסעיפים נפרדים.

כן ועל המועד הרצוי לפני ביצוע המדידות על ידי המפקח, יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות  48.5

 לו. 

או   הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח 

לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע 

  המדידות על חשבונו ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
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לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא   48.6

ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות,  כוחו לבצע את המדידות בהיעדרם ,

והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם ,אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה 

על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות, כאמור  את דעת המפקח ונמסרה

  .49.5,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בסעיף 

ימים על כל  7נוכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך   48.7

מורה מחדש. אם גם אחרי כמות שנמדדה ,והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות הא

יה יתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה דעת המפקח יהמדידה השנ

  והכרעתו תהיה סופית.

  

   תעודת השלמה .49

ויצרף להודעתו חמישה סטים  השלים הקבלן את ביצוע העבודה יודיע על כך למפקח, בכתב , 49.1

( של העבודה AS MADEים של תוכניות בדיעבד) מושלמים וכן את הדיסקט או הסמי אורגינל

 כמפורט להלן .

  "(.בחינת העבודה  -ימים מיום קבלת ההודעה) להלן"  03המפקח יבחן את העבודה תוך 

 תוגשנה בנפרד בהתאם לפירוט העבודות שלהלן:   AS MADEהתוכניות  49.2

 
 כולל סלילה, כבישים ,מדרכות ,ניקוז ותאורה עבודות מים עבודות ביוב.   -עבודות פיתוח        

התוכניות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמות( ותכלולנה 

,מיקום שוחות ואיתורן  פירוטמדויק של כל העבודות לרבות: תוואי הקווים הגרביטציונים

, מפלים I.Lבשטח, רומי קרקעית ,צינורות הכניסה והיציאה מהשוחות ) לעצמים קיימים

יתור  ( הכנה לחיבור בעתיד, רום וסוג מכסאות השוחות ,א I.Lחיצוניים ,מיקום ורום קרקעית 

ם וקשירה של קווי הביוב והשוחות לרשת הרומים והקוארדינטות הארצית ולעצמים קיימי

בשטח וכיו"ב. כמו כן ייכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודה 

לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים 

 וכיו"ב.

מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התוואי 

 ויות  .וההסתעפ

כן יופיעו בתוכניות פירוטים של תאי האביזרים וסוג האביזרים וכל מידה אחרת שתידרש על ידי 

   .המפקח

על הקבלן לעדכן את  עליה משורטטות התכניות . CADהמפקח יספק לקבלן, דיסקט בתוכנת  49.3

 התכנון על פי הביצוע בשטח לרבות כל שכבות התשתית.  

בהעדר תכנון ממוחשב יסופקו לקבלן תכניות סמי אורגינלים עליהן יסמן הקבלן את כל המידע 

 המפורט לעיל .כל ההוצאות בגין האמור לעיל, יחולו על הקבלן וכלולות בהצעתו  .

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו,  49.4

"התיקונים ("הדרושים לדעתו  -ל התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן  ימסור לקבלן רשימה ש

יחול על העבודה  -,והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים 

   .לעיל 50.1האמור בסעיף 
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למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי  49.5

,ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים  החוזה

 וביצועם  .

 ימסרו לקבלן , -אישרו המפקח והמהנדס כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם   49.6

  בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה.

ואינה משביעה את רצונו,  קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה 49.7

כנגד קבלת  המפקח רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ,

התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים ,לשביעות רצונם של המפקח והמהנדס את התיקונים 

  המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה  49.8

,כולה או חלקה ,ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה 

  כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

צע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה העירייה רשאית לבצע לא בי 49.9

את התיקונים בעצמה ,או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. העירייה תגבה הוצאות 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או  17%אלו ,בתוספת 

  .בכל דרך אחרת

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי  49.10

  מתנאי החוזה.

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו  49.11

ה, חייב הקבלן למסור לרשות המזמינה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבוד מסוים , במועד

והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה,  הכל לפי העניין , כאמור ,

  מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבנים  49.12

עירייה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה ה

 שיורה המפקח  .

   תיקונים ותעודת סיום בדק , .50

חודשים מיום הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה  24לצורך חוזה זה תקופת הבדק הינה תקופה של  50.1

  לפי המאוחר שבהם. 15 -או מיום ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם בסעיף 

נזקים, פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו  50.2

לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או שלא בהתאם 

להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב 

ם מחדש מיד הכל בהתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיוכנו על ידי לתקנם או לבצע

הקבלן ויאושרו על ידי המפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר 

מחודשיים מתום תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול .הוא הדין לגבי נזק 

 40תגלה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע במובילים, כאמור בסעיף ,או קלקול שנתהווה או נ

  כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. ואשר נגרם ,לדעת המפקח ,

לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים ,יקבע אותן                               50.3

  ון הקבלן.המפקח על חשב

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת  50.4

  המפקח, תבוצע העבודה בשעות העבודה הרגילות.
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הקבלן ימנע ,במידת האפשר ,מגרימת הפרעות ואי נוחות .אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן  50.5

או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או  לקדמותו את אתר העבודה ושאר המקומות בהם

  בעקיפין, מבצוע התיקונים.

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים, תהיה העירייה רשאית לבצע את תיקון  50.6

הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות 

  ר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.הוצאות משפטיות ושכ

היה והפגמים ,הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון,  50.7

  לדעת המפקח ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח.

ין את הקבלן להשתתף העירייה תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת הבדק בסמוך לתום שנת הבדק ותזמ 50.8

  בה ,בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות.

בתום תקופת הבדק ימסור המפקח לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם  50.9

לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של 

  המפקח.

רת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר מטבע מסירת תעודת הסיום אינה פוט 50.10

  הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה יחולו על הקבלן.    50.11

   

   פגמים וחקירת סיבותיהם .51

 נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם, ושיתקנו  51.1

 בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות 

היה הפגם כזה  .החקירה והתיקון על העירייה והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שיורה לו המפקח

יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד  -הקבלן אחראי לו לפי החוזה  ש

על   חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.   פיצויים לחברה .

שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא  5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  51.2

ואם הפגם  בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו, על חשבונו ,

אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לרשות המזמינה. ההחלטה אם הפגם ניתן 

 אם לאו תהיה בידי העירייה  . לתיקון

 

 

   כללי  -תשלומים לקבלן .52

ר הפאושלי שנקב בהצעתו ימוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן יהיה בהתאם למח 52.1

 .והעומד על  ______________

 יובהר כי, התשלום מותנה באישור מפעל הפיס וקבלת הכספים ממנו. 52.2

 

 ולות בהצעת המחיר ,יקבע מחירן לפי סדר העדיפות הבא:  עבודות חריגות דהיינו עבודות שאינן כל 52.3

 למחירי היחידה שיקבעו על פימחירון דקל אחרון שפורסם לפני המועד שנקבע להגשת החשבון. 

 הנחה ללא נספח ג 'של המחירון  . %15זה  סעיף

 

   מחיר סופי ותכולת מחירים .53
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אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי החוזה, יראו בכל מקרה את התשלומים המפורטים  53.1

לעיל ככוללים את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל  52בסעיף 

 הקבלן לבצע בהתאם לחוזה  .

   

   סילוק תשלומי ביניים .54

לכל חודש, חשבון  27 -עסקים האחרון לפני ה קבלן מתחייב להגיש לחברה, אחת לחודש ,ביום ה 54.1

 שיפורטו בו:  

אומדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום תחילת ביצוע העבודה ועד המועד אליו מתייחס  54.1.1

 החשבון  .

המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודה ועד למועד אליו  54.2

ויקבעו את תשלומי הביניים המגיעים לקבלן עד למועד אליו  ימים , 14מתייחס החשבון, תוך 

 מתייחס החשבון  .

היה ולדעת המפקח בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון, בגינן מגיעים לקבלן תשלומים, 

כן רשאי הוא להפחית מהחשבון עבודות אשר לדעתו לא כמו  רשאים הם להוסיפם לחשבון .

 בוצעו ואשר פורטו בחשבון.

 ומי הביניים שנקבעו, כאמור ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולםמתשל 54.3

  לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום אחר שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן על פי חוזה זה.

%  כדמי עירבון אשר ישולמו לקבלן תוך שבעה ימים מהיום בו ניתנה  5 מהסכום הנותר יעוכבו 54.4

  וזאת ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם. ומה ,לקבלן תעודת השלמה חת

אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב העבודה  54.5

  שנעשית או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים.

 יום מהמועד שנקבע לאישורו על ידי המפקח.  60תוך  כל חשבון שיאושר ,כאמור, ישולם לקבלן 54.6

בתקופה האמורה לא יהא סכום החשבון צמוד ולא תשולם בגינו ריבית                        
  כלשהי.

ימים בתשלומים לא יהווה הפרה, החשבון לא יהיה צמוד ולא תשלום בגינו  30מוסכם, כי פיגור של  54.7

  ריבית כלשהי.

   

   חשבון סופי .55

יום מיום מתן תעודת השלמה לעבודה, יגיש הקבלן חשבון סופי של העבודה בצירוף  -60 -לא יאוחר מ 55.1

  -כל המסמכים הקשורים בו כדלקמן:  

  עותקים   - 3חשבון סופי, ב -
 כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו  -

  וחזר עם קביעת שכר החוזה.מערכת זו ת לסיכום החשבון הסופי .

או סמי אורגינלים  CADעותקים ועל גבי דיסקט בתוכנת  5 -( בAS-MADE)  תוכניות -

 ממוחשב.בהעדר תכנון 

אישורי כל הבדיקות ,מכל הסוגים ,שנערכו לכל סוגי העבודות המפורטים במפרטים  -

 המיוחדים 

  מצעים, בטונים וכיו"ב.עבודות עפר,  והכלליים לרבות מים, ביוב, ניקוז, אספלטים ,

יומני העבודה וההוראות המיוחדות שנתנו לקבלן במהלך ביצוע   -
  העבודה.

  תעודת השלמה.  -
  הצהרה על חיסול תביעות.  -
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שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המפקח כאשר חישוב ההתייקרויות יעשה מהמדד הבסיסי עד למדד  55.2

יום מיום הגשת החשבון הסופי על כל מרכיביו כמפורט בסעיף  08הקובע, וישולם לא יאוחר מתום 

  לעיל, על ידי הקבלן. 1.55

לעיל ,רשאי המפקח לערוך את  1.55לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בסעיף  55.3

החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו וחשבון זה ייחשב כאילו 

  די הקבלן ויחייב את הקבלן.נערך על י

תשלום יתרת שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים  55.4

ששולמו, כשהם צמודים למדדים הידועים ביום שנקבע להגשת אותם חשבונות ועד למדדים 

תה שעה הידועים במועד שנקבע להגשת החשבון הסופי, הפחתת כל סכום אחר ששולם לקבלן עד או

ובניכוי כל סכום המגיע מהקבלן על פי החוזה לחברה ו/או לעירייה  על חשבון שכר החוזה אם שולם ,

  על פי חוזה זה או על פי כל דין.

נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודה או אם לא סיים הקבלן את העבודה במועד או ניתנה  55.5

למעט ארכה הנובעת מפקודת שינויים, יראו לקבלן, לפי דרישתו ,ארכה להשלמת ביצוע העבודה, 

,במקרה של עליית המדד ,כל עבודה שבוצעה לאחר התקופה שנקבעה להשלמת העבודה בצו התחלת 

העבודה ,כאילו בוצעה בחודש הקלנדרי האחרון שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם לצו התחלת 

  העבודה.

ית ,צמודה למדד לתקופת הבדק, החשבון הסופי ישולם לקבלן כנגד ערבות בנקאית, אוטונומ 55.6

להלן .כל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הבנקאית תחולנה על הקבלן  56.1כמפורט בסעיף 

ותשולמנה על ידו .לא המציא הקבלן ערבות בנקאית, כאמור ,ידחה תשלום החשבון הסופי עד 

בית כלשהם בגין להמצאת הערבות הבנקאית כנדרש והקבלן לא יהא זכאי להפרשי הצמדה ו/או רי

 אי התשלום ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות בעניין  .

   

   חשבונית מס ומע"מ .56

 .מע"מ התשלומים כולליםכל תשלום לקבלן יעשה כנגד חשבונית מס כדין .

 

 

 ערבויות .57
 

 
 

 

במועד חתימת חוזה זה,  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן לעירייה , 57.1

)כולל המע"מ( )להלן בסעיף  במכרזערבות בנקאית, אוטונומית, לטובת העירייה, כפי שנקב במסמכי 

 ( ואשר תהא בתוקף עד להמצאת ערבות כמפורט להלן  ."ערבות הביצוע" -זה 

א יום קודם למועד פקיעתה שאם ל14הקבלן מתחייב להאריך ,מעת לעת, את ערבות הביצוע לפחות  57.2

יעשה כן תהא העירייה רשאית להורות על מימוש הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה, להבטחת 

  ביצוע כל התחייבויות הקבלן, כאמור.

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות  57.3

 האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:  

 ו הפסד העלול להיגרם לחברה ו/או לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי כל נזק א 57.3.1

לבד
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 כלשהו מתנאי חוזה זה  . תנאי

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב  57.3.2

 בהם בקשר עם חוזה זה  .

כולו או מקצתו ,בפעם  בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות,

ההוצאות והתשלומים  אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים ,

 כאמור  .

 להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקונים בתקופת בדק ימציא הקבלן לחברה, לפני תשלום 57.4

צמודה למדד,  החשבון הסופי בגין העבודה, על חשבונו והוצאותיו ,ערבות בנקאית אוטונומית,

מכלל התשלומים )כולל המע"מ( המגיעים לקבלן בגין העבודה )להלן:  5% העירייה בשיעור לטובת

 יום לאחר תום תקופת הבדק כולה לפי חוזה זה.   90(, ותוקפה יהא עד לפחות "ערבות טיב"

 עיף זה  .סיחולו בשינויים המחויבים, גם על ערבות הטיב לפי   57.2הוראות סעיף             

   

   פיצויים מוסכמים מראש .58

 מבלי לפגוע בכלליות האמור  ,המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן )להלן:   58.1

(,  בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים "פיצויים מוסכמים"

  כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן: הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות

  

 סכום
 ש"ח

הנושא / הליקוי  
פיצוי מוסכם ליחידה לכל 

 מקרה

מס 
 'סד  '

 סכום
 ש"ח

הנושא / הליקוי  
פיצוי מוסכם ליחידה לכל 

 מקרה

 מס
' 

 סד'

500 ₪ 
 ליום

אי ביצוע העבודה בתוך פרק  ליום 000,1 6 אי העסקת מנהל עבודה
 הזמן שנקבע לכך

1 

1,000 
לכל ₪ 

יום 
עיכוב 
ביצוע 
 התיקון

אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות במועד 
 מקרה לכל

  בניגוד  עובד  העסקת לאירוע₪  500 7
 המנהל להוראות

2 

של הוראה ו/או התחייבות  הפרת קלה 1 000עד,
 נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו

לכל ₪  1,000 8
 אירוע

אי ביצוע הנחיה שהועברה 
בכתב, על ידי המפקח לקבלן, 

 ,בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

3 

של הוראה ו/או  הפרת חמורה 3 000עד,
התחייבות נשוא ההסכם שאיננה 

 מוגדרת בטבלה זו.

9 1,000 
 לכל אירוע₪ 

אי ביצוע הנחיה שהועברה 
לקבלן, בכתב, על ידי המפקח 

 ,בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

4 

000,1 
 להפרה

שלא לשביעות רצון ביצוע העבודה 
 המנהל

ליום ₪  1,000 10
ו/או לאירוע 

 בודד

לבד 5 אי תיקון ליקוי בטיחותי
ן ב
עיו
ל
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העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי הסכם זה, את סכום הפיצויים  58.2

המוסכמים מראש המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה 

  ו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכם או עפ"י דין.  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה. 

  
 סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.  כל  58.3

   
קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה  58.4

  מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך.

   
  ייה על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העיר 58.5

   
   הפרות ותרופות .59

מוסכם בין הצדדים כי מועדי ביצוע העבודות הם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד  59.1

מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את העירייה בפיצויים 

ש"ח לכל יום פיגור .סכום זה יהא צמוד למדד מהמדד  000,1מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

  הבסיסי הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומו בפועל.

 הם 64,54,44,24,71,9,5,2מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  לעיל 58בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  59.2

 סודית של החוזה המזכה את העירייהתנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה י

ש"ח כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד  000,40בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

  חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.

לעיל  59.2 –ו  59.1העירייה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  59.3

  מהערבויות או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו  59.2 -ו 59.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  59.4

כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את העירייה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה 

 על פי כל דין:  ו

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  59.4.1

הקבלן, כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 יום ממועד ביצועם  . 30לחלוטין תוך 

או כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני  מונה לנכסי הקבלן , 59.4.2

  קבוע.

הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או  59.4.3

שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או 

חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם 

 . 1983 -לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג 332על פי סעיף 

אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה לחברה, לפני  59.4.4

עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה  חתימת חוזה זה

  זה.

  הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. 59.4.5

נתן או הציע הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו  59.4.6

 שוחד, 

 מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.  

 הפר הקבלן חוזה זה תהא העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים     59.5

לבד
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ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא העירייה   - 1970)תרופות בשל הפרת חוזה( ,התשל"א 

זכאית לחלט את הערבות הבנקאית, לבטל את החוזה ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר 

העבודה, לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר ולתבוע 

 מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה  .

  (."הודעת ביטול"החוזה תיתן לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  החליטה העירייה לבטל את 59.6

עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבודה ולמסור את החזקה בו לידי   59.7

הקבלן לא יעכב את מסירת החזקה באתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו  העירייה .

וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים שימצא לנכון לגביית אותם  כלפי העירייה ו/או העירייה ,

  סכומים.

עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו, עד למועד  59.8

הודעת הביטול לפי קביעת המפקח וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע לחברה ו/או לעירייה 

  הוראות חוזה זה או על פי כל דין.מהקבלן על פי 

 החליטה העירייה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות קבלן אחרת 59.9

היינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא ,בנוסף להוצאות האמורות, 

  מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. %17בתוספת

יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה את הערך  תר העבודה ,תפסה העירייה את א 59.10

המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת פירוט החומרים ,הציוד 

  והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.

ל עת שהיא רשאי המפקח בכ ציוד או מתקנים , תפסה העירייה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים , 59.11

לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם 

על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה  ימים, רשאית העירייה , 15לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

מן האמור ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם להם. מבלי לגרוע  לכל מקום שיראה בעיניה ,

לעיל תהא העירייה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים של הקבלן להשלמת העבודה, או 

  למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן.

לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף  -נתפס אתר העבודה  59.12

  לאמור להלן.

את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד תפסה העירייה  59.13

הציוד  כפי שהוערכו על ידי המפקח וכן לתשלום עבור החומרים , ליום תפיסת אתר העבודה ,

והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי הרשות המזמינה, או לתשלום דמי שימוש בציוד 

לפי השווי והערך שיקבע המפקח, בניכוי כל ההוצאות ,הנזקים  -ור, הכל ובמתקנים שנתפסו כאמ

והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו לחברה ו/או לעירייה עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך 

  להשלים את ביצוע העבודה, כפי שיוערכו על ידי המפקח.

ה את הקבלן בהפרשי הצמדה ו/או ריבית יום לא יזכ 21איחור בתשלום כלשהו ,המגיע לקבלן, שעד  59.14

  כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העירייה והעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע  59.15

 מהן  .

   
   תקופת החוזה  .60

מיום מסירת האתר  חודשים 3 -לא יאוחר מ המכרזהקבלן מתחייב לסיים את העבודות נשוא  60.1

לרשותו והחוזה זה יהא בתוקף מיום חתימתו ועד עד תום האחריות ומילוי כל התחייבויות הקבלן 

 לפי המאוחר מביניהם  . -המפורטות בחוזה זה 
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לעיל, תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה,  59על אף האמור ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  60.2

יום מראש ובכתב. נתנה לקבלן  30וזה זה, בהודעה לקבלן של את ההתקשרות בח להפסיק בכל עת ,

הודעה, כאמור ,לא תהיינה לקבלן כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות 

 ,למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.  

   
 

   
   הסבת החוזה  .61

מחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן ישאי להסב ו/או לההקבלן אינו ר 61.1

  מחות לאחר כל זכות לפי החוזה.יהוא רשאי להעביר או למסור או לשעבד או לה אין

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה ,ואולם העסקת עובדים  61.2

העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה ,בין ששכרם משתלם לפי זמן 

  שום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. ,מ

הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של העירייה להעסקתו של קבלן משנה והסכמתה תוכל  61.3

של העבודה  להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. הסכמת העירייה למסירת כל חלק

לקבלן משנה או הפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו 

המלאה של הקבלן לבצוע העבודה לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו נעשתה העבודה שבוצעה על ידי קבלן 

  המשנה, על ידי הקבלן עצמו.  

בביצוע כל חלק מהעבודה מיד לאחר שיידרש הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה  61.4

לכך בכתב על ידי המפקח והקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או 

העירייה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם בקשר להפסקת עבודתו של קבלן המשנה על ידי 

  המפקח .

  המשנה על נספח י"ב הוראות בטיחות. בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלן משנה יחתום קבלן 61.5

איננה מטילה חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את  הסכמת העירייה בהתאם לאמור, 61.6

שא באחריות מלאה לכל מעשה יהקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן י

  או מחדל של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

וע מן האמור לעיל ,לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה . מבלי לגר63 61.7

מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום בהתאם  , 1969 -בנאיות, תשכ"ט

  להוראות חוק זה.

   
   קיזוז  .62

העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב, 

המגיע לה ו/או לעירייה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות 

 חרת.  סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך א

   
   ביצוע על ידי העירייה .63

כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה,  63.1

והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה 

 העירייה רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות אחרים  .

בהוצאות אשר נגרמו לה  1.56תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף  העירייה 63.2

% שייחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה. 17בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

בחישוב החיוב או הקיזוז יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר 
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יצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום תשלום ההוצאה היה ידוע ביום ב

  הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן, כאמור לעיל.

לפני מתן התראה של  1.56העירייה לא תתחיל בביצוע ההתחייבויות או ההוראות האמורות בסעיף  63.3

  ימים לקבלן. 15

מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות העירייה לגבות את אין באמור לעיל כדי לגרוע  63.4

  הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

   
   שימוש בזכויות, סטיות וארכות-שימוש או אי .64

הימנעות העירייה ו/או העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים  64.1

תור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד יאין בה ולא תפורש בשם אופן כו  -או בכלל 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.  

או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים /הסכמה מצד העירייה ו/או המפקח ו 64.2

  ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה ו/או העירייה או מטעמה לא יפגעו  64.3

בקשר עם הפרה או אי קיום מצד בזכויותיה של העירייה ו/או העירייה ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה 

 הקבלן ,ולא ייחשבו כויתור מצדן על זכות מזכויותיהן.  

   
   שינוי החוזה .65

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהא מנוע 

 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.  

   
   רותמיצוי ההתקש .66

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה 

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות ,מצגים, הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה, 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.  

   
   סמכות שיפוט .67

בתחום שיפוט סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 מרכז.

   
   הודעות .68

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות 

 ממסירתה למשרד הדואר.   שעות  72הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

   

 :2020 היום________ בחודש___________ בשנתולראיה באו הצדדים על החתום  

 

   

   _________________                            _________________ 

 העירייה                                                                                                  הקבלן   
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   1ה'נספח 

   אישור על קיום ביטוחים 

 לכבוד  

   עיריית טייבה 

   

   אישור על קיום ביטוחים הנדון:

   

 הננו מאשרים בזאת ,כי ערכנו על שם _________________________ ח.פ. / ת.ז .______________ 

"( את הביטוחים המפורטים להלן, לתקופה שמיום ______________ ועד ליום   המציע)להלן:" 
 ________. 

   
   
 פוליסה מספר _________________________   – ביטוח  עבודות קבלניות 1

   
פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול -וח עבודות קבלניות המבטח את חבות המציע עלביט

להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו עקב פעילותו לנושא ההסכם בגבול אחריות שלא 
 לאירוע ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות ₪20,000,000  -יפחת מ

אש, התפוצצות, בהלה ,מכשירי הרמה, פריקה וטעינה ,מתקנים פגומים, הרעלה ,כל דבר  -הנובעת מ
מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה ,בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
שם המבוטח מורחב לכסות עיריית טייבה    בקשר לפעילות של המציע בכפוף לסעיף" אחריות 

ת" על פיו יראה הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל  יחיד מיחידי המבוטח  .רכוש של עיריית טייבה  צולב
 יחשב כצד שלישי .   

   
   
 פוליסה מספר _________________________   – ביטוח  אחריות כלפי צד שלישי 2

   
פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המציע על

העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו עקב פעילותו לנושא ההסכם בגבול אחריות 
לאירוע ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר  ₪20,000,000  -שלא יפחת מ

אש, התפוצצות, בהלה ,מכשירי הרמה, פריקה וטעינה ,מתקנים פגומים, הרעלה  -חבות הנובעת מ
,כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה ,בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

ות עיריית טייבה  בקשר לפעילות של המציע בכפוף לסעיף "אחריות לאומי. שם המבוטח מורחב לכס
צולבת "על פיו יראה הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל  יחיד מיחידי המבוטח  .רכוש של עיריית טייבה  

 יחשב כצד שלישי .   
   

   
 פוליסה מספר _________________________    -חבות מעבידים   3

   
המבטח את חבות  המציע כלפי כל עובדיו, בגין היזק גופני ,נפשי או שכלי,  ביטוח חבות מעבידים  

או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה, על פי פקודת הנזיקין ו/ואו חוק המוצרים הפגומים בסכום שלא 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ ליון  ימ 000,000,4   -יפחת מ

הבאים מטעמן ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה הביטוח יורחב לשפות את עיריית טייבה  ו/או 
 כלשהי כי הנן נושאות בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי המציע ו/או הפועלים מטעמו  .

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר אחריות המבוטח כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 
תיונות ורעלים ,אחריות הנובעת מהעסקת נוער עפ"י ,שעות עבודה, עבודות בגובה ו/או בעומק,  פי

חוק וכן  חבות כלשהי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי רכב על פי פקודת התעבורה, אך 
 לא חלה חובה  לבטחו על פי פקודת רכב מנועי וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.  
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  מספר________________ _________פוליסה  -אחריות מקצועית  4
   

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪   000,000,2ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  
 .   במכרזביטוח שנתית, בגין מעשה מחדל או רשלנות או היפר חובה מקצועית של המציע בגין פעילותו 

ך חתימה על הסכם זה. לאחר סיום הביטוח כאמור כולל הביטוח תאריך למפרע שאינו מאוחר מתארי
ויראו כל תביעה  ו/או אירוע עליהם  חודשים , 6בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך  

 תימסר הודעה בתקופה הנדונה כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח.  
  

שי ו/או מחדלי הביטוח מורחב לשפות את עיריית טייבה  ו/או הבאים מטעמה ,בגין אחריותם למע
המציע ומי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח  .
   

  פוליסה מספר _________________________ -אחריות המוצר   5
   

פת לאירוע ובמצטבר לתקו₪  000,000,4ביטוח אחריות המוצר בגבול אחריות שלא יפחת מסך  
. במכרזביטוח שנתית, בגין מעשה מחדל או רשלנות או היפר חובה מקצועית של המציע בגין פעילותו 

כאמור כולל הביטוח תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך חתימה על הסכם זה. לאחר סיום הביטוח 
חודשים ,ויראו כל תביעה  ו/או אירוע עליהם תימסר  6בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך  

 הודעה בתקופה הנדונה כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הביטוח.  
  

הביטוח מורחב לשפות את עיריית טייבה  ו/או הבאים מטעמה ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי 
נערך בנפרד עבור כל אחד המציע ומי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו 

 מיחידי המבוטח  .
   

   תנאים כללים: 6
  

פוליסות הביטוח דלעיל של המציע קודמות לביטוחי עיריית טייבה  ו/או מי מטעמה והנן" ביטוח 
ראשוני "ללא זכות השתתפות בביטוחי עיריית טייבה  ו/או מי מטעמה  וללא זכות לתבוע ממבטחי 

 עמה להתחלק בנטל החיוב   .עיריית טייבה    ו/או מי מט
   

הפוליסה לא יבוטלו או יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא אם נמסרה לעירייה  הודעה על כך 
 יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול או הצמצום   . 60בדואר רשום 

  
ויות לרבות איחור במסירת הודעה על אירוע נזק לא תפגע בזכ אי קיום תנאי ע"י המבוטח בתום לב ,

 .עיריית טייבה 
   

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש לפי האמור באישור זה.    
                                                                                         

   
   

          _________________                                                          _____________    
 תאריך                                                                       חתימת חברת הביטוח         

   
   

 

 

 

 

 

 

   

לבד
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עיו
ל
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 01-2020מכרז פומבי מס' 

 להקמת גן ציבורי בעיר טייבה
 

 
 

 

 נספח ה'2

     _______________   

 תאריך      

 לכבוד 

 עיריית טייבה 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    

 

 "(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

קלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל מאה ארבעים אלף ש)במילים:  ₪ 140,000

להקמת גן ציבורי  01/2020מס'  מכרז"(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר להפרשי הצמדהלמדד, כמפורט להלן )להלן: "

 עיר טייבה  .ב

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  מבלי  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 כום תחילה מאת המבקשים.  להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הס

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, 

או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש 

  תחילה תשלום מאת המבקשים. 

 במכתבנו זה: 

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"

 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

"(, כי המדד החדש המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת ( יהיו "המדד היסודי"להלן: ממועד חתימת ההסכם) האחרוןעלה לעומת המדד 

 המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   01.03.2021שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 

 ה או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת להעבר

 

 

 בכבוד רב,         

 

_________________________ 
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ל
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 01-2020מכרז פומבי מס' 
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  3'נספח ה

   נוסח צו התחלת עבודה

   
 לכבוד  

  ___________ 

   

    צו התחלת עבודההנדון: 

    ______________                               ______________                        ______________

 הזמנת עבודה מס'                               שם העירייה                                          שם העבודה  

   

  ניתן לכם בזאת צו התחלה לביצוע הנ"ל. .1

  

 ₪. ____________ הינוההיקף הכספי של העבודה במחירי ההסכם ללא מע"מ  .2

   
  תקופת ביצוע העבודה______________ .3

   
  המפקח באתר____________________ .4

   
  מנהל הפרויקט_____________________ .5

   
  השטח נמסר לכם על ידי המפקח בתאריך______________ .6

   
  ע העבודה.אנו מאחלים לכם הצלחה בביצו .7

   
 בכבוד רב  ,

   

   
 תאריך_____________              ___________________  

 עיריית טייבה                                                                    

  

                                                                                                                                                                

 בברכה  ,

 יריית טייבה    ע                                 

 

 

לבד
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 4ה'נספח 
   

 _______'הוראות שינוי מס  

    ______________                               ______________                        ______________

 הזמנת עבודה מס'                               שם העירייה                                           שם העבודה  

   

  מהות השינוי/התוספת: .1

________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

   

  הגדלת ההיקף הכספי של העבודה: .2

________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

   
   היקף  כספי   תוספת תקציב   סה"כ היקף העבודה   לפני שינוי זה   לאחר שינוי זה

               

               

               

   

  הארכת לוח הזמנים: .3

  
            ______________             ______________                       ______________

   מס' ימי עבודה לפני שינוי                           תוספת ימי עבודה                         סה"כ ימי עבודה

   

  הערות נוספות: .4

________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

    
   ___________________                    תאריך_____________     

לבד עיריית טייבה
ן ב
עיו
ל



 

 
 

 5ה'נספח 

  הצהרת האחראי לביצוע )קבלן(

   
 ג.א.נ  

   
   בעיר טייבה הקמת גן ציבורי ל 01/2020 'מס מכרז  הנדון:

   

   

שבנדון,   המכרזבמסגרת "( אני הח"מ, בשם  _________________________)להלן: "הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:  

   

 והחוזה.   המכרזאני אהיה אחראי לביצוע העבודה נשוא  .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע  .2

כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק  ןהמתכנעל פי תכניות והוראות 

 הנוגע לה.  

  אהיה אחראי גם לביקורת מטעם העירייה. .3

במסגרת תפקידי זה ,אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת  .4

   .בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה ביקורת באתר הבניה ,

   

   ________________________    ____________________    
___________________ 

 שם                                                               ת.ז                                         חתימה וחותמת   

   

   

 תאריך:             ____________

  

לבד
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עיו
ל
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 ' א'5נספח ה' 

 הצהרת מהנדס האתר )קבלן(

   
 ג.א.נ  .

   
  להקמת גן ציבורי בעיר טייבה 2020/01' מס מכרז הנדון:

   

   

   

 :_________________עובד מטעם  'מהנדס אזרחי רישוי מס אני הח"מ ,

 שבנדון,  מצהיר בזאת כדלקמן:   המכרזבמסגרת "( _________________________  )להלן: "הקבלן 

   
 והחוזה.   המכרזאני אהיה אחראי לביצוע העבודה נשוא  .5

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .6

 כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.  ן תכניות והוראות המתכנ

  העירייה. כמהנדס אהיה אחראי גם לביקורת מטעם .7

במסגרת תפקידי זה ,אחתום על תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת  .8

 (.   5'ביקורת באתר הבניה ,בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה )בקשה  להיתר תיקון מס

   

   ________________________    ____________________    
___________________ 

 ת.ז                                         חתימה וחותמת                                                             שם     

   

   

 תאריך:             ____________

  

לבד
ן ב
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ל
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 ב' 5נספח ה' 

 הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן(

   
 א.ג.נ.

   
  בעיר טייבהלהקמת גן ציבורי   2020/01' מס מכרז הנדון:

   

   

   

מהנדס אזרחי רישוי מס  _________________'עובד מטעם  אני הח"מ ,

 שבנדון,  מצהיר בזאת כדלקמן:   המכרזבמסגרת  ("_________________________  )להלן: "הקבלן 

 

 אני מסכים להיות אחראי לבטיחות בביצוע העבודה נשוא החוזה.   .1

לדאוג לביצוע על פי יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב  .2

 כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.   ןכניות והוראות המתכנת

חתום על תצהיר של  מהנדס אהיה גם אחראי לביקורת מטעם העירייה. במסגרת תפקידי זה ,א .3

י לביצוע על פי תכנית והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע אחרא

 בכל חיקוק הנוגע לה  .

   

   ________________________    ____________________    
___________________ 

 שם                                                               ת.ז                                         חתימה וחותמת   

   

   

 תאריך:             ____________
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 ג' 5נספח ה' 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

   
 ג.א.נ  

   
   בעיר טייבה להקמת גן ציבורי   2020/01מכרז מס'  הנדון:

   

   

   

שבנדון   המכרזבמסגרת "( אני הח"מ, מנהל עבודה מטעם _________________________ )להלן: "הקבלן

 מצהיר בזאת כדלקמן:  

 
 אני מסכים להיות אחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה.   1

אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי יש לי את הכישורים המקצועיים להיות  2

 כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.   ן תכניות והוראות המתכנ

אחתום על תצהיר של  כמהנדס אהיה גם אחראי לביקורת מטעם העירייה. במסגרת תפקידי זה , 3

כנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל אחראי לביצוע על פי תכנית והוראות המת

   .חיקוק הנוגע לה

 

   

   

   ________________________    ____________________    
___________________ 

 שם                                                               ת.ז                                         חתימה וחותמת   

   

   

 תאריך:             ____________
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   6ה' נספח 

   

   הוראות בטיחות

   

   

  תנאים מוקדמים .1

   

על כל  8891 –הקבלן מצהיר בזה ,שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  1.1

שיונות וגם חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות. יפרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט בר

הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים 

כגון: כבלים, כבלי חשמל ,צריכת דלק, צנרת מים ,צנרת גז וכדומה ולקבל את תת קרקעיים 

אישורם המוקדם של כל הגורמים  הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן מתחייב 

 כי  הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות.  

בלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יכירו את הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו ,ק 1.2

תקנות הבטיחות של המדינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות המקומית, את חוקי העזר של הרשות 

  המקומית ואת אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, ושינהגו בהתאם.

י הכללים המפורטים הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפ 1.3

  להלן ויקפידו על הוראות גיהות.

הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה, וכי הוא  1.4

למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי 

ועל  5491 –ובפקודת הנזיקין האזרחית  1891 –הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 

  ן.פי כל די

 הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי העירייה  . 1.5

   

  ציוד וכלים .2

   

הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים ,שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו  2.1

במצב תקין ותואמים את הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה ,קולטי אוויר וכיוצא בזה .כלי 

  ל ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה .הרמה וכ

  הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י 2.2

   1847"י.ת ולפי 9311         

על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן  עובדי הקבלן לא יסעו 2.3

  מתאים.

שיונות תקפים ,כנדרש על ידי יהקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי ר 2.4

  החוק.

  
  הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים. 2.5

לבד
ן ב
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ום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים המאפשרים הקבלן יספק למק 2.6

  להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה.

 

   

  מהלך העבודה .3

   

 הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים ,צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.   3.1

 הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.   3.2

הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה אלא אם קבלו  3.3

לכך אישור בכתב מנציג מוסמך של הרשות המקומית. במקרה זה יצטייד הקבלן לפני התחלת 

  התנאים המפורטים בהיתר העבודה.העבודה בכלי כיבוי מתאימים, לפי 

הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על  3.4

ידי חשמלאי מוסמך של העירייה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. 

 שמל רשום.  כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס ח

 הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם אלא באישור מנהל העבודה בלבד.   3.5

 הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.    3.6

הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת  3.7

 עבודה ובסיומה.  וגרוטאות במהלך ה

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר בכתב מהמפקח. בכל  3.8

  מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש.

 במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות:   3.9

  לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים.יגיש עזרה ראשונה  -

  יודיע ללא דיחוי למפקח ולמשרד העבודה. -

במקרה של תאונה קטלנית ,יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את המכונות והכלים  -

 במקומם 

  ללא שינוי עד בוא המשטרה.      

  

  מניעת תאונה .4

הערות הסתייגות בנושא בטיחות נציג של העירייה יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  4.1

ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב 

  הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

  

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות לקויים, או כי  4.2

ביזרים שהקבלן משתמש בהם אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הציוד, המכונות ,הכלים או הא

הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את 
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הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין ,במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי 

  ד שלישי כל שהוא.אדם או שלמות הרכוש של העירייה או של צ

   
נציג מטעם העירייה יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל  4.3

  לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.

   
   

   תקנות בטיחות .5

בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי דין, על הקבלן למלא אחר     1.5

 הוראות הבטיחות המפורטות להלן:  

  1981פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(    א.

 .  5591 –תקנות בדבר עבודות בניה     ב.

 . הוצאה אחרונה –פיגומים  - 9311ת"י  .ג

 הוצאה אחרונה  . –סולמות מטלטלים  1847 –ת"י  .ד

  הוצאה אחרונה. –מעקות  – 3411ת"י  .ה

 

 

 :  הצהרת הקבלן

 

לעיל  ועל  הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה ובנספח

 פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות.  

   

   

   

_________                                                                                                                         ____               

 חתימה וחותמת הקבלן  
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   7ה'נספח 

   ייבה טעיריית לכבוד  

 
 -דוגמא-

 ג.א.נ  .
   

   להקמת גן ציבורי בעיר טייבה 2020/01 'מס מכרז הנדון:
   

   פרוטוקול מסירה

 )דוח התיקונים הנדרשים מהקבלן(  

   
     ביום _______________ נערך סיור מסירה לעבודה שבנדון בהשתתפות :  .1

 נציג העירייה:  _______________________________________       .א

 ________________________________________נציג הפיקוח :  .ב

 ציג הקבלן : _______________________________________    נ .ג

   

לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים  .2

 המפורטים להלן:    

 _____________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________ .ג

 _____________________________________________________________ .ד

 _____________________________________________________________ .ה

 הערות כלליות:   .3

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

הנ"ל עד ליום _____ וסיור למסירה סופית של העבודה יערך  על הקבלן לתקן את הליקויים .4
 .ביום    ____

   

        _________      ____________  

___________________________ 

     חתימת העירייה         חתימת הקבלן       חתימת המפקח           
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 8ה' נספח 

 
 לכבוד  

   עיריית טייבה 
   

 ג.א.נ  
   
   
   

 הקמת גן ציבורי בעיר טייבהל 2020-01' מס מכרז הנדון:
   

   תעודת השלמה

 )אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן(  

   

   

   

   

  __ ________אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן ________________________

 ח.פ _____________ .מס' 

__ וזאת _סגרת פרוטוקול המסירה מיום ____משנדרשו בביצע והשלים את כל המטלות והתיקונים 

 לשביעות רצוננו המלאה  . 

   

   

   

        _____   

 תאריך        

   

   

 _________      ____________   ___________________    

 חתימת הקבלן       חתימת המפקח                        חתימת העירייה    
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  9'ה נספח

   הצהרה על חיסול תביעות

 

 

 תאריך  ________

   

 לכבוד  

  _______________ 

   

 "( מתכבד בזה להגיש לכם את החשבון הכולל והסופי )להלן:הקבלן" )______________להלן: אני הח"מ

 01/2020מכרז מס':"( עבור עבודות שבוצעו על פי הסכם מיום________ בקשר עם החשבון הסופי"

 יב בזאת כדלקמן:  י"(. אני מצהיר ומתחהעבודות" להלן:)  גן ציבורי בעיר טייבהלהקמת 

   

    כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודות הוא כמפורט בחשבון הסופי  .1
 בתוספת מע"מ  _____________________)ובמילים: (__₪  בסך של__________ 

 . "(הסופיתהתמורה " )להלן:
  

לתמורה הסופית כמפורט בחשבו הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או כי פרט  .2
טענות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כחפי מי מטעמכם בקשר להסכם הנ"ל ו/או כל הכרוך 

  בו ו/או הנובע ממנו.
 

  כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך של_________ בתוספת מע"מ. .3

   

 החתום:  ולראיה באנו על 

   

 תאריך      ____________

 

_______________ 

 חתימה וחותמת  
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 10ה' נספח 

 לכבוד  
   עיריית טייבה 

   
 ,ג.א.נ 

   
   

   להקמת גן ציבורי בעיר טייבה 2020/01 'מס מכרז הנדון:
   

   

   תעודת  סיום

   

 )בתום תקופת הבדק(  

   

   

   

ובתוקף סמכותי כמתאם לפי החוזה, הריני מאשר בזה  (""החוזה  -שבכותרת) להלן  המכרזבהתאם לחוזה 

הושלמה ונמסרה לרשות המזמינה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל הכרוך בהן  כי העבודה בוצעה ,

 בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה  .

   

   

                     

              תאריך        

   

_______________ _________      ____      __________    

 חתימת העירייה                    חתימת המפקח            חתימת הקבלן      
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 נספח ו'
 מפרט טכני

 
 

 
 

 מסמך )ג(
 
 

 ובפרט פרקים: המפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ
 

     מוקדמות – 00
      עבודות עפר – 01
    פיתוח האתר – 40

                       סלילת כבישים ורחבות – 51
     קווי תיעול  – 57

 שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות
 
 

 :הערה
 

המיוחדת  מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדהבכל 
 ולצה"ל. בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון

בהוצאה לאור  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה
 .29 ראליעזשל משרד הביטחון, רח' דוד 

 
 
 

הצהרת 
 הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים 
 במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת

 מהווה ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. הצהרה זו
 נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 חתימה וחותמת הקבלן
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 במהדורתם המעודכנת ביותר
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 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'                                
 

 מפרט מיוחד
========== 

 מוקדמות - 00 פרק

 שלו. במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים 00בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  מפרט מיוחד זה
 אור העבודהית 00.1

 , פרדיסוקירות תומכים ב תכבישים, מדרגוודות שיקום רז חוזה זה מתייחס לביצוע עבמכ
 עבודה זו כוללת:

 עבודות הכנה ופירוק .1

 עבודות ריצופים ואבני שפה. .2

 עבודות עפר .3

 צעיםעבודות מ .4

  עבודות אספלט .5

 עבודות ניקוז .6

 צביעה ותמרור .7

 היקף המפרט 00.2

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח 
 שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.3

כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה  רואים בקבלן
היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י המנהל 

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.
 , המפרטים וכתב הכמויותהתאמת התכניות 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, 

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ערעורים על 

לאחר צו התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון  םביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך שבועיי
 תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.

 
 

 ציוד וחומרים עבודה, 00.5

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, 

שור בכתב תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אי
על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם 

 יידרש.
 אישור דגימות 00.6

אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו 
ם במתכונת אותן דגימות, כפי שטיב המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקי

לבד זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.
ן ב
עיו
ל



 עיריית טייבה
 01-2020מכרז פומבי מס' 

 להקמת גן ציבורי בעיר טייבה
 

 
 

 בדיקת דגימות 00.7

שים במסגרת מפרט זה רטיבות, הנדר-דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות
עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכללו 

 גרת מחירי היחידה של העבודות השונות.במס
 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 
 

 אספקת מים 00.8

הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר, את המים בכמויות ובטיב 
קיימים.  הספקת המים ע"י  הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים

הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 
 לדרישות לוח הזמנים.

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי 
 ההובלה.

, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלבד
 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.

אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו 
במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר אל 

 ור מים קיים או חדש.מק
 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של 
 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

מיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות ל
וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום 

 שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.
על הקבלן ללא על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול 

 תשלום נוסף.
עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד 

 של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.על הקבלן לשמור 
העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו 
על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות 

 ו ועל חשבונו של הקבלן.הנ"ל, הם באחריות
 
 
 

 המנהל לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.
 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים לאורך הכביש 
רים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אח

 מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות 

 רק כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות. 

 ונה מאוכלסת , הקבלן אחראי על התיאום עם התושבים .העבודה בשכ
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 מהנדס באתר 00.11

 בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר  במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

מספיק, לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג  ןת ובעל ניסיו)חמש( שנים לפחו 5עם ותק מקצועי של 
 הנדרש בחוזה זה.

 אחריות הקבלן 00.12

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה  
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  
 ות בתכנון, אי התאמה במידות  וכו', אשרלהפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טע 

 עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 
 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 מניעת הפרעות 00.13

בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה 
דרכים או לפגוע במתקנים קיימים.  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום

 הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.
 הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

עת ולתנועה רגלית בכל האתר באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונ
 הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של מ.מ. פרדיס  .

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים 
 ולא ישולם עבורן בנפרד.

 למניעת פרעות.כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים 
הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן 
מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב 

 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.
 תנועה על פני כבישים קיימים 00.14

 
 
 

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים 
. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן םבגלגלים פניאומאטיי

 הנסיעה
 
 
 
 
 
 
 

 
 אמצעי זהירות 00.15

והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן אחראי לבטיחות העבודה  .א
, הובלת חומרים, תתאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורו

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה 
אלו. הקבלן  םוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענייניויקפיד על קיום כל הח

יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור 
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של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים  םבשל הימצאות םמתאונות העלולות להיגר
בודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום הע

הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 
 מהעבודה.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 
ת מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעו

המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים 
לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות 

עקב תאונת  םל תביעה לפיצוייבהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כ
כל שהוא שנפגע באתר  טעבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייק

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא 
 זה.

 00.9ו' )כמופיע בסעיף כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור,צביעה וכ .ב
 שלעיל( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: .ג

 בכל העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט

להקפיד על  ן ביצוע עבודותיו, ועליוהאמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמ
החשמל מועדים  קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת

 להפסקת המתח.
אמצעי  הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת

 זהירות כנדרש.

לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס  .ד
 בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.16

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים שבוצעו במשך 
, רוח, שמש תמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונוכל תקופת הביצוע ועד למסירתו ל

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 
גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת  להגנת האתר מפני 

 במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.המים, החזקת האתר במצב תקין 
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 
 ו הגמורה של המפקח.כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונ 

 סמכויות המפקח 00.17

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. .א
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות  .ב
מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי  בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל-וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי

 בשטח בנושא זה.

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות  .ג
 להתבצע. 

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה. אין  .ד
המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו 

 המשנה.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה
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המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או 
בודה בהתאם לסדר העדיפות חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את הע

 שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה  .ו
ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה 

את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר 
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  .ז
המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות 

התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו  ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי
 .על הקבלן

 תוכניות 00.18

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע ימסרו 
תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות 

 למכרז מסיבות כל שהן.
 או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. םלקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויי

 תוכניות "לאחר בצוע" 00.19

( בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו, תכניות "לאחר ביצוע" )

ם, ע"פ החלטת המפקח. יש יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשי

בשלב מצעים, אגו"ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת  AS-MADEלהנפיק תוכניות 

העבודה ע"י המפקח. התכניות תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם 
יכללו התכניות  הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תאת המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצינורו
תוכניות אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רמת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע ומפלסים 

 באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 מוסמך . תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד

( גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב על  AS MADEבסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע )

 . REG DISגבי דיסקט הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי 

של משרד הבינוי והשיכון ו/או משרד הבינוי  GIS -הקבצים יהיו בשכבות העונות על דרישות מערכת ה

 ע"י המפרט מצ"ב.והשיכון ו/או רשות מקומית ו
 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

 
 ואשורים תרישיונו 00.20 

והאישורים  תלפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונו
תו מספר מספיק של לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דריש 
הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את  תתכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונו 

. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם תכל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונו
 לו עבורם.

, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד     התקשורת,  כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: מ.מ. פרדיס
חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז רשות 

 העתיקות וכו'.
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 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21

יום מיום מתן צו התחלת העבודה להיות מאורגן באתר לתחילת ביצוע  7הקבלן מתחייב תוך 
 חודשים 6בודה. תקופת הביצוע של כל הפרויקט הינה:הע 

 סדרי עדיפויות 00.22

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו 
 יבוצעו וכו'. 

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.
 מדידות 00.23

הקיימים המופיעים בתכניות ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן הגבהים  .א
 יום מצו התחלת עבודה. 14על הנתונים תוך 

של  תעם רשימת קואורדינאטו P.Iלקשירת הרומים, נקודות . M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים.

   יימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה. כל הסימונים ש

הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך  .ג
הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו 

 .של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן

הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או  .ד
 אומדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

 האחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטיי .ה
תאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו ה-או אי

או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית,  השל המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטיי
 יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות  על הקבלן למדוד .ו
על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר 

 ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

בחינת מרחקים לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מ .ז
והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור 
לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור 

 המפקח.

ע בלתי נמחק . כל היתדות ימוספרו בצבתאת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווי .ח
 ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על  .ט
 חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

רכה על ידי המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנע .י
הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.   

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות  .יא
ימון אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הס-ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות 
 המדידה.

לפני תחילת העבודות יש להכין סקיצה עם סימונים של המקומות שבהם יש להחליף /לתקן ריצוף  .יב
 ולהגיש למפק .
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אלה, ינעץ נקודות ( הוא יחדש וP.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יג

 ע"י מודד מוסמך. על חשבונו,

 כנדרש בסעיף ט' שלעיל. תכל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווי

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יד
 קבלת העבודה 00.24

העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח  מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר
והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות למקום 

 שיבחר על ידי המפקח באתר.
 ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

ביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ה
הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", חב' מקורות  

אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח  בשום מקרהוהעירייה. אולם, 
     מטעם החברה בנוהלים המקובלים. 

 ם המנהל מחייבות את הקבלן.רק הוראות המפקח מטע
למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המנהל, מותנית 

על מחלקותיה, חב' "בזק", חב'   פרדיסהמתאימה:  מ.מ. בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית 
 חשמל וכו'.

 קבלני משנה 00.25

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר 
המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה  

 והתיאום ביניהם.
שר לפי המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, א

ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 כמויות 00.26

 כל הכמויות ניתנו באומדנא.
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום 

 וי במחירי היחידה.לשינ
 תאום עם גורמים אחרים 00.27

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי של המפרט הכללי פרק מוקדמות 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף 
 .שבמהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל שיידר

כולל  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,
השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. על הקבלן להביא כל  

מתחייב לציית  זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא 
בזה כדי להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה 

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.
 התארגנות באתר 00.28

 משרד שדה

מ', עם דלת ושני חלונות  2.20מ' ובגובה  X 4.00 4.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות 

שיצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח, ולציידו לפי דרישת המפקח בנוסף למפורט 
 להלן.

 
 הריהוט יכלול:

 2  160שולחנות משרדיים בגודל X 80 .ס"מ עם מגירות מצוידות במנעולים ומפתחות 

 6 כיסאות 
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 2 .מתלים לתכניות 

 1 ון פלדה מצויד במנעול ומפתח.אר 

 .המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע 

 יומי ולתאורתו בחשמל, להתקנת מזגן מפוצל -היום והקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה ולניקיונ
 כ"ס, טלפון ו/או טלפון אלחוטי, אינטרנט וכל זאת על חשבון הקבלן. 2.5

 
כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר  רון הקבלן. המבנה יישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשב

 העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.
 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.29

אשר  הקבלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחים
החברה שתכין את העיבוד יוגש לאשור המפקח לא  שםזו ע"י המפקח, תוך תאום אתו.יאושרו למטרה 

 התחלת העבודה. יאוחר מאשר תוך שבועיים מיום קבלת צו
ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור בכתב מאת 

 שהמפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט שיוג
 העתקים. -3ב

 , שלומיםשיידרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם 
 יחולו על הקבלן. -בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקונים וכו' 

"דקל" -מחירון משהב"ש בהפחתת הנחת החוזה אם אין במחירון משהב"ש –תמחור סעיפים חריגים 
 . 20%פחות 

 
   

 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
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 עבודות פיתוח האתר – 40פרק 

 האחרים של המפרט הכללי. םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 40פרק זה בא להשלים את פרק 
ס"מ . גוונים  5מחירי הריצופים ) כל הסוגים והטיפוסים( כולל " צורת דרך" , הידוק שתית ושכבת חול בעובי 

 .53,54,55, 16עד מס' 8על בסיס נט לבן ראה פרטים סטנדרטים מס'  –בהירים : לבן, צהוב, ירוק, כחול וכד' 
 ריצוף ואבני שפה 40.06

 ריצוף באבנים משתלבות 40.06.0225

 כללי: .א

במדרכות, שבילים, איי תנועה, מעברי חציה ,ריצוף עיוורים ובכל מקום שם יורה 
 המפקח יבצע הקבלן ריצוף מאבנים משתלבות לפי בחירת האדריכל.

סוג וסידור האבנים הן מבחינת כווני ההנחה והן מבחינת הצבעים יהיה לפי התכנית ו/או 
 דרישת האדריכל.

העבודה לרבות הריצוף והחול יסופקו ע"י הקבלן כל שאר המרכיבים לביצוע מושלם של 
 ועל חשבונו.

חוזר ויריעת ניילון  שבאבנים שפורקו באתר בשימו שהעבודה כוללת, בין היתר, שימו
 מתחת לכל שטח הריצוף .

 שכבת החול מתחת לאבנים: .ב

 5% - 140,  עובר נפה 95% - 60שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך, עובר נפה  .א
חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי יבש, 

 .4%אגרגט דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 

לפני פיזור החול תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת  .ב
 החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.

ידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים החול יפוזר בשכבה אח .ג
 לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח.

ס"מ. לא תותר כל  3שכבת החול לאחר הנחת הריצוף והידוקו  תהיה בעובי אחיד  של  .ד
 תנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול לאחר פיזורה ופילוסה לפני הנחת האבנים.

ל אשר מבוצעת מעל תקרת החניון או על גבי כל משטח בטון אחר יהיה מיוצב שכבת החו .ה
בצמנט ועוביו יהיה בעובי משתנה, מפני האיטום /או משטח הבטון ועד מפלס תחתית 

 אבני הריצוף.

 
לא תשולם כל תוספת להנחת שכבת חול בעובי משתנה. הכל כלול במחירי היחידה של 

 עבודות הריצוף.

 ביצוע הריצוף .ג

 
 לפני תחילת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה  .1   

 (. 4%)תחולת הרטיבות לא תעלה על    
 

 ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית,  .2   
 בהתאמה לקו הגימור של אלמנט השפה.   
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 הקצה יבוצע בצבע תואם לצבעי הריצוף  השלמת המשטח אל אלמנטי .3   

 ובמרצפות שלמות וחלקיות, בהתאם לצורך. האבנים החלקיות ייחתכו, לפי    
 מידה, בעזרת מכשיר  ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח. יש להקפיד שהאבן    
 מנוסרת תשאר שלמה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר הניסור.     

 
 שולבות תהיינה מסוגים שונים כמפורט בתכניות ויונחו בעבודת האבנים המ .4   

 ידיים בסידור כמצויין, בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך שתשתלבנה    
 במרווחים מינמליים ביניהם, כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר    
 בשטח הניסיוני. השלמות בקצוות ובפינות תעשנה ע"י חיתוך אבנים לגודל    
 ס"מ ע"י השלמת יציקת בטון בצבע  3 -המתאים ובמקומות צרים מ    
 המתאים.   

 
 מ"מ,  3הרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  .5   

 מ"מ. 2הרווח המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות    
   
 ני של בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשו .6   

 המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות     
  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000בעלות כח צנטריפוגלי של    
 מעברים. -3מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב    

 
 אר הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יוש .7   

 בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני.   
 שעות לאחר ביצוע הריצוף.  24 -לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ     

 יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים     
 בין האבנים המשתלבות.   

 י כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה           לאחר מכן יימשך ההידוק הראשונ    
 מעברים נוספים. 4  -ב    

 
 בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות  .8   

מעברים, לפי הוראות המפקח  8 -טון או מכבש פניאומטי כבד ב  12במכבש      
קבלת מישוריות ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, ל     
 ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.                 

 

 סטיות מותרות בביצוע .ד

 
 על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים,  .1   

 כמפורט בתכניות.   
 

 מ"מ.  10-+ / 10הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  .2   
 

 מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  .3   
 מ' והבנוי כך ששקיעתו  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום  ברוחב של לפחות    
 מ"מ. 1על קצוותיו  לא תעלה על  והמכסימלית עקב משקלו העצמי בהישענ   

 על פני בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים      
 הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין הריצוף במקום בו    
  5נוצר המרווח  הגדול ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על    

 מ"מ.    
 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן  .4
 גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.לעבד ולרצף מחדש את המשטח. 

  
 מ"מ. 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .5   

 אחריות הקבלן .ה
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 תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות  .1   
 הגובה והמישוריות ושנמצא שהאבנים המשתלבות הן ללא סדקים, קנטים    
 המפקח. ביעות רצון שבורים וכו'. הכל לש   

 
 חודש מגמר ביצוע 12אחריות הקבלן לטיב הביצוע וכו', כנדרש, תהיה  .2   

 העבודה בשלמותה. במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של    
 סמ"ר. 3החלפת אבנים, סדוקות ו/או שבורות בפינותיהן במידה העולה על    

 רצון המפקח.)בהיטל אופקי( לעיל הכל לשביעות     
 

 יישום אחריות הקבלן תיעשה כדלקמן: אחת לארבעה חודשים או לפי  .3   
 הזמנת נציג החברה או המועצה ייערך סיור בשטח בשיתוף כל הגורמים    
 המוסמכים והקבלן. בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או     
 . התיקונים אשר האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים   
 יום ממועד הסיור. בכל מקרה דעתו של  30יסוכם לגביהם יבוצעו תוך    
 המפקח תהיה סופית בנדון מהות הנזקים אשר יש לתקן.   

 ימשטח  ניסיונ .ו

  
 לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני  .1   

 מקום שיורה המפקח.מטר ב 2.0מטר וברוחב של  30באורך    
 

 ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים  .2   
 המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול    
 למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות,   
 אלמנטי שפה וכו'.   

 
 הקבלן  יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע  .3   

 את העבודה.   
      
 המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב  .4   

 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך    
 הביצוע.   

  
 ניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן יבדקו בעת ביצוע המשטח ה .5   

 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.   
 יבוצעו  -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות      

 קטעים ניסיוניים על חשבון הקבלן.   
 ורקו ויסולקו מהאתר ע"י  הקבלן ועל משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפ    

 חשבונו.   
   
 אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  .6   

 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.   
 

 המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י  .7   
 לא כל תביעה מצידו.המנהל תחייב את הקבלן ל   

 
 

 מדידה לתשלום:
ס"מ , כולל  3התשלום יהיה לפי מ"ר נטו של שטח הריצוף ,כולל פיזור שכבת חול בעובי 

 ריצוף בכל צבע וגוון וכולל יריעת ניילון מתחת לכל שטח הריצוף .

 

 . אבני שפה מכל הסוגים )כולל אבני גן(40.06

 בכבישים, מדרכות, ובכל מקום שם יורה המפקח.אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו  .א

 העבודה כוללת אספקה והנחה לרבות יסוד מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי. .ב
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פיתוח האתר וסלילה סעיף  - 40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק  .ג
40.05.08. 

 מ"מ לגובה ולמיקום. -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה  .ד

מ' בהתאם לגודל  0.25מ' או  0.50יבוצעו מאבנים טרומיות באורך  קטעי רדיוסים .ה

הרדיוס )מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות(. העבודה כוללת גם תושבות מבטון 
 לפי פרטים בתוכניות. -15ב

מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון תקני. לא תורשה יצירת תערובת בטון 
 בשה.  כמו כן יש לבצע את גב הבטון באמצעות תבנית.בשטח והוספת מים לתערובת י

 מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בטיט.

 ס"מ לפחות. 30מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   1.0 –בפינות )רדיוס קטן מ 

 
 מדידה לתשלום:

 התשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי.
 
 

 פיתוח -כבישים  – 51ק פר

 האחרים של המפרט הכללי. םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 51פרק זה בא להשלים את פרק 
 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

פירוק וסילוק  51.01.0002 .
כבישים ומדרכות אספלט 

ס"מ  10ס"מ ועד  5בעובי מעל 
כולל פירוק הגבהות בטון על 
 הכביש 

  אם  –. במיסעות אספלט נדרש בסעיףפירוק מיסעות בטון ומיסעות אספלט לכל עומק
תנוסר השכבה האספלטית בגבולות  –הפירוק הינו לצורך סלילה מחדש או תיקונים 

ניתן לפרק מיסעות, או שכבות, וליעד את החומרים למיחזור כנדרש במסמכי  .הפירוק

הקרצוף במקום התחברות .מהפירוק  העבודה כוללת סילוק חומרים כתוצאה .החוזה

לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף ובזהירות כדי שלא לפגוע 
 בקיים. 

 
 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:
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קרצוף פני  .000601.51 .

 אספלט קיים 

 תפני האספלט הקיים יקורצף בכל עומק שהוא. העבודה תעשה במקרצפת מכאני
הפועלת בשיטת הקרצוף הקר )בשום אופן לא תאושר מקרצפת העובדת על עיקרון 

מ' בדקה. האזורים המקורצפים ינוקו בצורה  5החום(. מהירות המקרצפת לא תעלה על 
מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח לפני פיזור האספלט עליהם. החומר 

המפקח ובתאום עם הרשות  המקורצף יובל למקום מאושר מחוץ לאתר לפי הוראות

 . סעיף זה יכלול גם פירוק הגבהות בטון שקיימות על הכביש,המקומית

 שיטת הקרצוף 

הקרצוף במקום התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף  .א
 ובזהירות כדי שלא לפגוע בקיים. 

קרצוף נוסף אם עקב הקרצוף נתערערה/התפוררה שכבת האספלט , ימשיך הקבלן ב .ב
 בהתאם להוראות מהנדס האתר עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת . 

בגמר הקרצוף יטוטא השטח במטאטא מכני , והחומר המקורצף יוערם בערימות בשולי  .ג
 האזור המקורצף . 

שעות וכן יתר העודפים והפסולת , לפי הוראות     מהנדס  24חומר הקרצוף יסולק תוך  .ד
 אל מחוץ לאתר , לפי הוראות המפקח באתר. האתר למקום מאושר

לאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את הכביש לשביעות רצון המפקח , במטאטא מכני  .ה
הכולל שואב !  כמו כן ידאג הקבלן שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט 
 הקיים בכוון יציאה מרצועת העבודה , יפוזר אספלט קר ויהודק בשיפוע סביר ולשביעות

רצון המפקח בכדי להקטין את עוצמת  "הקפיצות" של המכוניות     העוזבות את האזור 
 המקורצף . 

 
 לפי מ"ר. מדידה לתשלום:

 

פירוק אבני שפה  .00631.051
 קיימות

הקבלן יפרק אבני שפה וגן קיימים כולל תושבות בטון בהתאם למצוין בתוכניות ובכל 
 ע"י המפקח ויסלק את הפסולת למקום מאושר. שמקום שיידר

 
 לפי מ"א.  מדידה לתשלום:

 

 ניסור חריץ באספלט קיים 51.01.0109

לפני תחילת העבודה ליד אספלט שאינו לפירוק ינסר הקבלן חריץ שעומקו לא יקטן מעובי שכבת 
אבני  ס"מ ואח"כ יורשה הקבלן לבצע את עבודות הפירוק )אספלט או 50האספלט וברוחב עד 

שפה(. עבודה זו נועדה לשמור על אספלט קיים וכן לאפשר חיבור חלק של האספלט החדש עם 
 האספלט הקיים.

 
 : לפי מ"א. מדידה לתשלום

 
 עבודות עפר 51.02

 כללי:
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בכל מקום בו מוזכרת  של המפרט הכללי. 40.02 -ו 40.03, 51.04עבודות העפר יבוצעו לפי פרקים  .א
לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או חפירה, הכוונה היא 

 ידיים עפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים. בעבודת

, תעל הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות מגרשים, שוחות, צינורו .ב
 ידו יתוקן על חשבון הקבלן.-עלמתקני חשמל וטלפון או לכל תשתית אחרת בשטח. כל נזק שיגרם 

 יש לזמן את יועץ הקרקע לפני התחלת עבודות העפר, ולקבל את אישורו להם. .ג

 
51.02.0220-51.02.020 

עבודות חפירה/חציבה בכל 
 סוגי סלע וקרקע

כל האמור להלן מתייחס לסעיף חפירה ו/או חציבה וכן לסעיף חפירה ו/או חציבה 
 לתעלות עפר.

יסולק אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות  וחומר פסול למילוי עודף חומר חפירה/חציבה .א
והינו כלול  שפיכה מאושרים. סילוק חומר זה באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן

 במחיר היחידה.

או מתון  1:2גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע את כל הדיקורים במילוי בשיפוע  .ב
 יותר.

 בפרק " עבודות מילוי".גות עפ"י המפורט וצע במדרכאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יב .ג

 כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף חפירה ו/או חציבה.
 

 לפי מ"ק. המדידה לתשלום:
 

 כללי -עבודות מילוי 

 עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפורט בסעיף המתאים. .א

התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע טבעית וברוחב של יש ליצור באזור קו הדיקור  .ב
 מ'. 3.0יותר מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות 

 עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשך. .ג

או באזורים בהם יש  20% -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ .ד
עבודת המילוי ע"י מדרגות. גובה המדרגה  להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את

 ס"מ )כלומר שתי שכבות מילוי(. 40יהיה  יהמקסימאל

  
 מצעים ותשתיות 51.03

 מצע סוג א' .31051.03

מודגש שהבדיקה  מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.

שבועעים –שבוע  –צריכה להיות מה  51פורט במפרט כמ( C.B.R)המוקדמת לחומר 

 .האחרונים
 

 במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות. :תשלוםמדידה ל
 

ורק לאחר  AS MADE,הקבלן יעביר לפיקוח מדידת  המצעלאחר ביצוע שכבת 

 אישורה ע"י הפיקוח ניתן להתחיל בעבודות האספלט.
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 עבודות בטון אספלט 51.04

 כללי. 51.04

לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצל הפקוח 
 והמתכנן.

 אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות הבדיקה.
 חודשים מיום הפזור. 3תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

 גמר העבודה.שכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם 
לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכניות סימון של הגבהים 

 שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור.
אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה 

 לפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב.
 

סעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד והוא כלול בשאר מחירי היחידה  :תשלוםמדיה ל
 של הסעיפים האחרים.

 ¾" .ס"מ , גודל אגרגט  5שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  .030351.04

 19 ימקסימאלעם אגרגט סוג א' עם גרגיר  ,ס"מ 5תבוצע כמפורט במפרט הכללי בעובי 
 מופיעים בתוכניות.ש פרטיםהולפי "(, 3/4מ"מ )

 
 אין להתיר שינויים בגודל הגרגיר אלא באישור המתכנן.

 תחילת ביצוע השכבה רק לאחר אישור בדיקה מוקדמת לאספלטים ע"י הפיקוח.
 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:

 
ריסוס ביטומן  51.04.400

ליטר/מ"ר .  0.5-0.4בשיעור 
 )בעבודות ריבוד כבישים( 

מדידה תהיה לפי שטח במ"ר בציון סוג התחליב והכמות למ"ר. המחיר כולל גם את ה

 .ניקוי השטח לפני הריסוס, באמצעים מכניים
פסי האטה ברוחב  .042751.04

מ' מאספלט דק בעובי  4
ס"מ לרבות  12משתנה עד 

מ'  0.5"עיני חתול " כל 
וצביעה , הכל עפ"י הנחיות 
 ופרטי משרד התחבורה .

 וק גבוה בביצוע הפס לצורך השגת מטרתו .דרוש די
שיטת הביצוע והחומרים חייבים להבטיח קיום ארוך טווח של הפס כדי למנוע את 
הקטנת ההשפעה עם הזמן וכדי להימנע מתיקונים חוזרים ונשנים אשר מטבעם לא 

 יבוצעו בדיוק הדרוש .
ספלט קרות או אין להשתמש בתערובות א½" , או ¾" האספלט " עם גרגיר מקסימלי 

 תא"מ.
  

 יימדד במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. מדידה ותשלום:
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 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
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 2מסמך ג' 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר

 אופני מדידה ומחירים
 כללי

 
אופני מדידה של עבודות פיתוח וסלילת  -במפרט הכללי  40.00ופרק  57.00,   51.00, 00.00פרק יש לראות את 

 .2 -כבישים ורחבות כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג'
 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה על כל מסמכיו. 
ל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים לן ייחשבו ככוללים את כמחירים המוצגים לה

הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש -במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי
סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות תימדדנה 

 הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן. בכפיפות להוראות ולתנאים 
 

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:
 

 מחיר היחידה .2

 ים את ערך:כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככולל המחירים המוצגים בסעיפי
   

נכללים ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .א
 בה( הפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .ב

 מוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.יהש .ג

ג' דלעיל אל -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו .ד
 העובדים למקום העבודה וממנו.כלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת מקום העבודה וב

 נת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.אחס .ה

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. .ו

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .ז

 סדור דרכים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה. .ח

תקופת הביצוע, של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה .ט
 כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. ןבמצב תקין ותיקו

הוצאותיו המוקדמות הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .י
 והמקריות.

אותן ובכל עבודה  םההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבי .יא
 אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה. .יב

בשכר וכל הנדרש י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטההוצאות הכרוכות בשילו .יג
 להעברת התנועה בתנאי בטיחות.

  רווחי הקבלן. .יד
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 כתב כמויות

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
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 רשימת תוכניות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
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 תנאים מיוחדים לחוזה -מסמך )ו( 
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו(
 

 -ב' מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור במסמך
החוזה ותנאיו לבצוע העבודה. בכל מקרה שתיוצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין טופס 

 יחולו הוראות מסמך זה.-האמור במסמך ב'
      

   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .3

 הגשת חשבונות .4

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .4.1

כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה  .4.2
 והכמויות בשני העתקים.

 בכל חשבון יצוינו: .4.3

 מספר החוזה .4.3.1

 שם העבודה .4.3.2

 ערך החוזה .4.3.3

 תאריך התחלת העבודה .4.3.4

 תאריך סיום העבודה .4.3.5

 המדד הבסיסי .4.3.6

יות שבכתב הכמויות את הכמו-במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף .4.4
 המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .4.5

 בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות. .4.6

 התייקרות לפי הנחיות חשכ"ל הנכונות למועד פרסום המכרז . .4.7
 
 
 
  

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 

לבד
ן ב
עיו
ל



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

לבד
ן ב
עיו
ל




