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 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המסמך

 תנאי המכרזנאים כללים להשתתפות במכרז ות 
 

 הסכם 
 

  'כתב כמויות וטופס הצעת משתתף -נספח א 
 

  'הצהרת קבלן -נספח ב 
 

 הצהרת קבלן - 1-נספח ב 
 

 'נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ג 
 

 'ה על פי הסכםשל הזוכ והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ד 

 

  'תצהיר עובדים זרים -נספח ה 
 

 'אישורי קיום ביטוחים - 1נספח ו' + ו 
 

  'נספח בטיחות -נספח ז 
 

  'כתב התחייבות  -נספח ח 
 

  'מפרט טכני מיוחד -נספח ט 
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 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה
 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 

( "הספר הכחול"רקים המפורטים במפרט הכללי לעבודות בנייה ) להלן: הפ

ית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ ומשרד משרדבהוצאת הועדה הבין 

 השיכון להלן:
 מוקדמות -00פרק 

 מתקני חשמל -08פרק 

 עבודות צביעה -11פרק 

 מעליות -17פרק 

 מסגרות חרש -19פרק 

פים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, ואופני מדידה, תכולת המחירים המצור

 בהתאם לצורך עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.
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 1מסמך א
 

 12-2019ס' מ מכרז -הזמנה להציע הצעות 

 עיריית טייבה
 
 

  :כללי .1

ביה"ס  ת בקת והתקנת מעלי( מזמינה בזה הצעות מחיר לאספ"העירייה"עיריית טייבה ) להלן:  .1.1
 (."העבודה"המכרז ונספחיו ) להלן:  במסמכיבעיר טייבה, בהתאם לקבוע  אלנג'אח עתיד

אין לראות בהזמנה זו  משום התחייבות כלשהי של העירייה להתקשרות עם המציע. מובהר בזאת  .1.2
כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף 

 ור ההצעה ע"י ועדת המכרזים וראש העירייה.לאיש

אשר אינם  מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ההעבודות תבוצענה על פי  .1.3
 המפורטים להלן ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה:  למכרזמצורפים 

רדית המשותפת למשרד משהועדה הבין  "הספר הכחול(בהוצאת מפרט הכללי לעבודות בניה )להלן:
 הביטחון מע"צ ומשרד השיכון להלן":

 מוקדמות – 00פרק 
 מתקני חשמל -08פרק 
 עבודות צביעה -11פרק 
 מעליות -17פרק 
 מסגרות חרש -19פרק 

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך עפ"י הפניות 
 פרט המיוחד.שבפרקים דלעיל, או במ

אשר מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת הבנוסף העבודות תבוצענה על פי  .1.4
 המפורטים להלן ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה:  למכרזמצורפים 

 להסכם והמהווה חלק בלתי הימנו.   כנספח ט'המפרט הטכני המיוחד המסומן  (א)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה א' כנספחכתב הכמויות המסומן  (ב)

תוכניות עבודה שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי העירייה כמפורט במפרט הטכני המסומן כנספח  (ג)
 ט' להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 יצרנים או יבואנים של מעליות בעלות תו תקן ישראלי.  הינם  .1.5

( שנים וברצף, בביצוע שלוש)במילים:  3מכתאות העולה על מוכח המעוגן באסבעל ניסיון  והינ .1.6
  .לכל הפחות₪,  3,000,000עבודות שנתי שאינו נופל מסך של  התקנת מעליות דומות בהיקף  עבודות

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד משפטי המגיש את הצעה בלבד ולא  (א)
 או אחרת בגוף המגיש. של אף גורם אחר המעורב בצורה זו 

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה  '1-כנספח ב' על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)
מפורטים: שם המבנה/פרויקט, מקומו, סוג המעלית ו/או העבודות שבוצעו בו, עלותם כולל מע"מ, שמו 

 המלא של מזמין העבודה טלפון וכתובת לצורך יצירת קשר.

ו/או מכתבים של גופים ו/או תאגידים פרטיים ו/או ציבוריים,  ע לצרף, לפחות המלצותבנוסף על המצי (ג)
בד  בהם ביצע המציע עבודות כדוגמת האמור במכרז או מסוג הדומה
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 בנוסף על המציע לצרף אישור מרואה חשבון על ההיקף עבודות שנתי כנדרש ברישא של סעיף זה. (ד)

  קטים כנ"ל. בנוסף על המציע להגיש תיעוד לביצוע הפרוי (ה)
 תביא לפסילת המשתתף. למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל, 

טכנאי שירות שעברו הכשרה בנושא והם נושאי תעודות  5הינו מקיים מערך שירות הכולל לפחות  .1.7
 מתאימות ואשר שמותיהם והעתק מתעודותיהם יובאו באישור. 

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תאולמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכת

 .יבורייםצבר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  הינו בעל אישור  .1.8

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו/או על ידי בית משפט  לא הורשע בעבר .1.9
 מין.  תעבירביצוע משפט, בגין 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו/או  שפטבר על ידי בית מלא הורשע בע .1.10
 .  שיש עמה קלוןמסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה משפט, בגין עבירה 

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנה  .1.11
 ן להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  שקדמה למועד האחרו

 : עיקרי ההתקשרות .2

הוראות הסעיף תחייבנה את  ,הינם כלליים בלבדלהלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי  ,הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת

 . המכרז

יר טייבה, כמפורט בע אחמעלית בבית ספר עתיד אלנג'הזוכה במכרז זה יספק ויתקין  .2.1
במכרז על נספחיו.

התמורה תהא בהפחתת שיעור בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז,  .2.2
.מחיר התקרה אשר נקבע במכרז זה ההנחה אשר הוצעה על ידי הזוכה בהצעתו מ

בית ספר תיכון עתיד אלנג'אח במובהר כי הזוכה במכרז מתחייב לבצע את העבודות  .2.3
.מכי המכרזועל פי מס וזאת

פאושלית, סופית וכוללת עבור קיום מלוא  מובהר כי התמורה הינה תמורה .2.4
התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז ולא תשתנה מכל סיבה שהיא )לרבות 

מע"מ, וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. כוללת התמורה עקב שינויים במדד(. לא

ת צו התחלת עבודה ומודגש כי ממועד הוצא החל חודשים 8תקופת הביצוע הינה  .2.5
עד למועד זה יהיה על הקבלן להשלים את הביצוע של כל העבודות המפורטות 

מובא לידיעת הזוכה במכרז כי  לרבות התיקונים וההתאמות. ,המכרזבמסמכי 
תקופת ביצוע העבודות הינה קשיחה ואינה ניתנת לשינוי מכל סיבה שהיא. בהגשת 

תחייב הקבלן לעשות כל פעולה הצריכה לסיום מסמכי המכרז וחתימת ההסכם מ
ולא יאוחר מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום  בבית הספר עד העבודות

העבודות, לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת ימי העבודה וכיו', 
 הכל באחריותו ועל חשבונו.

להסכם, כן תהא  21 זכאית לפיצוי הקבוע בסעיף עירייהלא עשה הקבלן כן, תהא ה
לראות באיחור במועדים כאמור הפרה יסודית של ההסכם ולהיפרע  העירייהזכאית 
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מהקבלן בגין נזקיה בכל דרך, לרבות בדרך של שיפוי/קיזוז/פנייה לערכאות 
 משפטיות.

רשאית, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, ובכל מקרה בו התרשם  העירייהכן תהא  .2.6
יעמוד בלוח הזמנים מכל סיבה שהיא או לא מבצע  המפקח מטעמה כי הקבלן לא

את העבודות על פי המפרט והתוכניות או על פי תנאי ההסכם, לסלק את הקבלן 
(, עלות "הקבלן המחליף"מהאתר ולהכניס קבלן מחליף לביצוע העבודות )להלן: 

החלפת הקבלן וכן כל איחור בביצוע של הקבלן המחליף עקב ביצוע ההחלפה כאמור 
ו על הקבלן.  יחול

, עירייהלהבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי ההסכם והמכרז, ימציא הזוכה ל .2.7
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  מכרזעד וכתנאי לחתימתו של ההסכם ערבות 

. כולל מע"מ   18,000₪בשיעור של 

לפחות  030.05.202עד ליום להסכם,  בנספח ב'הערבות תהיה בנוסח המפורט 
מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי  , עד להשלמתעירייהך, לפי דרישת הותואר

. מסמכי המכרז

:תנאים להשתתפות במכרז .3

 כל התנאים המצטברים שלהלןמציעים המקיימים אחר  רשאים להשתתף במכרז זה

 .ראלביש רשומים כדין  -מורשה פעיל "מ או עוסק ה בעחברהמציע הינו  .3.1

ענף -ג'בקבוצת סיווג  קבלן שיוןיר ובעל הקבלנים םרש אצל רשום קבלןהינו  המציע .3.2
מעלית  180חשמלאות ותקשורת במבנים ו/או  160ו/או  (1ענף ראשי בניה )סוג  100

רישום קבלנים לעבודה הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים  תקנותלפי  ,ומדרגות נעות 
 .1988 –רשומים(, התשמ"ח 

(, שנה אחת )במילים: 1ולה על מוכח המעוגן באסמכתאות העניסיון בעל  והינ .3.3
עבודות שנתי שאינו נופל מסך של  התקנת מעליות דומות בהיקף  בביצוע עבודות

  .לכל הפחות₪,  3,000,000

 להלן. 4.4כמפורט בסעיף הגשת ערבות מכרז  .3.4

, מטעם זה בלבד עירייהרשאית  איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,א מילא מציע אחר ל
י והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ולפי שיקול דעתה הבלעד

 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

 

 מהות המכרז  .4

עבור מובהר בזאת, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם העירייה למציע שיזכה  4.1
 עתיד אלנג'אח.אספקה והתקנה של מעלית ביה"ס 

המחירים המוצעים על ידי המציע בכתב הכמויות לכלול את מחירי כל החלקים,  על 4.2
 מע"מ.  כוללהחומרים והעבודות כולל הובלה, הרכבה, רווח הקבלן וכל יתר המיסים 

ולאחר חתימתו אין הוא יכול והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  4.3
גם אם העילה או בנספחים  כםלבוא בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהס

 שלו לכך היא אי הבנתו בפסקה הרלוונטית.

 יכללו:  מובהר בזאת כי על המחירים המוצעים לצורך ביצוע העבודות  4.4
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 ביצוע תוכניות עבודה  (א)

אלא  כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה (ב)
 (.עם צוין אחרת במפורש

הלוואי והעזר  עבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודותכל ה (ג)
, כל במידה ואין עבודות אלו נמדדות בפריטים נפרדיםמנו והמשתמעות מכתב הכמויות הנזכרות ב

 עבודות הפירוקים כולל סילוק הפסולת מהאתר.

 , הרכבתם ופירוקם.דורים זמנייםהשימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, גי (ד)

העברה, מימון העמסת ופירוקם, הם. אספקתם, העמסתם ומ יםהובלת והסעת כל הנ"ל לאתר (ה)
, תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד אחסנתם ושמירתם וכן  הובלת עובדים לאתר וממנוהזמנה ,

 .בדרישות הבטיחות

 וצאותיו המוקדמות והמקריות.הכלל זה הישירות והעקיפות וב,  הוצאות כלליות של הקבלן (ו)

 רווחי הקבלן. (ז)

ביטוחים  הוצאות בגין מיסוי,  שיונות עבודה,יכגון: רעבודות הוצאות מיוחדות של הקבלן לביצוע ה (ח)
מסי קנייה, מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות למיניהם, 

ות משלבי אישור תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד לאישור על המפורט ובגין הוצאות הנובע
 פיקדונות שהוא נדרש להפקיד להבטחת תאומים מול רשויות הוצאות לינה, טיסה, אש"ל,על כל פרטיו, 

   מתן אחריות למתקנים וכו'.

 כללרבות המשרד לאיכות הסביבה  למקום שפך מאושר על ידי יםווצר באתריק פסולת שתוליס (ט)
 .תשלום, אגרה או כל הוצאה אחרת הנובעת מסילוק הפסולת ופיזורה באתר השפך המאושר

על המציע לשים לב לכל דרישות החוזה ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת  (י)
 תשלום בגין דבר הרשום בחוזה גם אם העילה שלו בכך היא אי הבנתו בפסיקה הרלוונטית. 

 

חודשים אשר תחל מתאריך  12 -ב במתן תקופת אחריות להמציע שיזכה יהא חיי 4.5
 התחלת השימוש היומי במעלית.

נפרד   והמהווה חלק בלתי  כנספח ט'אחריות לצורך עניין זה כאמור במפרט הטכני המצ"ב והמסומן 
 מהסכם זה. 

מובהר בזאת כי במסגרת הצעה יהא על המציע  להציע  הצעה עבור מתן שרות אחזקה עבור  4.6
עלית לאחר תום תקופת האחריות. מובהר בזאת כי אין לראות בהצעה זו משום התחייבות המ

כלשהי של העירייה להתקשרות עם המציע. מובהר בזאת כי התקשרות כאמור תעשה בהתאם 
 לנוסח חוזה ההתקשרות  שייחתם בין הצדדים.

  :מסמכי ההצעה .5

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

ל מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המזמין בכתב סט מלא ש 5.1
)ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע.

העתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום ברשם  5.2
דלעיל.  3.2ף הקבלנים, המעידה על רישום כאמור בסעי

לעיל. 3.4 -ו 3.3שבסעיפים להוכחת תנאי הסף כשהוא מלא ושלם  1מסמך א 5.3

רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח ירבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה, בת פע 5.4
 30.07.19 עד יום  על הערבות להיות בתוקף. ₪ 9,000, בסכום של מסמך ג'כהמצורף 

שפורסם  " בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן של חודש המדד היסודילפחות. "
בד  ביום

בל
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לע
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 מובהר כי:  

יום  90 תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך עירייהה 5.4.1
כאמור להאריך את  נוספים והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט -איתוקף הערבות. 
.  הערבות

כל אימת רעון ילפתהא רשאית להגיש את הערבות  עירייהה 5.4.2
המכרז, וזאת מבלי  מסמכייו על פי שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות

לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה,  עירייהלגרוע מזכותה של ה
לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

במועד משלוח שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו מ 5.4.3
באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על  עירייהההודעה בכתב שתיתן ה

. עירייהשיקול דעתה של הההסכם עם זוכה, לפי 

דהיינו: 1976התשל"ו  - ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםכ 5.5

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד  5.5.1
הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת  כי

חוק מע"מ(, או  -הלן )ל 1976מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח וכי  שהוא פטור מלנהלם

למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

, תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתצהיר על  5.5.2
 . 2כמסמך אבנוסח המצורף 

אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה. 5.6

תק קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז.הע 5.7

יצרף המציע בנוסף לאמור לעיל: אם הוגשה הצעה ע"י תאגיד  5.8

חברה בע"מ רשומה בישראל  כי המציע הינואו רו"ח המאשר אישור עו"ד  5.8.1
וכי הינו פעיל וקיים; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים 

ועל פי כל דין לחתימת המציע על הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע 
וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז 

המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי מחייבות את מטעם המשתתף, מורשי חתימה 
נוסף או אחר על כל מסמך החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו 

או במסמך  )מסמך ב'( )בשולי ההצעה והוצאתו אל הפועלדרש לצורכי מכרז זה ישי
נפרד(.

תדפיס נתונים מעודכן מאת  העתק נאמן למקור ע"י עו"ד או רו"ח של 5.8.2
מנהלי התאגיד והשעבודים  רשם החברות בדבר פרטי הרישום של התאגיד

.הרובצים על נכסיו

 מאושר העתק: יצרף המציע בנוסף לאמור לעיל פרטי אדם י"ע הצעה הוגשה אם 5.9
 כי ח"רו או ד"עו אישור וכן המציע של הזהות תעודת של" למקור נאמן"כ ד"עו י"ע

בד (. נפרד במסמך או ההצהרה טופס בשולי) המציע של הן ההצעה מסמכי ג"ע החתימות
בל

יון 
לע
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, מטעם זה בלבד ולפי עירייההרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע צירף א ל
יוסיף ו/או לט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי שיקול דעתה הבלעדי והמוח

 מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או העירייה 
לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, 

של המציע בתחום והערכת ההצעה שהוצעה על ידו וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי 
כפי שתמציא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים 

 וכיו"ב. 

  :ההצעהאופן הגשת  .6

ם ממנו, ובכלל זאת ימלא המציע ישלים בהצעתו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשי 6.1
( את שיעור ההנחה המוצע על ידו על מחיר הצעה והצהרת המשתתף במכרז) במסמך ב'

אשר נקבע על ידי העירייה,  בית ספרלהמקסימום 

תהא סופית ותכלול את כלל ההוצאות והתשלומים שעל  כמפורט לעילהצעת המחיר  6.2
יובהר שוב כי . ובתוכניות טכאמור וכמפורט במפר ביצוע כל כיתההקבלן לשאת בהם ל

הצעה זו מתייחסת לבית ספר בודד וכי המציע מתחייב בהצעתו לבצע את כלל בתי 
הספר אשר לגביהן הזמינה העירייה את העבודות. 

לבצע בהם כל תיקון,  מבלימציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, ה 6.3
ת כל המסמכים המפורטים שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו א

דלעיל.  4בסעיף 

מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  תיקון או הסתייגות ערך המציע שינוי, 5.1
רשאית, מטעם זה בלבד,  עירייההשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה

לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. 
לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח  עירייה, )גם אם הבכל מקרה

 וכפי שנמסר למציעים. עירייהשל מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה

לכך בכל  חתימה מלאה במקום המיועדחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, המציע י 6.4
 "מכרזהנושאת את הכותרת , ישים את המסמכים במעטפה סגורה מסמכי המכרז

בעיר  מעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנג'אחאספקת והתקנת ל 12/2019ס'מ
. עירייהבמשרדי הוישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המיועדת לכך  "טייבה 

באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולאההצעות תוגשנה במסירה אישית 

         0017:בשעה  09.10.19יום   הינו זה למכרז הצעות להגשת האחרון המועד 6.5
יובהר כי איחור יגרור אי קבלה של בניין העירייה ,  –, בתיבת מכרזים 

 ההצעה! נא להקדים!
המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחת ההצעות אשר תתקיים ביום  

 בשעה במשרדי העירייה. 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ( )ששים 60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  6.6
( ששים) 60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  העירייהבמכרז. 

יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

, מטעם זה בלבד, עירייהלא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה ה
בדרשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים 
בל

יון 
לע
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את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע או יבהיר 
 כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמורולראות את הצעתו 

:הוצאות  .7

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ 7.1
תחולנה  מכי המכרז,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במס

 המציע. על 

יםהבהרות ושינוי  .8

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כנסי מציעים נוספים מלבד הכנס כאמור  8.1
 לעיל, ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה. 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה,  10:00שעה  18.09.19 עד יום 8.2
,פקס  0543355158נייד  ס העירייה,באמצעות מר חאלד ג'באלי, מהנד

והתשובות יופץ לכל רוכשי  . העתק השאלותשאלות הבהרה בכתב( 0722563496
  חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 8.3
 . עירייהתחייבנה את ה –רק תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  עירייהה 8.4
השינויים  .ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

כל  בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
ידי -הפרטים שנמסרו על רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי

 . ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלרוכשי מסמכי המכרז

 
תביעה  , כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או אתמובהר בז ספקלמען הסר   

ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או 
או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, /הקשור בו ו

 והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

 :שמירת זכויות .9

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  ,עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.1
לא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. כל שימוש במסמכי המכרז א

ו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  עירייהה .9.2
 .במכרז

 :בחינת ההצעות .10

בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה.  עירייה, תבחר הככלל .10.1

ה תהא רשאית להביא בחשבון שיקולי עירייהלגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .10.2
של  הפיננסית ואיתנותוסיונו, כישוריו, יכולתו יבבחירת ההצעות את אמינותו, נ

 המציעושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם  עירייה, ואת ניסיונה של ההמציע
 במסגרת, רשאית עירייהבעבר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה ה

בד
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 המציע"י ע שצוינו אלה)בין  ותקודמ עבודות למזמיני לפנות, זה סעיף לפי בדיקותיה
להצעתו ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר  שצירף הקודמות העבודות במסמך

רשאית  אהמציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תה
כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר  מהמציעיםלבקש ולקבל  עירייהה

 המציע בו במקרה. שיידרש ככל, ירייהעוהמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ה
 ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק עירייהה רשאית, כאמור פעולה לשתף יסרב

.ההצעה את לפסול

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה  עירייהה .10.3
, באופן שלדעת לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזהתייחסות  או בשל חוסר

נדרש. מונע הערכת ההצעה כ רייהעיה

לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה  עירייהכמו כן, רשאית ה .10.4
 או להקטיןרשאית   עירייהכן תהיה ה כמו  .עירייהו/או מהתקציב העומד לרשות ה

 תהיה וכן בעבודות שונים פרקים של ביטול"י ע לרבות, העבודות היקף את לצמצם
 מאוחר למועד מהן חלק כל או העבודות של ביצוען את לדחות תרשאי עירייהה

 .וצרכיה דעתה שיקול לפי, יותר

כל ביותר או  הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  עירייהמובהר בזאת כי ה .10.5
הצעה שהיא והיא רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

או הבהרות נוספות לשביעות רצונה /פרטים ומהמציעים רשאית לדרוש  עירייהה .10.6
ו/או מי מטעמה לערוך  עירייהכמו כן, רשאית ההמלא גם לאחר פתיחת ההצעות. 

.ביקורים במשרדי המציעים לצורך בחינת ההצעות

ללא כל הגבלה וכפי  ,ה במכרז בין מספר זוכיםילפצל את הזכירשאית  עירייהה .10.7
שתמצא לנכון.

וגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או המכרז או הוקטן היקפו או ה בוטל .10.8
פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע 
ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

אחריות .11

אינה נושאת בכל אחריות להוצאות או נזקים שייגרמו למשתתף  ייהעירה 11.1
בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת 

הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המשתתף זכאי לפיצוי כלשהו או  11.2
להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה

:ותהודעה על זכייה וההתקשר .12

לזוכה.   עירייהתודיע על כך ה ,עם קביעת הזוכה במכרז .12.1

ימציא הזוכה את כל ה כאמור, יבהודעתה על הזכי עירייהבמועד שייקבע ע"י ה .12.2
לרבות ההסכם,  ,המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

 םואישור על עריכת ביטוחי (' להסכםדנספח ) כשהוא חתום על ידו, ערבות ביצוע
בד(, על פי הנוסחים שבמסמכי המכרז.להסכם ו'נספח )
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לעיל, תוך התקופה  11.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףא מילא הזוכה אחר ל .12.3
, אשר עליו להמציא מציא אחד או יותר מהמסמכיםשם ולרבות אם לא ה האמורה

 התו של הזוכלבטל את זכיי עירייה, תהא רשאית הנוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו
ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור במכרז, 
דלעיל( וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  4בסעיף 

תהא רשאית כן נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
ר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד מציע אחהזמין את העבודה מכל לבמקרה זה  עירייהה

כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על עירייהאו תרופה אחרים להם זכאית ה

קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .12.4
, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את עירייהה כאמור והיהזכי
כפיצויים מוסכמים )אלף ש"ח(  ₪ 1000ך של זכאית לס עירייה, תהא היהיהזכ

למועד ועד  לעיל 11.2בסעיף הנקוב  וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד
 .מועד המצאת כל האישוריםקיום התחייבויותיו של הזוכה או 

ותחזיר  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם עירייהה .12.5
להם את ערבות המכרז.

 בכבוד רב,                                                                                                                          

 עוה"ד שועאע מסארוה מנסור

 עיריית טייבהראש            
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בעיר  חמעלית בבית ספר תיכון עתיד אלנג'אהסכם לאספקת והתקנת 
 טייבה

 2019________ בשנת ביום  בטייבהשנערך ונחתם  
 

 500227301עיריית טייבה מ.י  :בין
  ("העירייה" :להלן( 

  ;מצד אחד

         

 ___________________________ :לבין
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
  ("הקבלן" :)להלן 

 ;מצד שני 
 

 תיכון עתיד אלנג'אחלשם אספקה והתקנת מעלית בבתי ספר  2019/12' מס פומביוהעירייה פרסמה מכרז  :הואיל
 "( והכל כפי שיפורט להלן;העבודה/עבודותבעיר טייבה  )להלן:" 

 

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו  :והואיל
 

במכרז ל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים ביצוע העבודות עאת  קבלןרייה החליטה למסור לוהעי :והואיל
 ;בהסכם זהו

 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן                                 

 :הכותרות והנספחים המבוא, .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1
  

  כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2
  

 .     הקבלת ההודעה בדבר הזכיימועד יום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 :נספחים להסכם .2

 נספח א'  - כתב הכמויות/הצעת הקבלן 2.1

 נספח ב'. -הצהרת הקבלן  2.2

 1-נספח ב' - הצהרת ניסיון 2.3

     .ג'נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.4

 נספח ד'  -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.5

 ה' נספח  - דים זריםתצהיר עוב  2.6

 ו'.  נספח - יםביטוחקיום אישור   2.7

 נספח ז' -נספח בטיחות    2.8
  

  נספח ח' -כתב התחייבות  2.9

 נספח ט' -מפרט טכני מיוחד  2.10
 

 : הצהרות והתחייבויות הקבלן .3
 

, בהיקף, ברמה, לביצוע העבודה סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהקבלן מצהיר  .3.1
בד   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בשיטה
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דרישות העירייה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .3.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 שר עם כך.ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי העירייה בק

 כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצויים בידו  .3.3
  להלן, הדרושים לביצוע העבודות. 4.2והמפורטים בסעיף 

  עבודה. הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד ומשאבים לביצוע ה .3.4
 ם כדלקמן:כי יש בידו את האישוריהקבלן מצהיר  .3.5

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  (א)
   .1976 -מס( תשל"ו 

  אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)
מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  קבלןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ג)

זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי  להבטחת
   ו/או צו הרחבה.

כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם הקבלן מתחייב  (ד)
 .לפי דרישתה -זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני העירייה 

נגד  למיטב ידיעתו, הוגש נגדו ו/אוו/או לא  הורשע בעבר על ידי בית משפט לאהקבלן מצהיר כי  3.6
 מנהל 

 אספקה, בביצוע כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין, נגד עובדיו ו/או עובד מ נגד ו/או ממנהליו
בגין עבירה ות מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  עבירגין בכתב אישום לבית משפט,  ,התקנה ואחזקת מעליות

   . שיש עמה קלון
נגד מנהל  למיטב ידיעתו, לא הוגש נגדו ו/או ו/או לא הורשע בעבר על ידי בית משפטהקבלן מצהיר כי  3.7

כתב בביצוע העבודות, כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין, נגד עובדיו ו/או עובד מ נגד ו/או ממנהליו
  מין.  תעבירביצוע אישום לבית משפט, בגין 

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.8
 ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.  

על פי הסכם זה ויפעל על  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 3.9
  הסכם זה. ע"פ עבודות רך ביצוע החשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצו

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.10
   , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

ין וא עירייהברשות ה בהתאם לתקציבים המאושרים שיהיותוזמנה עבודות ההקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   3.11
תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה העדר לקבלן כל עילה לתביעה באם לא תבוצענה עבודות בגלל 

 בכפוף לסילוק כל התשלומים לקבלן עבור עבודות שביצע עד מועד הפסקת העבודות.   סיבה
  

ין את כל הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העירייה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, אינה חייבת לבצע ו/או להזמ 3.12
  .הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות או חלקם,  מבלי שהדבר ישפיע על מחירי היחידה 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את סוג העבודות הנדרשות ע"פ הסכם זה, טיבם של  3.13
יה להיות העבודות והחומרים הדרושים לביצוע כל עבודה ועבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשו

 על פי הסכם זה.  ולהם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

להלן: נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון  14הקבלן מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו כאמור בסעיף  3.14
את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות 

או הוצאות בקשר לרכישת ציוד, חומר, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים /ו
מסי קנייה, מסי נמל, מס שחרור מכס,  הוצאות בגין מיסוי,  שיונות עבודה,ירלקבלני משנה, עלויות ביטוח,  

נובעות משלבי אישור היטלים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט ובגין הוצאות ה
תאומים  הוצאות לינה, טיסה, אש"ל,תכנון והגשת תוכניות מפרטים ורשימות ציוד לאישור על כל פרטיו, 

וכן רווח קבלני סביר, והוא מתן אחריות למתקנים  פיקדונות שהוא נדרש להפקיד להבטחתמול רשויות, 
עירייה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן. 

מובהר בזאת , כי התקשרות העירייה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן  3.15
כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או 

בדו במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לעירייה  להסתייג במפורש א
בל
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הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות 
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.   

,  כדי שלא העירייה. ו/או מי שימונה מטעמהעם בבית הספר ביצוע העבודות לתאם את הקבלן מתחייב  3.16
 כל גורם אחר.  לבביצוע העבודות לעירייה ו/או יגרמו עיכובים ונזקים 

 

   סירת העבודה:מ .4

ית פיר, גשרים, ילרבות בנת המעלית העבודות והאספקות הנחוצות להתקנ כלהקבלן מתחייב לביצוע  .4.1
תוגשנה לאישור העירייה או מי שמימונה מטעמה לצורך ביצוע  אשרת ות עבודה מפורטוע"פ תכני חציבות

ולשביעות רצון העירייה ו/או  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים ( ו"המפקח" :העבודות )להלן
 המפקח.   

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן:   לבצע הקבלן מתחייב  .4.2

למשרד (בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת ר הכחולהספ מפרט הכללי לעבודות בניה )להלן:" (א)
 הביטחון מע"צ ומשרד השיכון. 

 מוקדמות – 00פרק 
 מתקני חשמל -08פרק 
 עבודות צביעה -11פרק 
 מעליות -17פרק 
 מסגרות חרש -19פרק 

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 ת שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.עפ"י הפניו

 

במסגרת ביצוע העבודות  כל התקנים הישראליים הקשורים לעבודות הכלולותבהתאם ל (ב)
  .סכם ההתקשרות, שהתפרסמו עד לתאריך חתימת ההטכני המיוחד במפרט והמפורטים

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   נספח ט'מפרט הטכני המיוחד המסומן כ (ג)

 בזק, טל"כ, רשות העתיקות, מקורות,תבוצע העבודה בהתאם לדרישות חברת החשמל,  כן -כמו (ד)
  הנחיות מכבי אש וכן הוראות המהנדס והמפקח.

 לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן:   .4.3
 

ברורים ביצוע העבודה וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ללואתר העבודה המיועד סייר בל (א)
 לו. 

קרקעיים הקיימים בשטח כגון: קווי מים, ביוב, -קרקעיים והתת-דוק את מיקום המתקנים העלבל (ב)
 , תאורה וכו' בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. כבליםתיעול, חשמל, 

שימוש לעשות קרקעיים או -כבלים תתאו /חפירות לגילוי צינורות ובמידה ויידרש הקבלן לבצע 
יהיו באחריות הקבלן ועל , יבצע הקבלן חפירות גישוש אלו לצורך גילויים במכשירים מיוחדים

בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם תוך כדי העבודה . חשבונו
 .סכם זהייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי ה

על חשבונו, את כל החומרים, מכונות, מכשירים, כלי עבודה, פיגומים וכל ציוד  לספק למקום העבודה, (ג)
אחר הדרושים לביצוע העבודה. ובכלל את  כל הדרוש לביצוע כיאות, לפי המובן והכוונה האמיתיים 
של התכניות, תיאורי העבודה ורשימת הכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר במפורש ובין אם לאו, 

תן ללמוד האופן תאור ביצוע העבודה הנזכרת במסמכים, תוך שימוש בעקרונות הפרשנות בתנאי שני
 המקובלים, כי הדבר נחוץ לצורך ביצוע העבודה להנחת דעתו של המפקח. 

  

עבודה מפורטות שעל הקבלן יהיה להגיש לאישור בהתאם להוראות תוכניות העבודות יתבצעו בהתאם ל .4.4
והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מובהר  כנספח ט'המסמן המפורטות במפרט הטכני המצ"ב ו

 בזאת כי תוכניות אלו תכלולנה את כל החלקים והציוד השונה עם מידות מדויקות הדרושות לצורך הבניה.  

כל החומרים הציוד והמוצרים יהיו חדשים ויתאימו לדרישת התקנים הישראלים הרלוונטיים.  במידה ואין  .4.5
באם לא  התקנים בארץ המקור ויאושרו על ידי המתכנן. אים יתאימו החומרים לדרישותתקן ישראלי מת

לספק חומרים, ציוד ומוצרים מהטיב המעולה מהמבחר המוצע קבלן מוגדר סוג במסמכי העבודה מתחייב ה
בד    והמותר על פי התקן.
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עליות מטעם משרד חברת חשמל וכן ע"י בודק מוסמך למ ע"י בדיקה מטעםלאשר את העבודה קבלן העל  .4.6
  כולל ביצוע בדיקות חוזרות עד למילוי הדרישות והשגת תעודה המעידה על התקנה מתאימה.העבודה. 

 .  כל העלויות הנוספות בגין בדיקות חוזרות על הביצוע ישולמו על חשבון הקבלןמובהר בזאת כי   
אום, התחברות למערכות , תםלקבלת האישורים לכל העבודות בהם נדרשים אישוריקבלן לדאוג העל  .4.7

הממונה מטעם העירייה קיימות וכל פעילות הדורשת תאום ואישור עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות אישור 
    .  לפני הביצוע( , " המפקח"לצורך ביצוע פרויקט זה )להלן: 

או בודות עלתאם את עבודותיו עם המפקח בכל שלבי הביצוע,  כדי שלא יגרמו עיכובים ונזקים לקבלן על ה .4.8
    ,  ולא ידרשו עבודות פירוק ושיקום עקב כך.כל גורם אחרל

תכניות מובהר בזאת כי על תכניות עבודה מפורטות לאישור.  עירייה ו/למפקח להגיש ל)א( הקבלן מתחייב  .4.9
    את כל החלקים והציוד השונה עם מידות מדויקות הדרושות לצורך הבניה.לכלול אלו 

המאושרות. מובהר בזאת למען הסר כל  ביצועהתוכניות את העבודה בהתאם ל הקבלן מתחייב לבצע )ב(
קן את העבודה על חשבונו מאושרות יהא על הקבלן לתעבודות שיבוצעו על פי תוכנית לא ספק כי 

  .מאושרתולהתאימה לתוכנית ה
ר את התוכניות לא תעוכב בשל הצורך ללמוד ולאשהמעלית  תוכניות אלו יוגשו מבעוד מועד כך שהתקנת )ג(

  המוגשות.
  

 . העבודה כאסמכתא לבצועקבלן תשמשנה להמאושרות תכניות למען הסר כל ספק כי ה )ד(
  

לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לא  .4.10
   קבלת התכניות המאושרות. 

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי הציוד הא רשאי יהמפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.11
, קטלוגים, תוכניות מפורטות וכן את אישור התקנים הישראלים לציוד םגראפיילרבות תיאורים טכניים,  

   המסופק.

   אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.עירייה ו/או למפקח למתחייב למסור הקבלן  .4.12

יודיע מתחייב כי י המפקח לדרוש בדיקה של גוף מוסמך לבחינת הציוד והעבודה. הקבלן רשאכמו כן יהא  .4.13
יחולו על הבדיקה כאמור, כל ההוצאות . מובהר בזאת למען הסר ספק כי מועד הבדיקה מראשעל למפקח 
   הקבלן.

ידרשו ע"י קונים שיעם כל הת שובבמידה והתכניות לא תאושרנה, להגישן, על חשבונו, הקבלן מתחייב כי  .4.14
 . עירייה ו/או המפקח ה

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעקבלן ה על .4.15
     וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה. הפרויקט

שות והוראות העירייה, משרד הבריאות, משרד כל העבודות תעשינה בהתאם לדריהקבלן מתחייב בזאת כי  .4.16
 אחרת.    רשות מוסמכתו/או כל  איכות הסביבה, כיבוי האש, משרד העבודה

את המצב לקדמותו כך שפגיעות ו/או שינויים במבנה שנגרמו במהלך העבודה, לא קבלן מתחייב להשיב   .4.17
  יורגשו.

  וכל יתר החבורים "בחדר מכונות". מפסק זרם ראשי עם בטחונות לכח ומאורהקבלן מתחייב לספק  .4.18

גבי חומרים -על, מוש(יספק את כל השלטים הדרושים )גם שלטי האזהרה והוראות השמתחייב להקבלן  .4.19
   .העירייהלפי דרישת , קשיחים )לא מדבקות(

  ת המעליתספק את כל חמרי העזר, העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבמתחייב להקבלן  .4.20

 .יתב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבת המעללחצוהקבלן מתחייב  .4.21

  .ת המעליתלבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבהקבלן מתחייב  .4.22

   במצב רגיל וחרום.ית מוש במעליבש עירייה את נציגי המתחייב להדריך הקבלן  .4.23

ביצוע במהלך  רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארעיעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לעירייה קבלןה .4.24
    .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים הקבלן מתחייב להזמין  .4.25
  של הפרויקט.  

בד זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 
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יים שבוצעו על ידו על גבי סט אורגינלי שישמש את השינו, בזמן כל משך העבודההקבלן מתחייב לעדכן  .4.26

   . "”AS  MADEכבסיס להכנת תוכניות  
  שינויים בתוכניות המקוריות ללא אישור המתכנן. אין לבצעלמען הסר ספק, 

 בסיום העבודה כולה  את התוכניות המעודכנות לאחר ביצוע למפקח.  הקבלן מתחייב  להגיש   .4.27

    וקבלת העבודה. 9כאמור בסעיף  ביקורתתבוצע עם סיום העבודה  .4.28

    חומר ספרותי, הוראת יצרן, ספרי ציוד וספרי מערכת הכוללים: עירייהלספק לעל הקבלן יהא  .4.29

 נתונים טכניים, שם היצרן וארץ היצור לכל החלקים המכניים והחשמליים. (א)

 . AS MADEשרטוטי הרכבה  (ב)

 .  AS MADEתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  (ג)

 . AS MADEט חשמלי תכניות חוו (ד)

 שמות החלקים החשמליים והמכנים ותפקודם כפי שמופיע בתוכניות.   (ה)

 רשימת חלקי חילוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגים. (ו)

   בכל מרכיבי המעלית.מפורטות טיפול והוראות אחזקה  (ז)

  .וחילוץ מהמעלית בעת חרום נוהל איתור תקלות (ח)

 במעלית במצב רגיל וחרום.  הוראות הפעלה (ט)
  

או בטיב העבודה תוך מעלית במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או, בפעולה התקינה של ה .4.30
 הלקויהלתקן את העבודה  קבלןלדרוש מה עירייהה תרשאיתהא תקופת הביצוע, או תוך תקופת האחריות, 

ולה תקינה של ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים או החומרים הלקויים שלא מאפשרים פע
לבצע את התיקונים ו/או החלפת הציוד והאביזרים תוך תקופה סבירה, שתיקבע על קבלן , ועל המעליתה

   , על חשבונו הוא.עירייהידי ה

לאחר ויתגלו הפגמים ו/או הליקויים בחומר ו/או בפעולה התקינה של המעלית ו/או בטיב העבודה במקרה  .4.31
   .עליתל תעודה ההשלמה לגבי חלק ו/או הציוד הנ"ל של הממתן תעודה השלמה למציע שיזכה, תבוט

על המציע שיזכה יהיה להשאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין בתום כל יום עבודה   .4.32
 ולבצע ניקיון כללי כולל שטיפה במים והסרת שאירות חומרי בניין וצבע, לשביעות רצונו של המפקח במקום. 

חודשים אשר תחל מתאריך קבלתה הסופית של  12 -ל תקופת אחריותהעניק לעירייה הקבלן מתחייב ל .4.33
 בהתאם למפורט במפרט הטכני המיוחד. המעלית על ידי העירייה 

מובהר בזאת, כי אין לראות בהצעת הקבלן, במסגרת המכרז, עבור מתן שרות אחזקה עבור המעלית לאחר 
ל העירייה להתקשרות עם הקבלן לצורך מתן שירותי תום תקופת האחריות. משום התחייבות כלשהי ש

אחזקה. בכל מקרה מובהר בזאת כי התקשרות כאמור תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות  שייחתם 
 בין הצדדים ואשר יכנס לתוקף רק לאחר סיום תקופת האחריות.

רצון העירייה ו/או  ולשביעות םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות,  .4.34
 המפקח בהתאם ללוח הזמנים שיסוכם  בין הקבלן והמפקח ואשר ירשמו ביומן העבודה. 

לעירייה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.35
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה מבוצעת העבודה 

  

ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו בביצוע העבודה לא  העירייה תהא רשאית לבטל את .4.36
תוקנו לאלתר ובאופן מיידי. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי העירייה בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות 

 ההסכם. 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.37
, ו/או משרד התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ונספח ז'התחבורה, ומשטרת ישראל 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לעירייה קבלןה .4.38
   .העבודה

 דו.  יל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על כ .4.39
 

 לוחות זמנים   .5
בד
בל

יון 
לע



 

 

18 
 

 

  הסכם זה. מיום חתימתחודשים  8לביצוע כל העבודה יהיה לוח הזמנים  .5.1

קבלן. לקראת תחילת העבודה בתיאום עם הע"י המפקח  וקבעהעבודה י ושיטת ביצועהעבודה  שלבי ביצוע .5.2
וכן הוראה  על הקבלן לקבל אישור בכתב לפני התחלת העבודותמבלי לגרוע מן האמור מובהר בזאת כי 

 (.      "צו התחלת עבודה" :בכתב להתחלת עבודה )להלן

   בתוך   עירייהעבודתו כשהיא גמורה ומושלמת לכל פרטיה ולמוסרה לעל הקבלן לסיים את  .5.3
 . לעיל.   5.1פרק הזמן שנקבע כאמור בסעיף 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע עבודה כאמור בסעיף זה לעיל, מסיבות שאינן  .5.4
ם מוסכמים וקובעים מראש בשיעור בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את העירייה בפיצויי

בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או ₪  2000של 
 עפ"י כל דין. 

יום מהמועד כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להזמין  10 -ביצוע העבודה בלמעלה מ בגמראיחר הקבלן  .5.5
ר, ממקור אחר, והקבלן יחויב במלוא ההוצאות ו/או ההפסדים שיגרמו את השלמת ביצוע העבודה כאמו

 .   14כתוצאה מכך לעירייה והיא תהא רשאית לנכותם מן התמורה לפי סעיף 
  

    תאום עם גורמים ורשויות .6

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם מוסד החינוך ועם כלל הגורמים המפורטים בסעיף זה לעיל ובתאום 

 העירייה ו/או המפקח.   עם

בתכניות ובין  ותבין שהם מסומנ תשתיתעבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות ביצוע לפני תחילת  .6.1
מול כל גורמי התשתיות לרבות חברת חשמל, בזק, הטלוויזיה בכבלים,  על הקבלן לתאםות, מסומנ ןשאינ

 תאגיד המים , מקורות, רשות העתיקות וכו'.    
  

קרה ועבודות הדורשות יש בהן כדי הפרעה למהלך פעילותו הסדיר של מוסד החינוך, באחריות הקבלן במ .6.2
 ה הרלוונטית בעירייה .מחלקשל ה אישורןלתאם ולקבל את 

 

  אמצעי זהירות גידור ושילוט שמירה בטיחות,  .7

 

חלק בלתי נפרד המהווה  נספח ז'הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לכל דין ובהתאם להוראות  .7.1
"י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים עמהסכם זה, לדרישות העירייה ולבצע כל עבודה 

 והולמים.  

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, הקבלן  כנספח ז'מבלי לגרוע מן האמור בנספח הבטיחות המסומן  .7.2
דה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבוינקוט ב
       .של העובדים ושל צד ג' כנדרש עפ"י כל דין הובלת חומרים וכו'עבודה במקום מוקף, עבודה בגובה, הנחה, 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע  .7.3
      .ובנספח ז' בהוראות חוק אחרות ,העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות

כנדרש כדי וכל אביזר תיקני אחר  ,שלטי אזהרהמעקות בטיחות, הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות,  .7.4
להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים 

     ומכשולים אחרים באתר. 

 .    לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש הקבלן יהיה אחראי היחידי .7.5

צאה העירייה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד מ .7.6
ות להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעכנספח ז' להוראות נספח הבטיחות המסומן 

העירייה ו/או מטעמה ו/או המפקח לקבלן  ןהסכם זה, תית ןרצון העירייה או מי שימונה על ידה לעניי
 התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  

  

 ניקיון    .8

 

עבודה ולבצע  השאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין בתום כל יוםהקבלן מתחייב ל .8.1
בד    ל המפקח במקום.רצונו ש קיון כללי, לשביעותינ
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ינהג ויפעל הקבלן מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי בביצוע העבודות בכל הנוגע לסדר, ניקיון ותברואה  .8.2
 בהתאם להוראות כל דין והוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת.   

שפה, ינקה את עם השלמת העבודה ובטרם מסירת העבודה לעירייה, יסלק הקבלן את עודפי החומרים והא .8.3
מקום העבודה ויסלק ממנו את כל הציוד ו/או חומרים מיותרים ואשפה מכל סוג שהוא וימסור את אתר 

 העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח . 

 ₪ 1000מובהר בזאת כי כל עיקוב במסירת העבודה עקב אי ניקיון ופינוי הציוד והחומרים יגרור קנס של  .8.4
 ליום.

 
 

 

   מסירת עבודה ותקופת האחריות .9
  

השלמתה, כמויות החומרים שהושקעו את  יודיע על כך הקבלן למפקח. המפקח, יאשר  -הושלמה עבודה  .9.1
ביצוע ההערות וההוראות הנוגעות לביצוע העבודות,  בביצוע העבודה, השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה,

 ייה תמסור לקבלן תעודת השלמה.   התקלות והפרעות שהיו בביצוע העבודה, והעיר
אם לא הושלמה העבודה לשביעות רצונו של העירייה ו/או מי מטעמו, תימסר לקבלן רשימת תיקונים 
ועבודות להשלמה הדרושים לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע 

 השלמה. לכך על ידי העירייה  ו/או מי מטעמה כתנאי לקבלת תעודת
 תעודת השלמה מטעם העירייה תהווה ראיה כי העבודה נמסרה לעירייה.  

לא תיקן הקבלן את הליקויים כאמור לעיל ו/או לא השלים את החוסרים הנדרשים, רשאית אך לא חייבת  .9.2
 העירייה לבצע את תיקון הליקוי ו/או להשלים את החסר בעצמה ולחייב הקבלן בהוצאות התיקון/השלמה.    

י תיקון הליקויים ו/או אי השלמת החוסרים על ידי הקבלן, יחייב את הקבלן אלי לגרוע מהאמור לעיל, מב .9.3
גרוע ל. לעיל. אין בתשלום זה כדי להפחית או 8.4יצויים קבועים ומוסכמים כאמור בסעיף פלשלם לעירייה 

 מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.  
  

 תקופת האחריות    .9.4

 

חודשים  12 -ל תקופת אחריותור במפרט הטכני, הקבלן מתחייב להעניק לעירייה  מבלי לגרוע באמ (א)
 אשר תחל מתאריך התחלת השימוש יומי במעלית.

חזיקו תמיד במצב תקין להו על כל חלקיו יתטפל במעלבמהלך תקופת האחריות מתחייב הקבלן  ל (ב)
 .  ונקי

שעות לאחר  24לכל המאוחר  ,שתחולנהבמהלך תקופת האחריות מתחייב הקבלן לתקן כל תקלה  (ג)
 .  ההודעה

מובהר בזאת, כי הקבלן מתחייב לאחזקת המעלית במינימום תקלות, כך שמספר התקלות המרבי  (ד)
 תקלות משביתות.  6בשנה, לא יעלה על 

על הקבלן לנהל יומן תקלות שיפרט במדויק את מהות התקלה את הסיבה להתרחשותה ואופן  (ה)
א תחשבנה כתקלות משביתות לצורך עמידתו של הקבלן פתרונה. התקלות המנויות להלן ל

בהתחייבותו כאמור בסעיף )ד(: שימוש לא נכון ע"י המשתמשים, תקלות בגין לכלוך, תקלות בגין 
אספקת חשמל לא סדירה, תקלות בגין מפגעים בבנין)כגון נזילת מים(, תקלות הנובעות מבלאי )כגון 

שתמשים, תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדין נורות שרופות(, תקלות במעלית על ידי המ
 לא נמצא. תיקונים שבוצעו בתורנות לילה, תקלות בשעת חרום.

ו/או הליקויים  לתקן פגמיםמתחייב יה של המעלית והקבלן יתבוצע קבלה שנבתום תקופת האחריות  (ו)
 במהלך השימוש בתקופת האחריות. ולהחליף חלקים שנפגמו שנתגלו 

   בתקופת האחריות  אחריות של שנה. ףחלק שיוחלכי הקבלן מתחייב להעניק לכל מובהר בזאת  (ז)

 .   מוש רע והפרעות חשמלילא תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון, שכאמור לעיל האחריות  (ח)

    .שמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרותבדיקת לפחות פעם בחודש, בצע להקבלן מתחייב   (ט)
בד 
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לחתום על חוזה שרות בהתאם להצעה עבור רשאית בתום תקופת האחריות תהא העירייה מובהר בזאת כי  .9.5
להצעת הקבלן  17.01.008 -ו 17.01.007ביצוע שרות אחזקה למעלית בהתאם למחירים המצוינים בסעיפים 

 המסומנת כנספח א' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
להצעת הקבלן יהיו צמודים למדד  17.01.008 -ו 17.01.007מובהר בזאת כי המחירים המצוינים בסעיפים 

 המחירים לצרכן.
העירייה לחתום על הסכם אחזקה כתנאי לקבלת  שמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי במידה ותידר

 המעלית, יכנס לתוקפו הסכם זה רק לאחר תום תקופת האחריות ובכפוף לאישור העירייה מראש ובכתב.
 

  הפיקוח .10

 ע"פ הסכם זה.  ( על ביצוע עבודות" "המפקח -מפקח מטעמה )להלן  מינתההעירייה  .10.1

לוחות  הזמנים לביצוע מוגדרים ע"י מחלקת ההנדסה והמפקח באחריותו בדיקת עמידת הקבלן בלו"ז ,  .10.2
קבלן אחר לוח הזמנים ואחר קבלת ההיתרים ע"י ההעבודה, וכן לעקוב  ת ביצועושיטאת ו ביצועל םשלביה

  .זה ונספחיו, הכל כמפורט בהסכם בודה שהוזמנההע"י תנאי עפ

המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומרים בקשר לבצוע העבודות עפ"י הוראות  .10.3
הסכם זה, כן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה כלשהי או חומרים כלשהם אשר 

 תרשם ביומן העבודה. 

 ור לעיל, יפסיק הקבלן את ביצוע אותה עבודה או השימוש באותם חומרים.  ניתנה הודעה כאמ .10.4

המפקח ידווח על ליקויים שימצאו לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב לתקנם מהר ככל האפשר. בהתאם ללוח  .10.5
 הזמנים שיקבע המפקח. 

תיו המוטלות למען הסר כל ספק, המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את הקבלן מחובה כל שהיא מחובו .10.6
עליו על פי הסכם זה. כן יהא המפקח מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כלשהי העלול לגרום לאיחור 
בגמר העבודה, או לתשלום מיוחד שאינו כלול בהסכם, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע העבודה ע"י 

 הודעה מראש ובכתב.  

 ום סמכויותיו, דינה כדין הוראה שניתנה על ידי העירייה.  כל הוראה בכתב שתינתן ע"י מפקח לקבלן בתח .10.7

הפסיק לא פעל הקבלן בהתאם להוראות העירייה ו/או המפקח, תהא העירייה רשאית ללמען הסר ספק,  .10.8
 את עבודת הקבלן.  

  

   ח אדםוכ .11
 

תיו על פי ולשם מילוי יתר התחייבויוביצוע העבודות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י .11.1
   "(.כח אדםהסכם זה )להלן: "

תוך ל ידי צוות עובדים מנוסה, מיומן עשה עהקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי ביצוע העבודות ת .11.2
 ומועדים שנקבעו.    םרלוונטייתקנים הדין, עמידה בדרישות 

על ידי הקבלן ת לדרוש את הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק רשאימובהר כי העירייה תהא  .11.3
במקום העבודה, לרבות מנהל עבודה,  אם לדעת העירייה  התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר 

לא יחזור  –למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 ת עפ"י תנאי הסכם זה .הקבלן להעסיקו , בין במישרין ובין בעקיפין משך כל תקופת ההתקשרו

 

,  1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים הקבלן מצהיר ומתחייב  .11.4
 הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.

מתחייב בזאת לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או  קבלןהמובהר בזאת כי  
רישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה ד

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות הסכם של נער ו/או נערים לצורך ביצוע 
    להיגרם לעירייה עקב כך.

ועל פי החוק למניעת העסקה של עברייני  תלמידיםב יםמאוכלסים בהם תתבצענה העבודות המבנהואיל ו .11.5
( הקובעות כי רשות מקומית לא "החוק")להלן:  2001 -מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

תקבל לעבודה ו/ או לשירות בבית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים בגיר שהורשע 
 בזאת מתחייב הקבלן ו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, בעבירת מין שאותה ביצע בהיות

עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל
 הסכם זה . 
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הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי ישראל ואשר  .11.6
מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם  אין כל

 בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש על פי  .11.7
ן חוק ארגון הפיקוח על כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגו

 . 1954 -עבודה, תשי"ד 

 קבלן, והקבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןח האדם יועסק על ידי הוכהקבלן מצהיר ומתחייב כי  .11.8
 .ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב

תחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי שיקבע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מ .11.9
 מעת לעת. 

נספח מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות המסומן  .11.10
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לעירייה  הזכות והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה  ז'

הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  לבטל
   ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

  

 התמורה   .12

 
תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות  כפי הנדרש על פי הסכם זה, תשלם העירייה לקבלן  .12.1

והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם   כנספח  א'ה, כמפורט בכתב ההצעה של הקבלן המסומן עבור כל עבוד
 . זה, כולל מע"מ )להלן: "התמורה"(

  

ימי עבודה ויעבירו לתשלום לגזברות  15בכל סוף שלב יגיש הקבלן חשבון והמפקח יאשר אותו תוך  .12.1.1
  העירייה.

 שור התשלום על ידי העירייה. יום מיום אי 60מובהר בזאת, כי תנאי התשלום: שוטף +  .12.1.2

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי התמורה המפורטת בזה היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא  .12.2
התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל וכי העירייה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן 

 בגין הסכם זה.  

לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי .12.3
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על העירייה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י העירייה לקבלן, בתמורה למתן שירותיו  .12.4
 בהתאם להסכם זה.   

כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה .12.5
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

 התמורה עבור כל עבודה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.    .12.6

סכום מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא העירייה רשאית לקזז מכל  .12.7
אשר יגיע לקבלן מאת העירייה כל סכום שהעירייה נאלצה לשלם במהלך תקופת ההסכם ושחובת תשלומו 
חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז העירייה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני 

 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והעירייה לא תהא  10גור בתשלום העולה על יפמובהר בזאת, כי  .12.8
 יצוי.    פחייבת ב

 ות בהתאם להוראות המכרז והסכם זהמובהר בזאת כי הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבוד .12.9
 

 

 הצמדה  .13

פרד מהסכם והמהווה חלק בלתי נ כנספח א'בתקופת ההסכם, המחירים בכתב ההצעה של הקבלן המסומן  .13.1
 זה, אינם צמודים למדד תשומות הבניה ו/או למדד המחירים לצרכן. 

 

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .14
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ובד ומעביד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .14.1
הסכם זה כדי ליצור בל עובדיו וכי אין בינו לבין העירייה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד ש

 יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי העירייה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .14.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/ו והקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדי כמו כן, .14.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,
 , 1963-תשכ"ג  צויי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 - חי"תש בחוק הגנת השכר,

תשלומים והפרשות , 1951-אי"תש י חוק שעות עבודה ומנוחה,פ"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או ע
 על פי כל דין, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     רחבה.הסדר קיבוצי וצו ה הסכם,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה, .14.4

  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו
 
 

 

  חריות וביטוחא .15

 

קבלן יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת לבטיחות ה .15.1
   , ותשלום כל התשלומים שיש לשלם על פי דין בגין ביצועו של הסכם זה.ואופן ביצועןעבודות ההתקנה 

ו/או כלפי יורשיהם ו/או  םו/או כלפי העובדים המועסקים על ידעירייה כלפי הע"פ דין קבלן יהיה אחראי ה .15.2
ל סוג שהוא, או נזק אחר, מכו/או רכוש ו/כלפי כל התלויים בהם ו/או כלפי צד ג' כל שהוא, לכל נזק גוף 

זה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את  הסכםשייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות נשוא 
 .  העירייה בגין כל נזק שייגרם להם, מייד עם דרישתם הראשונההעירייה ו/או התלויים בהם וכן את 

אשר ייגרם לרכוש  ו/או פגם דן, לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובהעירייהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי ה .15.3
קבלן ו/או הו/או ציוד של העירייה ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כל שהוא, עקב מעשיו ו/או מחדליו של 

    או בקשר אליה.העבודה ו/עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע 

ניזוק, עקב כך, רכוש ו/או ציוד, וה קבלן איזו מהתחייבויותיו בהסכם זהמבלי לגרוע מכלליות האמור, הפר  .15.4
  לכל נזק כאמור. ת, יהיה הקבלן אחראי בלעדיבכל דרך שהיא

  

לאחר  מיד, פים לעילקבלן מתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל בסעיה .15.5
ה כן בהקדם, ולחייבו לתקן את הנזק, לאחר שהקבלן לא עשהעירייה קרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 

  בתשלום הוצאותיהם.
 

ימים מיום שניזוק או נתקלקל, יחייב את  7 וךתיקון נזקים כאמור לעיל, ת ימבלי לגרוע מן האמור לעיל, א .15.6
, וזאת מבלי 8 -ח עבור כל יום החל מהיום ה"ש  050הקבלן לשלם לעירייה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך 

 לעירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  ות אחרת הנתונהכלגרוע מכל ז
 

לביצוע  ותבלן מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין והרשויות המוסמכקה .15.7
ל משחהעבודות, לרבות, במידת הצורך, ועדת היתרי חפירה של העירייה, חברת בזק, חברת מקורות, חברת 

 העלויות הכרוכות בכך, ובתשלום בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא וכיו"ב, ויהיה אחראי לבדו לשאת בכל
 אשר ינבעו כתוצאה מהפרת התחייבות זו.   

 

בלן אחראי לכך שכל נזק, או קלקול שייגרם למבנה,  בית, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון או קה .15.8
הקרוב  לן ועל אחריותו במועדמובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו של הקב

ביעות רצונו המלאה של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפיקוח על הנזק. שלוביותר לקרותם 
 בלן לבדו ישא בכל תשלום הכרוך בכך.  קה

  

לחייבו ון באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לתקן את הנזק, לאחר שהקבלן לא עשה כך בהקדם, יא .15.9
תיה. העירייה  רשאית וזכאית לקזז את הוצאותיה כאמור מן התמורה לה זכאי הקבלן ע"פ בתשלום הוצאו

 הסכם זה.   
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 .    לממש את הערבות, כולה או מקצתה, לתיקון הנזקים כנ"ל תרשאי יהתה העירייה .15.10
  

כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות  םא .15.11
לן לעשות את כל הדרוש בקהמבלי לגרוע מחובתו של  תאת העירייה על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזא

לה חובה כלשהי על העירייה טיולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמ
 לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בעבודות בעקבותיו.   

  

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק  עירייההקבלן פוטר את ה .15.12
לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. הקבלן ישפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, 

ן ההוצאות המשפטיות בגין נזק או אובדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל  ו/או על פי כל דין, לרבות בגי
השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור.  בנוסף, הקבלן ישפה ו/או יפצה את העירייה בגין כל נזק שיגרם 
לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או 

של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי  כל מקרה 
   ההסכם. העירייה תודיע לקבלן על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

  

לבטח את עצמו ואת קבלן ו/או על פי כל דין, מתחייב ה קבלן על פי הסכם זה מבלי לגרוע מהתחייבויות ה .15.13
בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא , ביצוע העבודהק שיגרם כתוצאה מהעירייה, על חשבונו הוא, בפני כל נז

המהווה חלק בלתי נספח ו' יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
 ( .   "טופס האישור על קיום ביטוחים"נפרד מהסכם זה )להלן: 

  

ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה  חטומתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הבי הקבלן .15.14
   הצורך. ידי העירייה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת -על

  

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו /עריכת הביטוחים ו .15.15
לשהי בקשר לכך ו/או לא יהא אחריות כ האישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

      פי כל דין. -פי הסכם זה או על-עלקבלן בכך כדי לצמצם את אחריותו של ה
  

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות קבלן ה .15.16
     .במקרה נזק בפוליסות הביטוח

  

ו/או הפועלים  קבלןטחים אילולא מעשה או מחדל של הלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבו הקבלן .15.17
מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 

מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי  תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 ם ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכו

  

לנזקים באופן  יהיה הקבלן אחראיאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  הפר הקבלן .15.18
    עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

  

דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו יטוחים הנזכרים לעיל הינם בה .15.19
 את אחריותו, כנזכר בסעיף לעיל.   ת על מנת לכסו

  

ל מקרה של אירוע בו תיאלץ העירייה, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה ו/או כל תשלום כב .15.20
לעירייה ו/או העירייה את הסכום  להחזיר מיידית ביהקבלן מתחי -בו  תאחר אשר הקבלן חייב לשא

 שיידרש על ידה.    
  

 כל סכום המגיע לקבלן. מ רשאית לקזז מהקבלן סכומים כנ"ל, העירייה 
  

ר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות העירייה ו/או פה .15.21
ו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל העירייה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה ו/א

לות כלפיה כל טענה, העתביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה מנוע מל
 .   רומכא

  

וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, וכל עוד עלולה לחול כלפיו חבות פה .15.22
 שבדין בקשר לעבודות.. 
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יחולו על הביטוחים הנדרשים בתקופת האחריות בשינויים  12.22 - 15.15מובהר בזאת הוראות סעיפים  .15.23
 המתאימים. 

 

 
 

 יטול ההסכם:  ב .16

העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .16.1
 ם מראש ובכתב.)במילים: שלושים( יו 30מתן הודעה בכתב לקבלן 

 

נתנה העירייה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות והציוד שסופק  על ידו עד מועד סיום 
 ההסכם כאמור.  

 

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 התקשרות עמו כאמור.באשר לשיקול דעתה של העירייה בגין הפסקת ה

   

זה  הסכםעירייה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה  .16.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

נהל קבוע או ניתנה לגביה מנס נכסים או החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כו
יום ממועד קבלתם, או אם הקבלן  60וך תהחלטה אחרת והצו המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה.    לצורך ביטול 
 יבת בהודעה מוקדמת. ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא העירייה חי

  

עירייה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש  .16.3
 לעיל.  191.2 -ו 191.1לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

 

ל הקבלן, עהוראות הסכם זה, יחול ההסכם עפ"י  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .16.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי העירייה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.  
 

 : עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .17

סכמת הלאחר/ים, אלא אם יקבל את קבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה ה .17.1
 העירייה לכך בכתב ומראש.   

 

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה עירייהסכמתה של הה .17.2
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.עירייה ו/או העירייה כלשהי כלפי ה

  

לחוק  6תי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהו .17.3
 .1970 -, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

 

  ערבויות .18

גמר עבודות עד גמר ביצוע עבודות התקנת המעלית נשוא הסכם זה )להלן:"  להבטחת מילוי התחייבויותיו .18.1
זה, ערבות בנקאית אוטונומית הסכם חתימת  במעמדעירייה כולן או חלקן, ימציא הקבלן ל "(, ההתקנה

וסח נוזאת בהתאם  30.03.2020עד ליום ₪ ( אלף שמונה עשר )במילים: ₪   18,000  -של סך על צמודה למדד 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'דכנספח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 

 

 מיום חתימת הסכם זה.      שנהלמשך תוקף הערבות  .18.2
 

לעיל, מתחייב  5.1זאת כי במידה וביצוע עבודות ההתקנה לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף מובהר ב .18.3
חודשים )במילים: שלושה( בכל פעם עד גמר  3-לעיל ב 18.2הקבלן להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 ביצוע עבודות הבנייה נשוא הסכם זה.  
 

בד   ת להבטחה ולכיסוי של:יומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבו .18.4
בל
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כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)

     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהעירייה עלולה להוציא, (ב)
     כם זה.בקשר עם הס

קבלן בכל מקרה האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

בחוק  6ף כהגדרתה  בסעי סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .18.5

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 
   

    י:ללכ .19

 

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .19.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל .19.2
ו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים למוד מהתנהגות זל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .19.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה  לכ .19.4
 לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד העירייה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .19.5
ימים ממועד קבלת ההודעה על  7וך נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של העירייה. דין ת

 זכייתו. 
  

מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של העירייה בהתאם להוראות הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין  .19.6

כי העירייה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם 

 פוי, חוב, חיוב והשתתפות. זה, לרבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שי

  

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .19.7

  

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .19.8

 כדבר דואר רשום. 

  

ה יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף ז .19.9

 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

                                           ________________            __________________ 

 הקבלן                           עיריית טייבה                
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הלן בכל מסמכי המכרז, הננו בהסתמך על כל האמור לעיל ול

שמופיע  התקרהמציעים לבצע את העבודות נשוא המכרז במחיר 

 , בניכוי שיעור הפחתה   בכתב כמויות

  ________ אחוזים(.__בסך %_______  )ובמילים: ___

עבור העבודות , אשר ישולם לנו בכתב כמויות לסכום הנקוב 

סכם, י התשלום המופיעים בהבהתאם לתנאשתבוצענה , 

מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע יתווסף 

 חשבונית מס כדין. התשלום וכנגד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע
   מס' שותפות רשומה          

טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 
__________________  

           

     

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
 

 ______________ :תאריך
           

    __________   __________   __________ _____________ 
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 נספח ב'

 הרת הקבלןצה
 תאריך:______           בודכל

 עיריית טייבה 
 
 

 בעיר טייבהבבית ספר תיכון עתיד אלנג'אח קת והתקנת מעלית לאספ –ז פומבי רכמון: דנה
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני

ובדתיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבשאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 המשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:ו

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או הנתי האמור והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1

  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

פני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם קתי, לדב .2

אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא  לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים

נה ו/או תביעה ו/או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טע ואתהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 

 דרישה כאמור. 

. 4.3המפורטים בסעיף  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3

ידיעה ו/או -להסכם, הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

 .רם הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמוהבנה ו/או אי אחזקה של המפרטי-אי

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4

 תנאים שבמסמכי המכרז.  למקבל על עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא העירייה רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את  במידה ויוכח קשר .6

הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

  לעירייה.

ל המכרז ללא כל במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית העירייה לבט .7

 .תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 .  יני לביניכםבני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

צמודה למדד המחירים ₪    18,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10

 30.05.20ם וזאת עד ליו לצרכן )כללי(

מציא את הערבות , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11

דעה על וימים ממועד הה 7ל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם וכ 18הבנקאית כאמור בסעיף 

 זכייתי במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12

 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידתמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות העירייה לתבוע את נזקיה הממשיים כאמור לעיל במתן ערבות ידוע לי שאין   .13

  אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לעירייה.
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והציוד  מןולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14

 הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום  הניעתי זו הצה .15

הסכם חתימת בבשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

 הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16

כיפת ניהול חשבונות ותשלום בוריים )איצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופיםנה .17

 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לעירייה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -חובות מס(, תשל"ו 

מסכים שהעירייה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא  יאנ .18

הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון 

  כאמור. עירייההקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי ה

ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .19

 ונספחיו.  

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -לעתי זו הוכנה והוגשה עצני מצהיר ומתחייב כי הנה .20

כרז והעירייה תתקשר עמי בהסכם במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובלביצוע העבודות וההתחיי

ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם 

 טייבהעיריית עבור  תיכון עתיד אלנג'אחבתי ספר אספקת והתקנת מעליות ב עמי כנגד

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -המופרטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על .21
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פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי המ"ב המסמכים צר  .22

הבאת הצעתי לדיון בועדת -מכרז, עלול לגרום לאיהף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי צירו

 המכרזים:
 

 'סמ
 

י "ע X-ימון בסל
 המשתתף

 דק התיק בלבדש בומוישל מךהמס

 אין _____________/שי ₪ 0009,  -ות בנקאית אוטונומית ע"ס ערב  .1
 אין _____________/שי חתימה בשולי כל דף -ים כלליים תנא  .2
חתימה בשולי כל דף וחתימה מלאה  -הסכם ההתקשרות על נספחיו    3

 במקומות המיועדים לכך
 יש/אין

_____________ 
4. 
 

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות -ור עלאיש 
 1976 -ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 __אין ___________/שי

 אין _____________/שי על ניכוי מס הכנסה במקורור תקף איש  .5
 אין _____________/שי ור עוסק מורשה משלטונות מ.ע.מ.איש  .6
 אין _____________/שי ית רישום מהרשם בו רשום התאגידתמצ  .7
 אין _____________/שי ור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החתימה בתאגידאיש  .8
 המלצה מגוף ציבורי  .9

 
 ש/איןי

_____________ 
 יש/אין _____________ אסמכתאות לניסיון מוכח  10
 יש/אין _____________ אישור על העדר הרשעות בגין עברות שיש עימן קלון   11

 
 :2019אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 
    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש
 
    ס: קפ     ון:פלט    בת:ותכ    ' תאגיד: סמ 

 
 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.     שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 
                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

בד
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יון 
לע
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 1-נספח ב'
 הצהרה

 אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: (1)
 

(. )במקרה של סוג "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  (2)
 תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

 

ת הצעת הקבלן למכרז פומבי מס' אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לעיריית טייבה במסגר (3)
 (."המכרז")להלן:  12/2019

 

עבודות שנתי שאינו נופל הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצוע עבודות התקנת מעליות דומות בהיקף  (4)
  .השנים האחרונות 3 -לכל הפחות במהלך ה₪,  3,000,000מסך של  

 

 על ידנו:התקנת מעליות שבוצעו  להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות עבודות (5)
 )א( שם הפרויקט: _________________________

  

  ________ : מקום הפרויקט: __________________________ השנה בה בוצעה 
 

 ________________ עלות בש"ח כולל מע"מ, של הפרויקט 
 

 __________________________ :שם הגוף המזמין 
 

 _ :כתובת הגוף המזמין _______________________ 
 

 _________________________ :טלפון הגוף המזמין 

 )ב( שם הפרויקט: ____________________________ (א)

  ________ : מקום הפרויקט: __________________________ השנה בה בוצעה 
 

 ________________ עלות בש"ח כולל מע"מ, של הפרויקט 
 

 ______ :שם הגוף המזמין____________________ 
 

 ________________________ :כתובת הגוף המזמין 
 

  _________________________ :טלפון הגוף המזמין 

 )ג( שם הפרויקט: ____________________________ (ב)

  ________ : מקום הפרויקט: __________________________ השנה בה בוצעה 
 

 ט ________________עלות בש"ח כולל מע"מ, של הפרויק 
 

 __________________________ :שם הגוף המזמין 
 

 ________________________ :כתובת הגוף המזמין 
 

  _________________________ :טלפון הגוף המזמין 
 

 

 חתימה: __________________       
 

 אישור
 

____ מר' גב' ____________ הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ________

המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה 

 בפני.
 

בד __________________ חתימה:       
בל

יון 
לע
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 'גנספח 

 

 במכרזנוסח ערבות בנקאית להשתתפות 

 :לכבוד

 עיריית טייבה

 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' ______

אנו "המשתתף"(  –)להלן  ____________ ח.פ.  _______________________ על פי בקשת

וזאת בקשר עם  ₪ ( תשעת אלפים) 9,000ל כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ש ערבים בזאת

 ספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון בעיר טייבהלא  2019-12מס' במכרז  םכהשתתפות

 .ודרישות המכרזולהבטחת מילוי תנאי 

מקבלת דרישתכם ימים  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל תוך 

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

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ף או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתת

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

״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל את תשלומו של הסכום הנ מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 

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

 הנ״ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

  האחרון ממועד ההגשה.ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן 

 . 201910.30.ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 

 תאריך: ______________
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 נספח ד'          
 דלכבו

 טייבהעיריית 
 

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

 הנדון: כתב ערבות מס' ______

אנו "המשתתף"(  –)להלן  ____________ ח.פ.  _______________________ על פי בקשת

וזאת בקשר עם  ₪ ( אלפיםשר שמונה ע ) 00018,ל כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ש ערבים בזאת

 ספקת והתקנת מעלית בבית ספר תיכון בעיר טייבהלא  2019-12מס' במכרז  םכהשתתפות

 .ודרישות המכרזולהבטחת מילוי תנאי 

מקבלת דרישתכם ימים  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל תוך 

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

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ף או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתת

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

״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל את תשלומו של הסכום הנ מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 

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

 הנ״ל.

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

  האחרון ממועד חתימת ההסכם.נו זו צמודה למדד המחירים לצרכן ערבות

 .2020.0630ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 

 תאריך: ______________
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 נספח ה'
 תצהיר

 אי העסקת עובדים זרים

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן  _____________________________ *מ"אני הח

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

אכיפת ניהול )ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1

לא  (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס, חשבונות,

( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים -הורשענו בפסק

  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (ם זריםחוק עובדי –להלן ) 1991 -א"התשנ

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2

  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה. 3של 

   :ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ מום,לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מיני א. **

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב. ** 

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג. ** 

 האחרונה.

 .טייבההתקשרות בהסכם עם עיריית /ורך מכרזאני נותן תצהיר זה לצ .4

             

         ________________   

  חתימה                            

 

 אישור עורך דין                                                         

 

הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

המוסמך לתת התצהיר בשם  _________________ 'ז מס"נושא ת ___________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  ________________________ ***תאגיד

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה 

 בפני.

 תריםי הסעיפים המיו/מחק *

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע **

בד  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע ***
בל

יון 
לע
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 'נספח ו

 לאספקה והתקנת מעליות  קבלן לאישור קיום ביטוחים 

 בעיר טייבה תיכון עתיד אלנג'אחבבתי ספר 

 לכבוד
 טייבהעיריית 
 ("העירייה": )להלן 

 
 א.ג.נ.,
בגין  ל קיום ביטוחים של ______________________)להלן "הקבלן"( אישור ע הנדון:

, עבור העירייה, בקשר עם הסכם מכרז תיכון עתיד אלנג'אחאספקת והתקנת מעליות בבית ספר 
 העבודות"(" :)להלן  12/2019פומבי מס' 

 
 

 אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
            

 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור העירייה  כמפורט להלן:
 

עבור העבודות בערך  פוליסה מס' _______________, ביטוח עבודות קבלניות/ ביטוח הקמה
  כולל של ___________________ש"ח.

 הכולל גם כיסוי עבור:  
   

  מסכום ביטוח העבודות, 10% -השווה לבסכום  רכוש סמוך (1)
 $ 100,000אך לא פחות מסך 

 
  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 $ 100,000אך לא פחות מסך 
 

 מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)
 $ 50,000אך לא פחות מסך 

 
 $ ______ גבול אחריות בסךב ציוד ומתקני עזר (4)

 
נזק ישיר כתוצאה   (5)

לקוי, עבודה  מתכנון
 וחומרים לקויים לקויה

מסכום ביטוח העבודות,   10% -בסכום השווה ל
 $ 50,000אך לא פחות מסך 

הוצאות תכנון,  (6)
פיקוח והשגחה  מדידה,

והוצאות  לאחר נזק,
 הכנת תביעה

 דות,מסכום ביטוח העבו 10% -בסכום השווה ל
 $  50,000אך לא פחות מסך 

 
פוליסה מס' , ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( ב.

על פי דין המכסה אחריות בגין מעשה  או מחדל של  __________________
הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל 

כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות, הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 
  -בגבול אחריות: 

________ נזקים לעירייה ייחשבו כנזק לצד  לתובע, למקרה ולתקופה  שנתית              
 שלישי.

הביטוח מורחב לכלול כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי  
 ה, שאין חובה חוקית לבטחו.שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבור

בד
בל

יון 
לע
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 של המוסד לביטוח לאומי. תחלוף הביטוח מורחב לכסות תביעות 

 
מהיקף  20%עד ביטול חריג )אם קיים(: כיסוי רעידות, הסרת תמיכה וכיוצב', עד 

 __________ -העבודה, אך לא פחות מ
 

בגין כל  דין,פי -, על פוליסה מס' __________________ ביטוח חבות מעבידים ג.     
העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, 

 בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך:
 

 ___________    לתובע     
 ___________   -למקרה ולתקופה שנתית  

 
בדי הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה היה ותיחשב כמעביד של מי מעו 

 הקבלן.
 

-על,  פוליסה מס' __________________ ביטוח אחריות מקצועית משולבת בביטוח חבות מוצר,
 בסך: אחריותבגבול  -המעליותשל ו/או מרכיב ספק ו/או בקשר עם אחריות הקבלן כיצרן  פי דין,

 ___________  מקרה ביטוח ותקופת הביטוח                          

  

 חודשים.  6תקופת גילוי מורחבת בת הביטוח כולל 
 

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח סכום ההשתתפות העצמית 
 הינו __________________ דולר.  הנובעים מסיבה מקורית אחת

 
בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות )אם קיים כזה( לתכנון ופקוח, לאבדן 

 מסמכים, ואי יושר עובדים.
 

תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי  )למעט ביטוח אחריות מקצועית( הפוליסות .2
כל" של חברת -על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח )או פוליסות "אש

מגדל, "מנוביט" של חברת מנורה, "פסגה" של חברת הפניקס/הדר, "מפעלים" של חברת 
חודשים  12לול כיסוי לתקופת תחזוקה בת הראל()מחק את המיותר(. הפוליסה מורחבת לכ

ממועד מסירת העבודות לעירייה. הפוליסה מורחבת לכסות בהתאם לרשימת הכיסויים 
 לעיל.  1וההרחבות המפורטת בסעיף 

כמו כן, מכסה הפוליסה הוצאות מיוחדות שתידרשנה לתיקון הנזקים, שכר מומחים, שכר 
הובלה מיוחדות, משלוח אווירי וכיו"ב עד  עבודה בשבתות, חגים, עבודות לילה, הוצאות

 מהנזק. 20% -לסכום השווה ל
 

כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( 
 חודשים. 12)___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 

 
ם יוארכו הביטוחים לתקופות לפי דרישת הקבלן ו/או העירייה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפע

נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות 
 אלה.

בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה, חברות בנות, וחברות 
רייה ו/או מטעמה, למעט כנגד חברות מסונפות של העירייה, עובדי העירייה וכל הבא בשמה של העי

 שמירה, מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי העירייה.
 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:

"המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או העירייה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או  (א)
 קבלני משנה ועובדים של הנ"ל.
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ו/או חברות מסונפות של העירייה ן אישור זה, לרבות חברות  בת י"העירייה" לעני
 ועובדים של הנ"ל.

 
 חבות נכלל סעיף אחריות צולבת. יבביטוח

 
נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, 
למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, בו נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח 

תאם להוראות החוק, בהודעות בכתב שתימסרנה גם לעירייה. אולם תשלום על ידי העירייה בה
 יבטל תוקף ההודעה. 

 
 ורה בכתב לשלם.תתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לעירייה או למי שהעירייה 

  
ל הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כ

חלקיהן לעירייה, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו לעירייה במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת 
 העבודות במלואן לעירייה.

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות  .7
 העצמית במקרה נזק.

ריותנו כאשר קיים כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אח .8
ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 
"ביטוח ראשוני" המזכה  את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות 

טוחי העירייה, וללא זכות לדרוש ממבטחי העירייה לשאת בנטל החיוב על יהשתתפות בב

, וכן אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל 1981 –חוזה הביטוח התשמ"א  לחוק 59פי סעיף 
 כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.

 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  .9
 שונו באישור זה.

לן ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקב  .10
בקשר עם ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם מראש 

 ובכתב.
 

 
 
 

_________________    ______________________ 
 חתימת המבטח      תאריך  

 
 
 
 

 __________ פקס:__________________ טלפון:: שם_______________ סוכן הביטוח
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 נספח ז'

. 
 בטיחות -נספח  

 
 הגדרות:

o עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות -צוות/ מנהל עבודה אחראי

 בבניה.

o די מאתר העבודה.ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מי -מפגעים מסוכנים 

o ההודעה לקבלן.   השעות מרגע מסירת 24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך  -מפגעים חמורים 

o השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי. -הצבת שילוט 

o תסקיר בטיחות,  פנסים, -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון: -צ.מ.ה

 מראות, זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o ה.נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבוד -מפקח 

o רגון ופיקוח בעבודה, א בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק -דרישות החוק

ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני  ה,יתקנים, ותקנות, חוק התכנון והבני

 ציוד מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.ציוד המיוע- ציוד מגן אישי 
 

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1

פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

ויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים הרש

ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

לאתר/ים שבו/הם תבוצע הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות  .2

העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 ות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.את הורא            

על הקבלן לאשר את תוכניות שלבי הביצוע שבידיו ע"י נציג הרשות )המח' המזמינה, נציג מח' בטיחות ובהתאם  .4

 לאופי העבודה( והמשטרה.

צא באתר העבודה בהעדרו ימלא הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימ  א. .5

את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי מנהל 

אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית טייבה בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה אוטומטית 

 על האחראי.

כלפי עובדי הקבלן, כלפי עיריית טייבה וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית  .ב

 הבטיחות.
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 ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( שהוא  .6

 מגן ותואמים את הוראות הבטיחות.ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצוידים בכל אמצעי ה

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .7

 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

 הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי א.  .8

 רישיונות והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ישתמש בציוד, במכונות או בכלים השייכים לעיריית טייבה, אלא בהרשאת  ב.

 המפקח על העבודה או מנהל האגף המזמין מטעם עיריית טייבה.

לי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן וכו'( הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נע .9

 הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .10

במצב תקין כל זמן הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה  .11

שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית טייבה וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים, והכל  הקבלן יגדר את  אתר העבודה .14

 בהתאם להוראות הבטיחות.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15

טייבה לביצוע העבודה לאחר ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית 

 בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 ן לא ישתמש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבל          

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו  .16

ש על ידי נציג מוסמך של עיריית טייבה. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו בתקן הנדר

 עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18

י הרשויות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית טייבה, לא יחנו רכב שלא במגרשי 

החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית טייבה ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 בדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עו .19

  

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20

 טייבה. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.
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ל מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" בעת סיור ש .21

או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 כתב.המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע ינתן ב

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל הנסיבות,  .22

 ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א

ור בהוראות יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית טייבה, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמ .ב

 הבטיחות.

במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידית למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.

נציג של אגף שפע מזמין העבודה מטעם עיריית טייבה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות  .23

תייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. במקרה הס

 כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג אגף שפע יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות,  .24

בלן שמשתמש בהם אינן תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, הכלים או האביזרים שהק

או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית טייבה או של 

 צד שלישי כלשהו.

עבודה כאמור לא תזכה במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת 

את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את עיריית טייבה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה 

 מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

נציג אגף שפע יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות  .25

 ת או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל בעיריית טייבה.הבטיחו

על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל  .26

 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

הרשאה מטעם נציג אגף  לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל .27

 שפע

 כניסה למתקני העירייה. .א

 הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  .ב

 חפירת בורות ותעלות. .ג

 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד

 סגירת קווי מים. .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו

 עבודות הריסה. .ז

 פרוק צנרת. .ח

 במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(.עבודה  .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28
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  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29

 ציג הרשות המוסמך לכך )נציג אגף שפע(.לדרישות נ

כל אחד בתחומו כמפורט  הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .30

 בנוהל.
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 נספח ח' 
 כתב התחייבות 

 

______________, מתחייב  __אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ מרחוב

  כדלקמן:יריית טייבה ע  בזאת כלפי

תיכון בבית ספר באספקה והתקנת המעליות  במישרין או בעקיפין,להעסיק עובד/ת בין לא  .1

ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבר( אשר "העבודה" :בעיר טייבה )להלן עתיד אלנג'אח

 . הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון

תיכון בבית ספר באספקה והתקנת המעליות ישרין או בעקיפין, במלהעסיק עובד/ת בין לא  .2

ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבר( אשר "העבודה" :בעיר טייבה )להלן עתיד אלנג'אח

 מין.  תעבירביצוע הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין 

ל ידי  עבור כל עובד אשר יועסק ע להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל .3

בעיר טייבה עפ"י הוראות החוק  תיכון עתיד אלנג'אחבאספת והתקנת המעליות בבית ספר 

 .2001 -למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם מצוידים  .4

אל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה באישורי כניסה לישר

 בישראל. 

אהיה יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ו -או חלק ממנה  -בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  .5

חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או 

 יןתרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או ד

 

 

__________      _________________ 

 חתימה             תאריך 

 

בד
בל

יון 
לע



 

 

43 
 

 נספח ט'
 מפרט טכני מיוחד 

 
 הנחיות חשמל למעלית – טייבה" בבית ספר נג'אח עתידפרויקט "הנידון 

 

  . MRL ללא חדר מכונה מדגם 2מטיפוס נוסעים  8 -תותקן מעלית חשמלית לבבית ספר זה 

 נתונים כללים:

 העליון של חלל הפיר תותקן מכונת ההרמה מסוג גירלס על בסיס פלדה מיוחד.בחלקו  -

 .KW 7.5 -מנוע מכונת ההרמה של המעלית הנו בהספק של כ -

 .VVVF –המעלית הנה מבוקרת תדר  -

בצמוד  העליונהלוח הפיקוד של המעלית אשר מסופק ע"י קבלן המעלית מותקן בתחנה  -

 למשקוף או כחלק ממנו.

)מפלס  העליונהחשמל למעלית אשר מסופק ע"י המזמין / הקבלן הראשי מותקן בתחנה לוח ה -

 בסמוך ללוח הפיקוד של המעלית.( 3.30

  

 הנחיות לביצוע ע"י המזמין / הקבלן הראשי:

 3קו הזנה  העליונהיש להעביר מהלוח הראשי של הבניין ללוח החשמל הקומתי שבתחנה  .1

מפסק עם הגנה תרמית נגד זרם יתר  –ות מאמ"ת גידים(, הגנת הקו באמצע 5פאזות )

 והגנה אלקטרו מגנטית נגד קצר.

עם אפס ניתוק ועם ידית אדומה לוח החשמל הקומתי מכיל מפסק פקט תלת פאזי  .א

 נעילה.אפשרות 

או  יש להעביר קו הזנה מלוח החשמל הקומתי ללוח הפיקוד של המעלית שבחזית הפיר .ב

 .  לתוך הפיר בתאום עם קבלן המעלית

 

( עבור תאורה A10פזה ) 1קו הזנה  העליונהיש להעביר מהלוח הראשי של הבניין לתחנה  .2

שתותקן מעל לוח הפיקוד של המעלית שנמדדת ברצפת הקומה לוקס  200בעוצמה של 

לוקס  50כולל מפסק הפעלה שיותקן סמוך לארון הפיקוד + תאורת החירום בעוצמה של 

 .דלת היציאה מהמעליתשעות סמוך ל 1.5 -שתספיק ל

 .מעליתבור התוך עם מוליך חיבור מפס השוואת פוטנציאלים ל 10יש לספק קו הארקה מבודד "  .3

המעלית שימצאו הקומתי של יש להתקין בכל הקומות לחצנים להדלקת תאורה בלובי  .4

לוקס ובמרחק  50בגודל  מ' מדלתות המעלית. גופי התאורה יהיו 1.0במרחק שלא יעלה על 

 אם יש תאורה קבועה אין צורך במפסק. מ' מדלתות הכניסה למעלית. 1.0 של עד

 .פעיל וקווי קו טלפוןאו לתוך הפיר  העליונהיש להעביר ללוח הפיקוד שמותקן בתחנה  .5

/ שומר אל לוח הפיקוד  מזכירותיש להעביר קו תקשורת עבור מערכת אינטרקום בין עמדת  .6

 דרישות  חברת המעליות )יועבר בהמשך(., דגם הכבלים לפי העליונההמעלית בתחנה 

אש קו ממערכת גילוי או לתוך הפיר יש להעביר ללוח הפיקוד שמותקן בתחנה העליונה  .7

 )במידה ונדרש(.

 מ' בתוך הפיר. 5  כל הקווים אשר יועברו לפיר המעלית יהיו עם עודף של  .8

 כל האביזרים והחומרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים. .9

בד  ם בלוח עם שילוט תקני וברור.כל האביזרי .10
בל
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דרך  העליונה שבתחנה הקומתי את קו ההזנה של המעלית אל לוחות החשמל  אין להעביר  .11

 הפיר.

 צנרת חשמל כלשהי שאינה שייכת למעלית. אין להתקין בפיר  .12

 
 

הערה: ביצוע העבודה יבוצע בתאום מלא בין המזמין / הקבלן הראשי, קבלן המעלית, 
 המעלית. יועץ החשמל ויועץ
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 מפרט טכני להתקנת מעלית
 במבנה פעיל

 טייבה"בית ספר נג'אח עתיד פרויקט               
 
 
 

 תיאור הפרויקט. 1.1
שמתאימה  2ק"ג מטיפוס  630נוסעים ועומס  8 -למפרט זה הנו עבור אספקה והתקנת מעלית 

 .טייבהבית הספר "נג'אח עתיד" בבלתקן נכים 
 הפיר קיים.

  את שני מפלסי המבנה. מעלית תשרת ה
באופן כזה שהמכונה תורכב בחלקו  MRLהמעלית הנה מעלית חשמלית ללא חדר מכונה מדגם 

העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד ולוח הפיקוד יותקן בחזית הפיר בצמוד או כחלק 
 ממשקוף התחנה העליונה.

 
 

 הגדרות 1.2
 .מזמין העבודה מהקבלן  -          המזמין  

 .הקבלן המבצע את עבודות הבניה  -   הקבלן הראשי
 יצרן המעלית.  -         הקבלן    
 מובמנט תנועה אנכית בע"מ.   -         היועץ     

 
 

 תקנים 1.3
 מגיש ההצעה הנו בעל תו תקן מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לסוג זה של מתקן.

 ציוד שיסופק ע"י מגיש ההצעה יתאימו לתקנים והחוקים הבאים:התכנון וה

  חרון ידוע.אעל כל חלקיו כולל עדכון  2481תקן ישראלי 

 1918+  70חלק  2481לפי תקן  -גישות נכים וסידורים מיוחדים לאנשים מוגבלים נ . 

 וק תכנון ובניה המתייחס למעליות.ח 

 למפרט כולל להתקנת חשמל. 8יועמדו בדרישות פרק  108וק החשמל ע"פ ת"י ח 

  (1980נוסח חדש )תש"מ  –פקודת הבטיחות בעבודה 

 .חוק ההגבלים העסקיים 

 .הנחיות יועץ  בטיחות 

  תקןהיש להסתמך על כי אז לנושא מסויים  2481בעת הצורך, באם אין התייחסות בתקן 
 .EN81 האירופאי

 יועץ.לכל תקן אחר יש לקבל את אישור ה
 

 תנאי ההצעה 1.4

 ספק המציע לקבל את אישור היועץ להגשת הצעה זאת.ה על .1

שיסופק על על הספק המציע למלא בצורה מושלמת את דף רשימת הציוד שבסוף המפרט  .2
 יש לקבל את אישור היועץ לרשימה זאת. ידו.

על הספק המציע לבדוק את מידות הפיר וללמוד את המפרט והתכניות טרם הגשת הצעת  .3
 המחיר.

 רף הסכם שירות ולקבל את אישור היועץ להסכם זה.על הספק המציע לצ .4

על הספק המציע לפנות בכל שאלה ל"מובמנט תנועה אנכית בע"מ" טרם הגשת  .5
  ההצעה ולאחריה.
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 התאמה למפרט 1.5

הקבלן יתאימו בצורה מלאה למפרט הטכני, לתכניות ולחוזה שיחתם עם המזמין. כל עבודות 
 שור היועץ בכתב.כל שינוי של הקבלן חייב לקבל את אי

בצוע עבודות נוספות אשר אינן התכניות הנן כלליות ומשמשות כבסיס להגשת הצעת מחיר. 
 .והיועץ מופיעות בכתב הכמויות, טעונות אישור מוקדם בכתב של המזמין או בא כוחו

דרכי נמת ללמוד את אתר על באם המבנה ו/או פיר המעלית קיימים על מגיש ההצעה לבקר 
 לאיחסון הציוד וכדומה.המיועד מיקום הן פריקת הציוד, גישה, אופה

 

 
 זמן ההספקה ולוח זמנים .61

ו/או מתן צו תחילת עבודה חודשים לאחר ההזמנה  המונשזמן הספקה והפעלת המעלית יהיה 
חודשים שלושה חיבור חשמל בהספק מתאים יעמוד לרשות הקבלן פיר המעלית ובתנאי ש

ידחה מועד הספקת ירת הפיר תדחה ו/או חיבור החשמל מסלפני תום התקופה. במידה ו
 המעלית בהתאם. 

 

 
 

 :/ המזמין עבודות בניה וחשמל באחריות הקבלן הראשי .71

 .פיר המעלית קיים 

  .ביצוע פתחים מתאימים בחזית הפיר 

  ביצוע לוביים סגורים ונעולים לפני פיר המעלית במהלך התקנת המעלית ועד מסירה
 למזמין לפי הצורך. סופית של המעלית 

 סיוד הפיר. 

  ע"פ תכניות הקבלן.תקני התקנת פיגום 

 ק"ג כ"א ע"פ תוכניות הקבלן שאושרו על ידי היועץ.  1200תליה לעומס של  התקנת ווי 

 .ביצוע פתחים במידת הצורך בחלק עליון של הפיר עבור קורות מכונה ע"פ תכניות הקבלן 

  לן בזמן התקנת המעלית.לשימוש הקבומואר נעול  ,מחסן יבשהכנת 

  לאחר הרכבתם.צפוי סביב המשקופים 

  המעלית לאחר הרכבת המשקופים עד ספי דלתותלובי השלמת ריצוף. 

  .ריצוף תא המעלית בשיש בתאום עם האדריכל והקבלן 

  עבור לוח המעלית הספקת חשמל עם קו הזנה נפרד לתחנה העליונה צמוד לחזית פיר
ספקה והתקנת מפסק פקט סמוך ללוח הפיקוד עם עדיפות הפיקוד של המעלית הכוללת א
 להתקנה בארון חשמל קומתי.

  התקנת לחצני תאורה, גופי תאורה ותאורת חירום ביציאה מהמעלית בכל תחנה במרחק
 .אלא אם יש תאורה קבועה בלוטבי המעלית מ' מפתח המעלית 1.0של עד 

 המעלית במיקום המיועד ללוח  התקנת תאורה ותאורת חירום בתחנה העליונה ליד משקוף
 פיקוד.

  המעלית פירלבור התקנת כבל הארקה מפס השוואת פוטנציאלים. 

 .הספקת קו טלפון חוץ )כולל נקודה( במקום המתוכנן ללוח הפיקוד בתחנה העליונה 

  ספקה זה אהספקת חשמל זמנית לצורכי עבודת הקבלן. הקבלן יתחבר בעצמו לקו
 .לתקופת הרכבת המעלית

  עליונה לנקודה נדרשת ע"י המזמין.התחנה הוחיווט מתאים למערכת תקשורת מצנרת 
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 תכניות .81
שני צו תחילת עבודה  /הקבלן יגיש לאישור היועץ תוך ארבעה שבועות מיום קבלת העבודה 

 בק"מ ברור וקריא הכוללים:  מפורטות סטים של תכניות 
 .קום ועומסים של ווים בתקרה., עומסים בבור, מיתכנית בניה כולל תכנית פיגום -
 .ונתוני חום מהמכונה בידוד הציוד העיקרי מהמבנה ,תכנית הרכבה כולל פרטי תא -
 תכנית חשמל. -
 לחצנים בתא ובלוביים. טבלאותתכנית אביזרי איתות ו -
משקופים, הדלתות, התכניות נוספות במידת הצורך כולל דוגמאות הדרושות לבחירת צורת  -

 נים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.גוונים, לחצ
 

סט התוכניות יבדק ע"י היועץ ואם ימצא עונה לתנאי החוזה או לאחר שהקבלן תיקן את 
 הערות היועץ, יאשר היועץ את סט התוכניות לביצוע. 

 .בתאום עם היועץ סטים של תכניות 5על הקבלן להגיש 
 

להתאים את מידות המעלית טרם הזמנת הציוד על הקבלן לבצע מדידה מדויקת של הפיר ו
בהתאם למציאות בשטח. אם חל שינוי שמצריך ביצוע שינוי בתכניות יש להעביר את תוצאות 

 המדידה ליועץ לבדיקה לפני הגשת תכניות סופיות והזמנת המעלית.
 
 

 דו"ח מהלך העבודה .91
ת תוכניות, הקבלן יגיש למזמין לוח זמנים לביצוע העבודה ויציין את המועדים החזויים להכנ

 הזמנת הציוד בחו"ל, כניסה לעבודה ומסירת המעלית.   
המועדים בהתאם לקצב  לגביתקופת העבודה  מהלךבאת המזמין והיועץ הקבלן יעדכן 

 הבנייה.התקדמות 
 עם גמר ביצוע כל אחד משלבי העבודה יועבר דיווח למזמין וליועץ. 

 
 

 שלטים .101
. במידה ויידרש שילוט 2481התאם למפורט בת"י הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים ב

 בשפה נוספת יבוצע הדבר ללא תוספת תשלום.
 

 
 טיב הרכבה וחומרים 11.1

הקבלן מתחייב לבצע העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים והמקובלים. עליו 
המעלית להעסיק במקום פועלים מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר הדרוש לו לסיום מתקני 

במועד, בכדי למנוע עיכובים בגמר הבניין. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים 
 שלדעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או אישית. 

 
 העבודה תבוצע בפיקוח ישיר של מנהל עבודה אחראי. 

בודה. הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, המתקנים והמכשירים הדרושים לביצוע מושלם של הע
 הציוד יהיה חדש ברמה בטיחותית ואיכותית גבוהה בהתאם לדרישות ולתקנים.

 הקבלן יספק ציוד שעמיד בתנאי מזג האוויר השורר בפרויקט. 
 היועץ יכול לפסול חלקים שאינם תואמים את המפרט או התקנים.

שות המפרט למזמין תהיה זכות לדרוש בדיקה מקצועית כדי לוודא התאמת הציוד והחומרים לדרי
 ולאיכות המקובלת. עלות הבדיקה תחול על הקבלן.

 
 
 הבנמנזקים ל 21.1

לבני אדם, אשר יגרמו על ידו או על ידי ולמיתקנים  ה,בנמהקבלן אחראי לכל נזק שיגרם ל
בד עובדיו. 
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הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה או פגם 
ו בין במישרין או בעקיפין והקבלן יהיה חייב לפצות הנזקים בחומרים שסופקו על יד

 בשלמותם.
הקבלן יבטח בביטוחים מתאימים המהווים כיסוי לעובדיו ולכל אדם אשר יפגע מחומרים 

 ומיתקנים שבתחום עבודתו.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע נזק למבנה ולמתקנים אחרים שנמצאים בסביבת 

 כל נזק שייגרם יתוקן ע"י הקבלן.העבודה הקרובה. 
 הקבלן אינו רשאי לחצוב בקירות, עמודים תקרות ללא אישור מוקדם של בא כוח המזמין. 

 
 
 

 מסירה 31.1
 לאחר הרכבה המעלית יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות:

 ביקורת חברת חשמל. .א

 ל ידי היועץ.ושר עאבדיקת בודק מוסמך מטעם מכון התקנים או משרד העבודה שי .ב

 כל בדיקה נוספת שתידרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלת המעלית.  .ג
 הקבלן ימסור למזמין וליעוץ את האישורים בגין בדיקות אלו.

לאחר הרכבת המעלית יגיש הקבלן "תיק מעלית" כמוגדר בתקן הכולל תוכניות הרכבה, 
חומר נוסף שיידרש ע"י המזמין או ", הוראות שימוש ותחזוקה וכל AS MADEחשמל ופיקוד "

 היועץ.
 

והיועץ מסירת המעלית תתבצע סמוך לאישור הפעלת המעלית בנוכחות המזמין, נציג הקבלן 
 ק את התאמת המעלית למפרט הטכני.ושיבד

 כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקה.את הקבלן יגיש 
 אחר ביצוע התיקונים במידה ויתגלו ליקויים בבדיקה הם יתוקנו סמוך מאוד לבדיקה, ול

 תיערך קבלה סופית.
 
 הדרכה  41.1

הקבלן את המזמין והמשתמשים באופן השימוש במעלית ידריך כחלק ממסירת המעלית 
 וינחה אותם בפעילות שוטפת, בשעת חירום, חילוץ ועזרה ראשונה.

 

 
 אחריות ושרות 51.1

ק הליקויים על ידי תקופת האחריות תתחיל מיום קבלת המעלית ע"י היועץ לאחר סילו
 הקבלן ולא מיום השימוש השוטף במעלית.  

 היועץ ימסור למזמין ולקבלן את תאריך קבלת המעלית. 
 חודשים.   24תקופת האחריות תהיה 

הקבלן יהיה אחראי למעלית על כל חלקיה, לטיב החומרים, הציוד, העבודה, לעוצמת הרעש, 
המעלית במשך כל תקופת העבודה עד  עמידות בתנאי מזג האוויר ולפעולה תקינה של

 מסירתה לשימוש ולמשך תקופת האחריות. 
הקבלן יישא בעלויות בגין כל נזק, גניבה, קלקול, אובדן ציוד שיעשה במהלך העבודה ועד 

 למסירת המעלית לשימוש שוטף.    
בנוסף לעבודות השרות מתחייב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול 

 שידרוש ללא תשלום נוסף. 
ביצוע העבודה בהתאם למפרט זה ולתוכניות שצורפו לו אינה מורידה את האחריות של 

 הקבלן לפעילות תקינה של המעלית. הקבלן יהיה אחראי על כל תקלה שנובעת משגיאה בהם.  
 

 
בד שירות 61.1
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הסכם  בסמוך וטרם מסירת המעלית לשימוש שוטף יחתום המזמין ו/או המשתמשים על
 שרות עם הקבלן. 

תמורת הסכום המופיע בכתב הכמויות מתחייב הקבלן לספק את כל השירותים המופיעים 
 בהסכם השרות כולל שירות שוטף וטיפול מונע חודשי. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי חלקי חילוף מקוריים בכמות מתאימה למתן רמת שירות 
 גבוהה.

ן לבצע בשעות העבודה הרגילות כל תיקון או טיפול בנוסף לעבודות השרות מתחייב הקבל
 שידרוש ללא תשלום נוסף. 

לאחר תקופת האחריות אם יידרש להחליף חלקים או חומרים לביצוע העבודה ישולם עבור 
 החלקים או החומרים את המחיר המקובל בשוק.

די יש להחתים נציג מטעם המשתמשים על כל ביצוע טיפול, תיקון או החלפת חלקים כ
 שיאושר ביצוע העבודה.

בגין דרישת ביצוע עבודות כתוצאה משינויים בתקנים ישלמו המשתמשים תשלום נוסף 
 שיסוכם עם הקבלן.

 
 

הקבלן מתחייב לשלוח נציג מטעמו לבדיקה חצי שנתית למעלית. התשלום לבודק המוסמך 
 יהיה ע"י המשתמשים.  

התקלות, השרות וזמני העבודה שבוצעו הקבלן ינהל ספר שרות ממוחשב במשרדו ובו ירשמו 
במעלית. נציג החברה יחתום על ביצוע העבודה. חודשיים ראשונים יוגדרו כתקופת הרצה 

 תקלות לשנה. 6לא יעלה על את המעלית ולאחריה מתחייב הקבלן שמס' התקלות המשביתות 
 התקלות הנובעות מהסיבות הבאות לא יחשבו כתקלות:

 שים.שימוש לא נכון של המשתמ .א

 תקלות כתוצאה מלכלוך או מפגעים בבניין. .ב

 תקלות כתוצאה מהספקת חשמל לא סדירה. .ג
על פי הרישום בספר יפסוק היועץ אלו תקלות רלבנטיות להשבתת המעלית ונובעות משרות 

 לקוי, ציוד פגום או הרכבה והפעלה שגויים.
 

 
 תיאור טכני מקוצר. 2

 
 

 מעלית נוסעים סוג המעלית
 ק"ג 630נוסעים    8 ועומסמספר נוסעים 

 מ/שנ'  1.0 מהירות נסיעה
 גישה ישירה לתחנה בעלת VVVF בזרם חילופין מבוקר הינע

((DIRECT APPROACH 

 + מ"מ 5 דיוק עצירה
 2:1 יחס תליה

 (GEARLESSמכונה ללא גיר ) מכונת ההרמה
 בחלקו העליון של חלל הפיר על בסיס פלדה מיוחד מיקום המכונה

 או כמצוין בתכניות כחלק ממשקוף התחנה העליונה לוח פיקוד מיקום
 %50 עומס האיזון
 הרץ 50פזות,  V 380 ,3 זרם החשמל
 התנעות לשעה 180 מס' התנעות
  מאסף סוג הפיקוד
 מ"מ 1600*1800 מידות הפיר

בד מ"מ 4100 גובה קומה עליונה
בל
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 מ"מ 1500 עומק בור
 מ' 3.46 -כ גובה הרמה

 תחנות 2 מס' תחנות

 דלתות בצד אחד 2 מספר דלתות
 כנפיים( 3) יתטלסקופמ"מ בפתיחה  2000x900 גודל הדלת
 בהתאם לתיאור טכני ואישור האדריכל מבנה התא
 מ"מ )גובה*עומק*רוחב( 1100*1400*2300 גודל התא

 כנפיים( 3) אוטומטיות בתא ובתחנות דלתות
 אוטומטינעלי החלקה עם שימון  נעלי תא ומשקל נגדי

 לפי תכנון יצרן גודל פסי התא
 לפי תכנון יצרן גודל פסי משקל נגדי

 בהתאם לתיאור הטכני אביזרי פיקוד
מערכת חילוץ חשמלית ידנית כולל חילוץ חשמלי אוטומטי  מערכת חילוץ

 בהפסקת חשמל

 כולל מתקן רפיון כבלים כבלי תילוי

 
 

 
 . תאור מפורט3

 יחידת הנע 3.1
( עם כבלים מיוחדים שמתאימים לתקן GEARLESSללא ככנת ) PMנוע מדגם היחידה, מ

 מותקנת על גבי קורה בחלק עליון של הפיר. הקורה מורכבת על פסי התא והמשקל הנגדי או על
 קירות הפיר.

 היחידה מתאימה לעבודה מאומצת , שקטה וללא רעידות. 
ת ע"י כריות גומי מדגם מאושר ע"י היחידה על כל חלקיה תורכב ותפולס על בסיס פלדה מבודד

חברת האם המייצרת את המעלית מיתר חלקי הבניין למניעת רעידות ורעשים שיועברו לבנין 
 .1004.3והכל על פי תקן 
 במערכת לחילוץ אוטומטי כולל פתיחת דלתות בתחנה בעת הפסקת חשמל.  המערכת תצויד 

יתן יהיה לפרק את הגלגל בעת הצורך. הגלגל מקוטר כבלי תילוי. נ 40קוטר גלגל הנעה לפחות פי 
 מברזל יציקה.

בלם יחידת ההנע בנוי מזוג לחיים מצופות בחומר מיוחד בעל חיכוך גבוה ובלאי נמוך שנצמדות 
 לתוף הבלם. נדרש שגם לחי בודדת תהיה מסוגלת לעצור את יחידת ההנע.  

לא מבוקרת של תא  מקורית של חברת האם שתמנע תנועה UCMהמערכת תצויד במערכת 
 המעלית.   

 
 

 מנוע חשמלי 3.2
 .Permanent Magnet brushlessמנוע סינכרוני מסוג סרבו 

יופעל על ידי מערכת שתבקר את התאוצה, המהירות הנומינלית והתאוטה. הנע המעלית 
בעלת חוג סגור עם טכו / אנקודר לקבל עקומת נסיעה  VVVFיבוקר ע"י ממיר בקרת תדר 

 נה תלויה בעומס.קבועה שאי
 .DIRECT APPROACH ,הגישה לתחנה תהיה ללא מהירות זחילה

המערכת תצויד בביטחונות לעצירת חירום במקרה של אי התאמה בין המהירות המתוכננת 
 לבין המהירות המעשית. המערכת תצויד במסננים המונעים סיכון של הפרעות רדיו ורשת.

 לפחות. Bובעל דרוג אינטרגטי המערכת בעלת יכולת החזרת אנרגיה לרשת 
המנוע יצויד בהגנה תרמית אשר הפעלתה תגרום לפתיחת דלתות עם הגעת התא לתחנה 

 הקרובה. הנסיעה תתחדש רק לאחר שהמנוע יתקרר.  
 עצירת המעלית תהיה חשמלית והבלם ישמש רק לאחזקת המעלית לאחר העצירה. 

 ר בחלק העליון של הפיר עם גישה נוחה.בקר מהירות יותקן על גבי כריות גומי מדגם מאוש
 

 
 כבלי תילוי 3.3

בד  או רצועות מיוחדות.   SEALEבמבנה הכבלים יהיו מיוחדים למעליות 
בל
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מספר הכבלים / רצועות וקוטרם / עוביים בהתאם לעומס הנומינלי ובעלי מקדם בטחון 
 כמוגדר בתקן.

   רפוי".יצוידו במתקן להשוואת מתיחות ובמתקן ומפסק "כבל הכבלים 
 שנים.     5תינתן אחריות לכבלים לתקופה של 

 
 

 כוונות   3.4
מעובדות בצדדים , T בעלות חתךיהיו מיוחדות למעליות, התא והמשקל הנגדי כוונות 

ביניהן בשיטת זכר דגם הכוונות יתאמו למהירות המעלית. הכוונות יהיו מחוברות הפעילים. 
 י מדויק עם חיזוקים מיוחדים.ומעוגנות לקירות הפיר באופן אנכנקבה 

חיבורי הכוונות יעשו באופן מדויק כך שיהוו המשך רציף. את הכוונות יש להאריק בהתאם 
 לחוק החשמל. 

 מתחת לכוונות יונחו מאספי שמן.
 הכוונות יחוברו כנדרש לפס השוואת פוטנציאלים. 

 
 

 משקל נגדי 3.5
 ילוי הכבלים. מסגרת מברזל צורתי עם חיזוקי אורך בקרבת תעשוי 

מאוגנות כראוי  לוחות ברזל צבועות בצבע יסוד או פלטות בטון קומפלטבמילוי המסגרת 
 .למסגרת

 מעומס התא. %50 עומס המשקל הנגדי יהיה משקל התא +
המשקל הנגדי יובטח שלא ישתחרר מהמובילים במקרה ונעלי ההובלה ישחקו. בתחתית 

ר התארכות הכבלים )מס' תותבים ע"פ גובה המשקולת יותקנו תותבים אשר ויפורקו לאח
 לכל הפחות מאורך הכבלים(. %2 -כב מחושב להתארכות הכבלים 

 יותקן פח או רשת הפרדה והגנה למשקל הנגדי. 2481בתחתית הבור לפי תקן 
 
 

 נעלי הובלה 3.6
נעלי התא והמשקל הנגדי יהיו נעלי החלקה עם קפיצים וציפוי מתאים בחלק הנע על 

על נעלי התא והמשקל הנגדי יותקנו משמנות לסיכה המבנה כולל סיכה אוטומטית.. המסילות
 אוטומטית.

 
 

 גלגל הטיה 3.7
 מקוטר הכבל. 40קוטר הגלגל יהיה לפחות פי 

 הגלגל יצויד במיסבים סגור עם אמצעי לסיכה, מוגן בפני אבק ומתאים לעומס הנדרש. 
 

 
 

 משקופים  3.8
מ"מ ויעוגנו היטב בעזרת  2חצי סמויים עשויים מפח פלדה  /המשקופים מלבניים / סמויים 

 בורגי פיליפס. 
 בין ספי הדלתות והמשקופים בקומה מתחת יותקנו כיסויים מפח מגולוון.

 דקורטיבית. מוברשת / משקופים יהיו מנירוסטה ה
נירוסטה בהתאם ב)ראש משקוף והמזוזות( יצופו  העיוור ףוכל החלקים הגלויים של המשק

 .ופציהלא
. לגבי לחצני חוץ, יבוצעו הכנות על פי החלטת משקופים יהיו הכנות להתקנת חיווייםראש הב

 .המזמין / אדריכל
 המשקופים יותקנו עם הגנה כנגד פגיעה.

 
 

 דלתות 3.9
 .2481שיעמדו בכל דרישות תקן מ"מ  2בעובי  מפח פלדהנגררות עשויות הדלתות 

 מ"מ. x 900 2000 הבמידים( כנפי 3)ית טלסקופיתפתיחה הדלתות ב
 דלתות עם חיזוקי אורך ומצופות בצדן הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות. ה

 כל דלת ניתנת לפתיחה מבחוץ ע"י מפתח חילוץ תקני. 
במידת הצורך תותקן מערכת נעילה מכנית בדלתות התא. לכל דלת משקולת או קפיץ אשר 

בד התא אינו חונה מולה. יותקן באופן מוסתר שתבטיח סגירתה במידה ו
בל
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 הדלתות לא תפתחנה אלא אם התא חונה בתחנה מול הדלת.
מנעולי הדלתות הנם אלקטרו מכניים, בעלי נצירה מוקדמת, מבטיחים בטחון מקסימלי 

 ומוגנים נגד לכלכוך.  
 במסילת הדלתות התחתונה חריצים לפינוי לכלוך. 

החניה  תויקבע על ידי המזמין. בקומ הדלתות יצבעו בצבע אפוקסי אבקה בתנור. גוון הצבע
 . ע"פ החלטת האדריכל דקורטיביתמוברשת / דלתות מנירוסטה ההכניסה ו

שת / דקורטיבית לפי בחירת ברצופות בנירוסטה מומקיימת אופציה בשאר הקומות דלתות 
 המזמין / האדריכל.

 הדלתות תותקנה עם הגנה כנגד פגיעה.
 

 
 מנגנון ודלת התא 3.10

( ומספר רב של תנועות. הדלת האוטומטית D.Hד במנגנון דלת שמתאים לעבודה מאומצת )התא יצוי
 נעה בעזרת מנוע חשמלי מתאים הפועל בזרם חילופין מבוקר תדר או בזרם ישר.

הדלתות נעות בחלק העליון שלהן על גבי מסילות מעובדדות בעזרת גלגלים ממתכת או פלסטיק 
גנון. החלק התחתון נע בתוך מסילת אלומניום מיוחדת שמתאימים למשקל הדלתות ולדגם המ

 באמצעות שני מובילים מתאימים שאינם מושפעים מנוזלים ובעלי שחיקה נמוכה.  
בזמן הפסקת ניתן יהיה לשלוט בעזרת המנוע על מהירות תנועת הדלתות לכל אורך מהלך הנסיעה. 

  מהתא.לה בצורה קחשמל או קלקול במנגנון אפשר יהיה לפתוח את הדלת 
 מנגנון הדלת יצויד במגביל כוח סגירה שימנע פגיעה בנכנס כאשר הדלת נסגרת.

 .2481שיעמדו בכל דרישות תקן מ"מ  2בעובי  מפח פלדהעשויות הדלתות 
 . יסוד ויצופו בנירוסטה מוברשת או דקורטיבית ע"פ החלטת האדריכלהדלתות יצבעו בצבע 

 הפנימי בשרף למניעת רעש ורעידות.  דלתות עם חיזוקי אורך ומצופות בצדןה
מדגם עיניים לפחות  72הכולל יורכבו טור תאים פוטואלקטריים משני צידי הסף ובהתקנה סטטית 

 הפרעה ארוכה לסגירת הדלת תשמיע זמזום טידלק בתא שלט דלת אושר ע"י היועץ.שי
 מוטרדת.

 
 

 תא המעלית 3.11
 מסגרת 

לא יתקבל מוצר ללא  המתאימה לגודל ולעומס המעלית.ברזל קורות מסגרת של תוך התא בנוי ב
 מסגרת תא.

 התא יבודד מהמסגרת ע"י כריות גומי למניעת העברת רעידות. 
 משמנות הפסים, או גלגלי ההטיה, נעלי התא, התא יורכבו מנגנון תלית הכבליםוגג על מסגרת 

לעומס מלא ועומס מערכת שקילה רציפה עם מגעים  גלגלי תליה תחתונים, 2 התקן תפיסה,
 ,)הכוללת לחצנים מעלה, מטה, משותף, עצור ותאורה( שרותלפיקוד ב םטבלת לחצני יתר,

פעמון כולל לחצן להפעלת פעמון על גג התא, יחידת אינטרקום, מערכת תאורה ותאורת  
אוורור התא ברמת רעש  מרבית לכיווני -מפוח יניקה דו חירום, מנגנון דלת אוטומטית,

 חובר ישירות לתקרה למונמכת.שמ DB 45של
 
 
 
 
 
 
 
 

 קירות התא
 מ"מ לפחות ויצבעו בצבע יסוד.  2קירות התא יהיו מפח דקופירט בעובי 

)בתוספת תשלום( על פי  זכוכית צבעוניתו/או רוסטה דקורטיבית, הצד הפנימי של הקירות יצופו בני
  .החלטת האדריכל

 למניעת רעש ורעידות. מיוחד בשרף  המצופם חיזוקי אורך והצד החיצוני של הקירות יהיה ע
 תותקן מראה לכל גובה התא במיקום שיקבע על ידי האדריכל.

 
שמתאים לתקן  מ' מרצפת התא יותקן מעקה מדגם 1.00בגובה של וקיר אחורי לאורך קיר צד אחד 
 מתוך קטלוג חברת המעליות.נגישות נכים 

 ל פי החלטת האדריכל.חזית התא תהיה מנירוסטה מוברשת או דקורטיבית ע
בד .מוברשתסביב קירות התא בצמוד לרצפה יורכב מגן רגל מנירוסטה 
בל
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מ"מ לפחות וישפע בחלקו התחתון  750בחלק התחתון לכל רוחב פתח התא יותקן סינר שגובהו 
 מ"מ. 50לאורך אנכי של עוד 

 תא המעלית יהיה מאוורר ומצויד בפתחים בחלקו העליון והתחתון.
 

 תקרה
רה מונמכת דקורטיבית צבועה לבן או מצופה בנירוסטה מוברשת על פי החלטת תותקן תק

 האדריכל.
 וגריל דקורטיבי עבור אוורור התא. , תאורת חירום, PLאו  LEDבתקרה תותקן תאורת 

המחובר עם צינור שרשורי מתאים באורכו לגריל  DB 45ברמת רעש  מרבית שלשקט מפוח יותקן 
 שמותקן בתקרה המונמכת. 

 ובאישור האדריכל והיועץ. מתוך קטלוג חברת המעליותמ"מ תבחר  2300בגובה  קרת דקורטיביתת
 

 רצפה
על אבן  /תותאם לריצוף באריחי שיש עשויה ממסגרת פלדה מתאימה לעומס המעלית וריצפת התא 

 (.ראשיקבלן ההפי דוגמה שתימסר ע"י המזמין, )הריצוף יבוצע ע"י המזמין / 
 

לתוספות  ניתניםהדגמים מפוארים למתוך קטלוג חברת המעליות בשלמותו תא המעלית יעוצב 
 .האדריכל / המזמיןוהכל באישור  ושינויים בעיצוב

 
 
 

 פגושות 3.12
בבור הפיר מתחת לתא ולמשקל הנגדי יותקנו פגושות שיתאימו למהירות הנסיעה, לעומס 

 ים.הנומינלי של המעלית ולתקן. הפגושות יותקנו על בסיסים מתאימ
 יש להתקין הגבהות מתחת לפגושות שיוצאו לאחר התארכות הכבלים.

15 
 

 אינסטלציה חשמלית 3.13
הכבלים החשמליים בפיר כולל קווי תאורת הפיר יעמדו בדרישות תקן החשמל לכבלים מסוג 

מוגן מים ויועברו בתעלות חשמל בהתאם לחוק החשמל, כל ההסתעפויות יעשו בקופסאות 
 מ"מ. 0.75קוטר החוטים יהיה לפחות ים. הסתעפות עם מהדק

 כל האינסטלציה הבנויה ממתכת כקופסאות הסתעפות וכו' חייבת להיות מאורקת.  
 האינסטלציה תהיה מוגנת מים.

 יתאים לעבודה מאומצת ומתוצרת מוכרת.  יופרד מכבל תאורה והכבל הכפיף 
הרכיבים האלקטרונים בפיר גידים רזרביים לפחות. כל  18לאורך הפיר יונח כבל נוסף עם 

  .IPX3 -יורכבו בקופסאות אטומות לחדירת מים ועמידות ב
בבור בסמוך למפסק הבור יותקן שקע חשמל, מפסק תאורת פיר, לחצן פעמון אזעקה, יחידת 

 אינטרקום, ובפיר תותקן תאורה בהתאם לדרישות התקן.
 פ דרישות התקן.הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל כולל התקנת תאורה בפיר ע"

 
 

 לוח הפיקוד  3.14
לוח הפיקוד  או. המשקוף אליו בסמוךשקוף או המבתחנה העליונה כחלק לוח הפיקוד יורכב 

 .ירוסטה ע"פ סיכום והחלטת המזמיןנבצבע אפוקסי או  הדלת צבועב צוידי
 הלוח יהיה מבודד כך שלא יעביר רעשים לסביבה.  

 חשבות באוורור מקסימלי בלוח והוצאת אוויר חם. יצויד במאווררים תוך התלוח הפיקוד 
לוח הפיקוד יכלול כרטיס ראשי אליו יחוברו כל החיווט מהתא ומהפיר. בהתאם לאינדיקציה 

 זאת מהתא ומהפיר והכרטיס הראשי תינתן הנחיה לסגירת דלתות ותחילת נסיעה.
בפעילות תקינה של  הכניסות ללוח יהיו בעלי התנגדות כניסה גבוהה על מנת שקצר לא יפגע

 הלוח. 
הלוח יכלול מעגלים מודפסים הניתנים לשליפה והחלפה מהירה. מחברי הכרטיסים ימנעו 

 החלפה בלתי רצויה בין כרטסים. 
בלוח הפיקוד יותקנו נורות מיוחדות אשר יעזרו לטכנאי לאתר תקלות באופן מהיר ומראה 

 קומות.   
, מפסק ראשייטול פתיחת דלתות, פיקוד כבאים, בלוח יותקנו בנוסף טבלת שירות,  מפסק ב

 .וכו' בית תקע חד פאזיותא, עבור תאורת פיר  יםחצי אוטומטי יםמפסק, מפסק כוח מעלית
בד ניתן יהיה לקבל מלוח הפיקוד הסטוריה של תקלות גם לאחר הפסקת חשמל.  
בל
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קת חשמל מערכת חילוץ חשמלית וחילוץ חשמלי אוטומטי בהפסבנוסף, תותקן בלוח הפיקוד 
כולל לחצני / כפתורי החילוץ. )שניתנים להתקנה גם בחלק עליון של חלל הפיר( כולל מצברים 

המערכת תותקן בפיר בסמוך למערכת הינע ולחצני / כפתורי החילוץ יותקנו ליד המשקוף 
  בתחנה העליונה.

 לוח הפיקוד יכלול חלונית שתאפשר מבט לכיוון מכונת ההרמה.
 
 

 
 עליתהפיקוד המ 3.15

 כבאים + עומס יתר פיקוד מאסף +  פיקוד המעלית יהיה
המעלית תענה לקריאות חוץ בנסיעה לפי סדר הקומות. עצירת המעלית בנסיעה  -מאסף 

בנסיעה כלפי מעלה מהתא תענה לפי סדר הקומות . באותו כיוון בלבד מבטלת את הקריאה
ן, תידלק תאורה בלחצן חוץ מלמטה למעלה. כל קריאה, חיצונית או פנימית תרשם בזיכרו

 ותכבה עם הגעה לתחנה.
 

הפיקוד יכלול פיקוד כבאים לפי התקן שיופעל ע"י גלאי עשן או מפתח שימצא בקומה ראשית 
 ופיקוד עומס יתר כולל זמזמם ונורה בטבלת תא.

 
מערכת השקילה בתא תהיה אלקטרונית וליניארית בתחתית התא וזאת כדי לאפשר תפקוד 

 כת הבקרה בהתאם לעומסי התא המשתנים.יעיל של מער
 
 

 אביזרי פיקוד 3.16
כולל ביפ )קריאתך נרשמה( ומפתח  לקריאה משולב בנורית סימוןלחצנן בכל תחנה  -בתחנות 

 וגונג. 2מראה קומות "מהבהבים בנסיעה, חצי כיוון  בטור ללחצן. בראש משקוף יותקנו
ביטול מעלית )בהתאם להחלטת ומפתח ל בקומת הכניסה בנוסף יותקן פיקוד כבאים

   .המזמין(.
כוללת הטבלת הלחצנים לכל גובה התא בתוך ארגז סגור במישור אחד עם קירות התא   -בתא 

, )לסגירה מיידית של הדלת( לחצן ונורות סימון לכל קומה, לחצן פתח דלת, לחצן סגור דלת
והפעלת אינטרקום , לחצן תאורה מואר בהפעלה, לחצן אזעקה הפעלהלחצן מפוח מואר ב

נסיעה כיווני, מפתח פיקוד כבאים, חצי כיוון -מואר בהפסקת חשמל, מיקרופון לאינטרקום דו
, חיווי קולי , נורת סימון וזמזם ל"עומס יתר, חייגן אוטומטי2"ומראה קומות דיגיטלי 

 . המאפשר תכנות מקומי וביפ )קריאתך נרשמה ובמעבר קומה(
 יותקן טור תאים פוטואלקטריים. סטטית משני צדי סף דלתות ובהתקנה 

 
כל הלחצנים מדגם "מיקרו מהלך", אנטי ונדאלים ובעלי מנורות רישום קריאה יהיו בולטים 

. אביזרי ספרה בולטת ומוארתמ"מ עם  20 -מהקיר, פניהם ישרים בעלי קוטר של לא פחות מ
 ואחר. , ביפהפיקוד מתאימים לתקן נכים ככתב ברייל

 
הלחצנים ומראה הקומות וחצי הכיוון יהיה ע"פ אישור האדריכל. חיזוק הפנלים הדגם ומיקום 

ואביזרי הפיקוד יהיה באמצעות ברגים שקועים ואו נסתרים. טבלאות הלחצנים ואביזרי 
 הפיקוד יהיו פלטות מנירוסטה מתוך קטלוג החברה באישור המזמין  והיועץ .

זה יבוצע הדבר ללא חיוב נוסף ובלבד  באם יידרש ע"י המזמין החלפת הלחצנים במפתחות
 שההוראה תינתן בזמן לפני שהוזמנו פלטות הלחצנים. 

 
 

 
 

 צביעה 3.17
כל חלקי המתכת של המעלית כולל שלד תא, תא, פסים, חיזוקי פסים, סינרים,  

דלתות, משקופים וכו' ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול לפני הצביע ויצבעו בצבע יסוד 
טי וצבע אפוקסי בהתאם לדרישות המזמין / האדריכל. גוון הצבע יבחר על מיניום סינת

 ידי המזמין / האדריכל.
 
 
 מתקני בטיחות 3.18
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יתאים לעומס ומהירות המעלית. ההתקן יהיה הדרגתי ויתאים לדרישות התקן התפיסה 
את פעולת  התקן. ההתקן יפעל כאשר מהירות המעלית תעלה על המוגדר בתקן ואז ישבית

  המעלית. 
 

 וסת מהירות
התא שלד על התפיסה כאשר מהירות המעלית תעלה על המוגדר בתקן. הוסת יפעיל את התקן 

 יותקן מתג מאולץ אשר ינתק את הפיקוד בזמן הפעלת התקן התפיסה.
הווסת יתאים לדרישות התקן, יגיע מכוון למהירות הנומינלית של המעלית מחברת האם 

 י פעולת המעלית.וייבדק תוך כד
 מ"מ   6קוטר כבל הווסת יהיה 

 
 גובלים 

ויופעלו כאשר המעלית אינה עוצרת בתחנות אלו. תחנת הקיצוניות המפסקים יותקנו ב
 ראשי של הפיקוד.הקו את המפסקים יפסיקו ה
 

 מערכת אזעקה
על כאשר לוחצים על לחצן אזעקה בתא. הפעמון יופעל יופעל שפעמון האזעקה במעלית יותקן 

 מתאימה שנטענת כל הזמן. לחיצה ארוכה על לחצן האזעקה יפעיל את החייגן.  ידי סוללה
 

 מערכת החילוץ ופתיחת דלתות אוטומטית 
בלוח הפיקוד תותקן מע' חילוץ קומפלט מסוג חילוץ חשמלי )אוטומטי(. בהפסקת חשמל 

 ב "מעלית בקומה".יווי וסימון בכתיופעל חילוץ אוטומטי ופתיחת דלתות אוטומטית כולל ח
 
 

 אינטרקום + טלפון 3.19
בין התא ולוח פיקוד תותקן מע' אינטרקום הכוללת מצברי ניקל קדמיום, מטען וחייגן אוטומטי 

 שיותקנו ויסופקו על ידי הקבלן. הסוללות והמטען יותקנו בלוח פיקוד. 
חיווט של המערכות  ותקן חייגן אוטומטי. הספקת קו טלפון לתחנה העליונה ע"י המזמין. יבתא 

 יועברו לתחנה העליונה וחיבור בתא יבוצע ע"י הקבלן בתאום עם מתקין המערכות.
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 רשימת תכניות

 
 רכבה ומבט חזית.תכנית ה  - 176/1/3גיליון 
 ומבט חזית. הבניתכנית   - 176/2/3גיליון 
 .אנכי תכנית חתך  - 176/3/3גיליון 

 
 

 ק"ג 630נוסעים ועומס  8 -מעלית חשמלית ל –רשימת ציוד ופרוט החלקים 
 

 רשימת הציוד עם הגשת הצעת המחיר.  את  על הספק המציע להשלים
 

 תוצרת דגם תיאור החלק
   מכונת הרמה

הספק ומס )   GEARLESSמנוע
 סיבובים(

  

   מערכת בקרת מהירות

   ווסת מהירות

   לוח פיקוד

   כבלים )מס' וקוטר(

   פסי תא

   פסי משקל נגדי

   התקן תפיסה

   תא

   נעלי החלקה להובלת התא

   משקל נגדי

   מפעיל דלת אוטומטית

   דלתות תא ופיר

   משקופים

   מפוח בתא

   כבל כפיף

   אביזרי פיקוד ולחצנים

   פגושים

   מערכת השקילה

   טור תאים פוטו אלקטריים

 
 
 

 
 ______________ -__     תאריך ___________________ -חתימה הקבלן 
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אנו מציעים לבצע העבודה במחיר התקרה שמופיע בכתב כמויות , בניכוי שיעור 
 הפחתה בסך %____ )ובמילים :______________________אחוזים(

 

 כתב כמויות 
 "אל נג'אח" על יסודיביה"ס  ,טייבהעיריית 

יחידת  תאור מס' סעיף 
 מידה

מחיר  כמות
 יחידה

 סה"כ

6363-0-0510 
 מעליות  – 17פרק 

 למעלית
 8 –ל  MRL  - GEARLESSמחיר כללי עבור מעלית  17.01.001

, V.V.V.F –מ/ש ב  1.0תחנות,  2ק"ג , 630נוסעים, 
בתוקף כנ"ל עם כל החומרים והחלקים כולל הובלה 

והחומרים  והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים
שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות הכל 

 כמתואר וכולל שרות בתקופת האחריות

 1 קומפלט

 
 
   

150,000.00 

 
 
   

150,000.00 

 1 קומפלט תוספת עבור הספקה והתקנת פיגום כמתואר. 17.01.003
 

5,000.00 
 

 
5,000.00 

 
הבניה וההריסה  תוספת עבור הספקה וביצוע כל עבודות 17.01.004

הנחוצות )פתיחת חזיתות וכו'( לרבות תיקוני בניה, 
תיקוני ריצוף, חזיתות וכו' וכל הנחוץ להשלמת  יציקות,

 העבודה כנדרש, לרבות תעלה בראש הפיר לשחרור עשן.

 1 קומפלט

 
 

4,000.00 
 

 
 

4,000.00 
 

 
 ה"כ למעליתס                                                                                                                                                    

 
 

 
159,000.00 

 

                                                          
ע"מ מ                                                                                                                                                          

17% 
 

 
27,030.00 

 

 
ה"כ כולל ס                                                                                                                                               

 מע"מ
 

 
186,030.00 
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