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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 'אמסמך 

 06/2018מס'  טייבהעיריית מכרז 

 

 ברחבי העיר" ותתאורת רחובולמוסדות ציבוריים "עבודות חשמל 

 

   הזמנה להגשת הצעות 
 

לכל המוסדות הציבוריים בעיר מל הצעות מחיר לביצוע עבודות חש מזמינה בזה טייבהעיריית  .1

 ,כולל פנסים) תאורת רחובותוטייבה "בתי ספר,גנים,מתנסים ,רווחה כולל בנין העירייה" 

  . , הכול בכפוף לתנאים ולדרישות במסמכי ההזמנהעמודים, רשת, מרכזיות תאורה(

 

תנאים בוכן המכרז בחוברת רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בכל התנאים המופיעים  .2

  :איםהב

 

בקבוצה  270בסיווג  וכן 1סוג  -בקבוצה א' 160חברה רשומה עפ"י חוק רשם הקבלנים בסיווג     .א

 "לצרף אישורים"..1סוג  -א'

 

 לפחות.שיון חשמלאי ראשי יבעל רלהיות ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו על המציע   .ב

 חשמל". ןרישיו"לצרף 

עבודות אחזקה כל הקשור בב ,שנים לפחות 5ן מוכח של ניסיוידע וכן להיות בעל המציע על   .ג

  נשוא מכרז זה.  כולל בעבודות במוסדות ציבוריים ופיתוח רשת תאורה ציבורית 

קלול קריטריון בעל משקל רב בשיהווה  –אחזקה מיידי של עבודות זמינות המציע לביצוע      .ד

 .הצעה הזוכהה

מטר לפחות ושהמנופים  16ופי סל לגובה עד מנ 2על המציע להוכיח שברשותו "רכוש החברה"  .ה

 "לצרף אישור" שנים. 5-שבבעלות החברה חדשים לא יותר מ

 עבודה לגובה לכל העובדים שמחזיק בחברתו ויעבדו מול העירייה. ןרישיועל המציע להציג אישורי  .ו

 "לצרף אישור".

 "לצרף אישור". מפעיל למנופים שבאחזקתו. ןרישיועל המציע להציג אישור  .ז

מחירי המכרז יהיו לפי ספר דקל שיפוצים ותחזוקה ודקל מאגר מחירים לענף הבניה במהדורה  .ח

 האחרונה ולפי אחוז ההנחה שזכה בה.

על המציע לדאוג בתוך חודש ימים מיום שזכה במכרז אישור לקורס הדרכה בחברת החשמל  .ט

 ובתיאום עם העירייה.

שתהיה זמינה באופן רציף במשך כל ימי הקבלן יתפעל מערכת קבלת הודעות על תקלות קריאה  .י

 שעות ביממה. 24השנה 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 להצעה יש לצרף את האישורים הבאים: .3

 

, על ניכוי )או פטור( אישור מפקיד השומה, מיועץ מס או מרואה חשבון, על ניהול ספרים כחוק    .א

 במקור, וכן על היות המציע עוסק מורשה.

 

וסיווגו לעבודות בענף חשמל  ורישיונבדבר ז לעבודות נשוא המכראישור מרשם הקבלנים      .ב

, וכן הצגת תעודות 1סוג     -בקבוצה א' 270בסיווג  וכן 1סוג  -בקבוצה א' 160בסיווג , ותאורה

 .ברי תוקף למשך כל תקופת המכרז הנ"ל

 

מספרי טלפון של מקומיות, בצירוף רשויות וממוסדות ממשלתיים במיוחד  – המלצות      .ג

 ר ניסיון בביצוע עבודות ושביעות רצונם מעבודות חשמל שבוצעו ע"י הקבלןבדב - הממליצים

 מהסוג ובהיקף הנדרש במכרז זה. המציע

 

וכן , ו'המצורף לחוברת זו כמסמך  מפרט הטכניבכמפורט  ,רשימת ציוד מקצועי לעבודה      .ד

  וכתובתם. מחסנים הכוללים מלאי לצורך העבודה

 
בכלים  עורך את הצעתו, כי העבודות מצריכות שימוש בחשבון, כשהוא הביאלעל הקבלן 

כולל  , ו/או כלי צמ"ה מנוף עבור סל אדם להעברת ציוד ,משאית כבדים ו/או אביזרים ובהם

 .כל אותם כליםמפעיל עם רישיון להפעלת 

 
ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוקף עד  30,500ערבות בנקאית בלתי תלויה בסך      .ה

 סכםערבות לכך שבעל ההצעה יחתום על ההבין השאר  ,זה ישמש סכום. 20/05/2018לתאריך 

, באם המציע לא יחתום יום מיום בו נתבקש ע"י העירייה 14באם יידרש לעשות כך תוך 

  תחולט הערבות כפיצוי מוסכם.

 

 

  או הצעה כלשהי. ,אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  .4

  

נוספות  תי תקופות, עם אופציה להארכה לשסכםמיום חתימת ההנה לשהינה  סכםתקופת הה  .5

 בהסכמת הצדדים.בנות שנה כל אחת 

 

, 14/02/2018 :בתאריך  בבניין עיריית טייבהבנושא המכרז יתקיים מפגש הבהרות /סיור קבלנים  .6

 .חובה אינהות פההשתת .0011:בשעה 

 

. ההצעות יוגשו ידנית לתיבת 17:00 עה: ש -28/02/2018המועד האחרון להגשת ההצעה הוא   .7

לאחר החתמת המעטפה בחותמת  אצל מזכירת מנכ"ל העירייה ג'המכרזים בבניין העירייה קומה 

המציע חייב לצרף להצעה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהזמנה ועפ"י כל דין,  העירייה.

 הכול כמפורט בתנאי ההזמנה.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 

 עות, יש למחוק את הטעות בעט ולחתום ליד.אין להשתמש בטיפקס לתיקון ט  .8

 

הנחה כללית מספרי דקל לענף הבניה וספר דקל שיפוצים ותחזוקה תתבסס על הצעת הקבלן   .9

  מהדורה אחרונה

 

ם וכל הדרוש מחירי ההצעה של הקבלן יכללו את כל העבודה ואת כל חומרי העזר, ציוד, חומרי  .10

 .לביצוע העבודה

 
 .ת כל העבודות הכלולות במכרזהקבלן יהיה חייב לבצע א  .11

 

ימים מתאריך הודעת  14תוך נספחיו, ל כל ע ,סכםכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההז  .12

 העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.

 
 סכםכאמור, את הערבות הבנקאית לביצוע הה חתימת ההסכם במעמדעל הזוכה להמציא לעירייה,   .13

 .סכםביטוח תקפות כמפורט בה וכן פוליסות ,בהתאם לתנאי ההסכם
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 מסמך ב'
 

 06/2018מס'  טייבהעיריית מכרז 
 

 "ותתאורת רחובו"עבודות חשמל 
 

 פרטי ההצעה והוראות למשתתפים
 

 נשוא ההזמנה להציע הצעות .1

 
יר ותאורת רחובות ברחבי העלמוסדות הציבוריים לביצוע עבודות חשמל נשוא ההזמנה להציע הצעות 

 עליו יידרש הזוכה לחתום. ,"ד'" כמסמךהמצורף להצעה  ,ל כמפורט בהסכם על נספחיווהכ ,טייבה

 

 
  המציעוכשירויות   - מכרזהשתתפות ב .2

 

חוברת עומדים בתנאים המפורטים באשר מציעים בעלי כישורים וציוד,  מכרזרשאים להשתתף ב .2.1

 -תק נאמן למקור בחתימת עורך דין או הע ;מקור –אישורים ומסמכים בתוקף המכרז, וממציאים 

 המפורטים להלן:

 
, על ניכוי )או פטור( אישור מפקיד השומה, מיועץ מס או מרואה חשבון, על ניהול ספרים כחוק   .א

 במקור, וכן על היות המציע עוסק מורשה.

 

המצאת צילום תעודת רישום של התאגיד ומסמכי התאגדות,  - במקרה שהמציע הינו תאגיד    .ב

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות בו או \ו

מפורטים בעלי המניות והמנהלים של התאגיד. יש לצרף אישור עורך דין/רו"ח של התאגיד על 

זהות בעלי המניות, זהות בעלי החברה וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושההצעה 

 ום בשם התאגיד.חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחת

 
וסיווגו לעבודות בענף חשמל  ורישיונבדבר לעבודות נשוא המכרז אישור מרשם הקבלנים     .ג

, וכן הצגת תעודות ברי 1סוג  -בקבוצה א' 270סיווג כן בו 1סוג  -בקבוצה א' 160, בסיווג ותאורה

 תוקף למשך כל תקופת המכרז הנ"ל.

 
שיון מחברת ישיון חשמלאי ראשי וריבעל ריו להיות על המציע ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובד    .ד

 . עבודות מתח נמוךל בהתייחסהחשמל 

 
שנים לפחות, בכל הקשור בעבודות אחזקה  5על המציע להיות בעל ידע וכן ניסיון מוכח של    .ה

 .ופיתוח רשת תאורה ציבורית נשוא מכרז זה
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

מקומיות, בצירוף מספרי רשויות וממוסדות ממשלתיים במיוחד  – המלצותעל המציע לצרף     .ו

בדבר ניסיון בביצוע עבודות ושביעות רצונם מעבודות חשמל שבוצעו ע"י  -טלפון של הממליצים 

 מהסוג ובהיקף הנדרש במכרז זה. המציע הקבלן

 
, וכן ו'רשימת ציוד מקצועי לעבודה, כמפורט במפרט הטכני המצורף לחוברת זו כמסמך      .ז

  צורך העבודה.מחסנים הכוללים מלאי ל

 
על הקבלן לקחת בחשבון, כשהוא עורך את הצעתו, כי העבודות מצריכות שימוש במשאית,    .ח

מנוף עבור סל אדם להעברת ציוד, ו/או כלי צמ"ה  כולל מפעיל עם רישיון להפעלת כל אותם 

 .כלים

 
 ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוקף עד 30,500ערבות בנקאית בלתי תלויה בסך    .ט

 סכםערבות לכך שבעל ההצעה יחתום על ההבין השאר  ,סכום זה ישמש. 20/05/2018 לתאריך

, באם המציע לא יחתום תחולט יום מיום בו נתבקש ע"י העירייה 14באם יידרש לעשות כך תוך 

  הערבות כפיצוי מוסכם.

 

נו אישיות מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהי .2.2

משפטית נפרדת  במידה שאחד  מיחידיו של הגוף  המאוגד האחר, הינו  בעלים  ו/או בעל  מניות  

למען הסר ספק, הוגשו שתי הצעות  ו/או נושא  משרה  בחברה ו/או שותף בשותפות שהיא המציע.

 או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה לדיון.

 
תיפסל ולא  –ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף  הצעה שתוגש על .2.3

 תובא לדיון.

 
 

 ערבות להצעה  .3

 
 (, על סך של"ערבות להצעה"המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה כדין )להלן:  .א

( בהתאם לנוסח המצורף למסמך ש"חוחמש מאות אלף  שלושים)במילים: ש"ח  005,30

 ."ג'"

 
 הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע ביום הגשת ההצעה. .ב

 
כשהיא אוטונומית, בלתי מותנית  העירייההערבות תוצא על ידי בנק מוכר, ותנוסח לטובת  .ג

 10בתוך  הו/או מי מטעמ העירייהצדדית של -וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

 ימים מדרישתם הראשונה.

 
לא  הערבות להצעה  תחולט, והיא תהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בכל מקרה בו     ( 1)   .ד

 להלן. 8ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות בסעיף 

כל סעד ו/או פיצוי מהמציע לתבוע  העירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  (  2)       
 נוסף.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 
במכרז. לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו  .ה

ולאחר  העירייה, תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על ההסכם עם במכרז לזוכה

, ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו עפ"י ההסכם כמפורט בסעיף העירייהשיפקיד בידי 

 .("דמסמך "הלן, ובסעיף להסכם )ל 8

 
 הגשת ההצעות  .4
 

של כל מסמכי ההזמנה,  שני עותקים מלאיםעתו במעטפת ההזמנה כל מציע יצרף להצ .א

ומסמכים נלווים נדרשים, אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימת מורשי חתימה על כל דף 

 בידי המציע. 

 
 לעיל.  3כל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .ב

 
 

 זמנה, במעטפת ההזמנה.כל מציע ימסור את הצעתו לא יאוחר מהמועד הקבוע במסמכי הה .ג

 תמזכיר המציע יוודא כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי

 .ויוטבעו עליה שעה ותאריך ועדת המכרזים,/יהיהעיר

 
הכנסה פיזית של  הצעה שתגיע בפקס או בדוא"ל או בדואר ישראל או בכל דרך אחרת שאינה .ד

 -המפורטים במסמכי ההליך  עד המועד והשעהה יההצעה לתוך תיבת המכרזים של העירי

מסירה כשלעצמה, אלא אם ההצעה  עצם משלוח ההצעה אינה מהווה .תיפסל על הסף

 .הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה

 

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. יום 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .ה

 
במשרדי העירייה, קומה  .0017: שעה 28/02/2018תאריך    -המועד האחרון להגשת ההצעות  .ו

ה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק יהעיריג', אצל מזכירת מנכ"ל העירייה. 

 .האחרון להגשת ההצעות זאת, לדחות את המועד

 
 לעיל. 'ולא תתקבל ולא תדון הצעה שנמסרה לאחר המועד הקבוע בסעיף קטן  .ז

 
 
 
 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .5
 

למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה שהועברו אליו ו/או תנאי אסור  .א

 כלשהו מתנאי ההזמנה ו/או ההסכם.

 

 תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע יהיהעיר .ב

  .נאי ההצעה, ולפסול את הצעתומת
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 הצהרות המציע  .6
 

 
והשתתפותו בהזמנה להציע הצעות, כמוה כהצהרה ואשור כי  הגשת ההצעה על ידי המציע .א

וההסכמים ידועים ונהירים לו, יש לו את כל הידיעות, המידע,  ,כל פרטי ההזמנהבדק המציע 

נשוא מכרז זה, וכי הוא  שירותיםהכישורים והסגולות המקצועיות, הדרושים לביצוע ה

 כמים. מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות בהזמנה ובהס

 

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לאחר הגשת ההצעה יהיה המציע מנוע מלהעלות  .ב

ו/או המפרטים ו/או אילו  ההסכמים לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההזמנה ו/או

 ממסמכי המכרז.

 

לספק את הכלים ו/או העובדים ו/או הציוד ו/או  לבצע את העבודותהמציע הזוכה מתחייב  .ג

כאמור במפרטים המיוחדים המצורפים  למפרטי העבודה והמפרט הטכני,בהתאם  הנדרש

, "(דלמסמכי המכרז, ולקיים את כל התחייבויותיו עפ"י ההסכם )מסמך " "ח" -כים "ו"מסמ

 וכן הוראות שיינתנו לו ע"י המנהל תוך כדי בצוע העבודה.

 
מופיע בכתב ש לחרוג ממה עלולו העירייה היקף העבודה יהיה בהתאם לצרכילמציע ידוע כי  .ד

צוע ויחד עם מחירי יהכמויות המדויקות תימדדנה במקום העבודה לאחר הב .הכמויות

 היחידות תשמשנה בסיס לעריכת החשבונות.

 
בהכפלת תוך כדי בדיקת ההצעה על ידי העירייה שגיאה שתתגלה במקרה המציע מסכים כי  .ה

תתחשב העירייה אך ורק במחירי , יהיחידה או שגיאה בסכום הכלל מחיר היחידה עם כמות

היחידות ותתקן בהתאם לכך את הסכומים בגוף ההצעה והסכום המתוקן ייחשב כסכום 

 ההצעה.

 
מים, ביוב, כבלי  תבצינורוינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת פגיעה  המציע .ו

צרוף וידאג לקבל אישורי חפירה בטלפון, חשמל בהתאם להוראות הגורמים המוסמכים, 

שיתבקשו ע"י הגורמים הנ"ל )כמו עירייה, חברת חשמל ובזק( ויציג את האישורים  תוכניות

בגוף התוכנית למפקח לפני בצוע העבודה. )כל האמור כלול בתמורה הנדרשת על ידי הקבלן 

 .לפי הצעת המחיר שלו ולא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת על מחירי היחידה(

 

 
 
 יםאופן מילוי הצעת המחיר .7
 

 ההנחה הינה כללית לפי ספרי דקל.–על המציע לנקוב הנחה באחוזים בכתב יד או בהדפסה  .א

 
יובהר לקבלן שהגשת חשבון יהיה לפי ספרי דקל מהדורה אחרונה ולפי ההנחה שהגיש  .ב

 למכרז.

 
 במכרזת הזוכה וחוב .8
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 
י כל הדרישות שבמסמכהריהו מתחייב למלא את  –"( הזוכה" -)להלן  מכרזזכה המציע ב .א

לרבות חתימת ההסכם והמצאת כל המסמכים הנדרשים בעקבות זכייתו חוברת המכרז, 

במכרז. העירייה תהיה רשאית לערוך בהסכם תיקונים ו/או שינויים שאינם מהותיים, וזאת 

 לצורך ביצוע התאמות.

 

מהעירייה, ויתקדם  יתחיל בביצוע העבודה תוך יומיים מיום קבלת צו התחלת עבודההקבלן  .ב

 פי לוח זמנים מאושר מראש ע"י המנהל.בה ל

 

, תהא העירייה ואו חלק וכולף קטן א' לעיל, לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעי .ג

כלפי לזוכה לא תהיה , ולהתקשר עם מציעים אחרים, פי שיקול דעתה הבלעדי על ,רשאית

 , לרבות לא לפיצויים. כל טענה ו/או תביעה ו/או זכותהעירייה 

 

למשך  ,כאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשלם לעירייה ,העירייה עם מציעים אחריםהתקשרה  .ד

את ההפרש שבין ההצעה שנתקבלה על ידי העירייה מהמציע האחר לבין  ,כל תקופת ההסכם

אין בכך כדי לפגוע או לגרוע מזכויות העירייה ו/או הסעדים הנוספים המוקנים  הצעתו הוא.

 ההצעה.לה, לרבות לעניין חילוט ערבות 

 
 רכוש העירייה - הצעהמסמכי ה .9
 

הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  הצעהמסמכי ה

לא  הצעהולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי ה מכרז זה,הגשת הצעות לעירייה על פי 

 יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 

תהיה הועדה רשאית לפסול הצעתו  -תאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו מציע שיגיש הצעה שלא בה .10
 והיא לא תבוא לדיון.

 

 פרטים מהמציעים הבהרות/דרישת  .11
 

, או לדרוש מהמציעים )אך לא חייבת(, עפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט, העירייה רשאית .א

 המציעים. לרבות מסמכים, בכל נושא הקשור להצעת ,פרטים נוספיםהבהרות ו   מי מהם,

 

העירייה רשאית לפנות לחברות העוסקות בהכנת דוחות הערכה של חברות ותאגידים, לבקש  .ב

ולמציעים לא תהיינה  ,זה מכרזולקבל חוות דעת ומסמכי הערכה על כל מציע שהגיש הצעה ל

לפנות בנוסף, רשאים נציגי העירייה   טענות מכל סוג שהוא כנגד פעולתה של העירייה.

ללו בהצעת המציע, ולברר עימם כל פרט המתייחס למציע ו/או להצעתו אשר לממליצים שנכ

 דרוש לצורך המכרז.

 

העירייה  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע כל הוכחה בדבר כושרו  .ג

והמציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת וכישוריו למלא אחר דרישות המכרז, 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 דעתה.

 
 

 עירייה והחלטותיהזכויות ה .12
 
ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה  זולהאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .א

סיונו, ירשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, בנ

בגובה הצעתו הכספית ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי 

 . ההזמנה והוראותיו

 

או עם גוף  הייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע, אשר עבד בעבר עם העירייהעיר .ב

בסטנדרטים של השירות  ציבורי אחר כספק ציוד או שירותים ולא עמד בלוחות הזמנים או

במקרה  ,העבודה או השירותים שסיפק הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב

יה, יבעל פה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העיר ות טיעון בכתב אותינתן לספק המציע זכ זה

 .לפני מתן ההחלטה הסופית

 
מידע  יה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתויהעיר .ג

ם מוטים במכוון כלפי י/ינה "תכסיסנית" ו/או כוללת תמחוראו שההצעה ה שיקרי או מטעה

 ה.מעלה ו/או כלפי מט

 

התחייבויותיו  כל הדרכה, הנחיה או הוראה שתינתן, לא תשחרר את הספק הזוכה ממילוי כל .ד

 .שבהתאם למכרז זה ולפי ההסכם שייחתם

 

או כל דין, מוסמכת העירייה לבחון את כושרו של המציע  המכרז,מהוראות  גרוע בלי למ .ה

גם על  -קשר עימו או לסרב להת –, ולהתקשר עימו מכרז זהנשוא  ההתחייבויות לביצוע 

 סיונה הקודם עמו.יסמך נ

 

מת לפי , או לבחור חלק מהצעה מסויה זכות לפצל את הזכייה במכרז בין זוכים שוניםילעירי .ו

 שיקול דעתה.

 
העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעדיף את הצעתו של המציע אשר מקום מגוריו הינו  .ז

, טייבהמגוריו איננו בעתו של מציע שמקום "[, על פני הצהמציע המקומי]להלן:" טייבהבעיר 

)חמישה אחוזים(  5% -וזאת בתנאי שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה בלמעלה מ

תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתנות את  עירייהמהצעתו של המציע שאיננו מקומי. ה

עה של ההכרזה על זכייתו של התושב המקומי בתנאי שהוא יסכים להשוות את הצעתו להצ

 .המציע שאיננו מקומי

 

 שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים. הייהעיר .ח

 

הבקשה  ה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה לעומתיהעירי .ט
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

שלדעת  ותנאיה או בשל חוסר התייחסות כנדרש של המציע לסעיף מסעיפי מסמך זה

 .ה מונעת הערכת ההצעהיהעירי

 

הבהרות  רשאית במהלך בדיקת והערכת ההצעות לפנות לספק המציע כדי לקבליה יהעיר .י

 .בתקנות להצעתו או כדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר וזאת בכפוף לקבוע

 

וזאת , יה רשאית לבטל את הבקשה לקבלת הצעות או לצאת בבקשה להצעות חדשותיהעיר .יא

או לכל גורם  א מתן הסברים לספקעל פי החלטתה הבלעדית, ללא כל הודעה מוקדמת לל

 .אחר

 
או להגדיל את היקף העבודה בהתאם  לגובה התקציב העומד  הקטיןהעירייה רשאית ל .יב

 .לרשותה ו/או לבטל סעיפים שלמים בכתב הכמויות במסגרת הזאת

  
 

  עדיפות בין מסמכים .13

 
 

ההסכם, תכרענה  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי ההזמנה להוראות  

 הוראות ההסכם.

 

 העדר טענות ותביעות .14

 

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי העירייה, 

אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על  ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת התקשרות

 ידי צדדים שלישיים כלשהם.

מוחלטת של  השל עיכובים ו/או הפסקזו, אפשרות בחשבון כי לקח  ,או זוכה מצהיר בזה/כל מציע ו

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה עקב כך. והריהו ,התקשרות
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 מסמך ג'
 

 06/2018מס'  טייבהמכרז עיריית 
 

 להצעהבנקאית נוסח ערבות 
 

 ערבות בנקאית
 

 טייבהעירית לכבוד: 
 

 נ.ג. א.
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 

 
"המבקש"( בקשר להזמנה להציע הצעות למכרז מס'  –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

, הננו ערבים בזאת כלפיכם טייבהלביצוע עבודות חשמל ותאורת רחובות ברחבי העיר בנוגע   06/2018

( בלבד, ש"חוחמש מאות אלף  שלושים)במילים:  ש"ח 500,30לסך של לשלם לכם כל סכום עד 

כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 –כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום ________________, יום הגשת ההצעה  )להלן 

 "(.  סכום ערבות"

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   14ם לכם על ידינו תוך סכום הערבות ישול .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את היה ו/או מי מטעמיעל ידי העיר

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 כתב ערבות זה. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף  .3

 

ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו לא  20/05/2018 תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך .   4

 יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 
 

 
 בכבוד רב,

 
 __________________בנק   ____

 
 סניף  _________________
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 מסמך ד'
 

 06/2018מס'  טייבהמכרז עיריית 
 

 הסכם
 
 

 ביום ___________ טייבהשנערך ונחתם ב

 
 

 טייבהעירית   בין:
 1, ת.ד. טייבהאלבלדיה , עיריית טייבה , רחוב  

 
 מצד אחד להלן: "העירייה"() 

 
 
 

 ______________ לבין:
 

 ______________ 
 

 מצד  שני )להלן: "הקבלן"( 
 
 

 

תאורת במוסדות הציבוריים וביצוע עבודות חשמל לפרסמה הזמנה לקבל הצעות מחיר  והעירייה הואיל

ל כמפורט בתנאי ההזמנה, המפרטים והדרישות )ההזמנה להציע ו, הכטייבה ברחבי העיר רחובות

 זה. סכםהווים חלק בלתי נפרד מההצעות על כל מפרטיה והצעת הקבלן המצורפים בזה מ

 

והקבלן מצהיר כי הוא בדק ומכיר את כל התנאים לביצוע העבודות לרבות דרכי גישה, תנאי  :והואיל

  ההנחה שהגיש בהצעתו.הקרקע ובהתאם לכך הציע לבצע את העבודות בהתאם למכרז ולפי 

 

נשוא הסכם זה בכפוף  יה החליטה להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע העבודותיוהעיר :והואיל

  להתחייבותו כי העבודות תבוצענה על ידו במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

 

הידע, הניסיון, הכישורים והכלים הדרושים לביצוע כל העבודות הוא בעל והקבלן מצהיר כי  :והואיל

ה על תבוצענ יש ברשותו מחסן של מלאי לצורך ביצוע העבודות וכי העבודותזה וכי  הסכםנשוא 

  ידו במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.

 

יה לקבלן את הסכום יוהצדדים מצהירים ומסכימים כי תמורת ביצוע העבודות תשלם העיר :והואיל

מדדנה ובהתאם למחירי ישתהיקף העבודה שביצע אשר יתקבל לפי חשבון שיוכן על סמך 

  בלתי נפרד.זה כחלק  הסכםהיחידות אשר בהצעת הקבלן למכרז הנ"ל, המצורף ל

 

ויהיה  ,כפוף ומותנה בקיום אישור תקציבי כדין לכל הוצאה הכרוכה בו הסכםותקפו של ה והואיל:

 .מוגבל עד לגובה ההוצאה המאושרת בתקציב כאמור
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 

 לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  סכםהמבוא לה

 סכםתנאי הה 
 

  פרשנות ומונחים –פרק א'   .1

 

המונחים הבאים יפורשו כמפורט בצידם להלן, אלא אם הדבר בכל המסמכים המהווים חלק מהסכם זה, 

 .הדברים אינו מתיישב עם הקשר והדבק

 

 

 .זה הסכםאו מי שהוסמך על ידו לצורך מחלקת החשמל בעיריית טייבה מנהל אגף  מנהל /מפקח : 

 

 עובדיו, מועסקיו, מנהליו, וכל הבא בשמו ומטעמו.  הקבלן שזכה בהצעה לרבות  הקבלן : 

 

 .טייבהברחבי העיר  ותאורת רחובותבמוסדות הציבוריים עבודות חשמל  העבודה: 

  

 : הסכם זה על נספחיו לרבות המפרטים הטכניים.ההסכם 

 

 העבודה:  .2

 זה. םהסכבתנאי  סכםהקבלן מקבל על עצמו לבצע באופן מלא ומדויק את העבודה נשוא הה 2.1

 

יה ובטיב יע"י העיר יקבעכל עבודה שתוטל על הקבלן מפעם לפעם תבוצע בהתאם ללוח זמנים שי 2.2

  ואיכות מעולים.

 

יה וימלא לצורך זה אחר כל ילשביעות רצונה של העיר סכםהקבלן יבצע את העבודות בהתאם לה 2.3

 .סכםשאינן מפורטות בהובין  הסכםיה ו/או של המפקח בין שהן מפורטות ביהוראותיה של העיר

 

זה או תכניות ומפרטים אשר יינתנו לקבלן ע"י העירייה  הסכםהתכניות ויתר המסמכים המצורפים ל 2.4

זה, הנם רכושה של העירייה ואסור לקבלן  סכםצוע העבודות של היו/או המפקח במשך תקופת ב

תוקפו של בלן בתום זה. הם יוחזרו לעירייה על ידי הק סכםלהשתמש בהם אלא לצורך ביצוע ה

 . סכםהה

 

זה, כולן או במקצתן. העסקת קבלן משנה  סכםאין הקבלן רשאי להעביר לאחר את זכויותיו לפי ה 2.5

יה רשאית לסרב להעסקת קבלן משנה מכל טעם יה מראש ובכתב והעיריתעשה רק באישור העירי

 .הנמקהלא חובת לשיראה בעיניה 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

דות בזהירות תוך שמירה קפדנית על כל הוראות הבטיחות הקבלן מתחייב לבצע את כל העבו 2.6

והזהירות המתחייבים לפי הדין או לפי השכל הישר והעבודה המקצועית הטובה. בכלל זה יספק 

ושאר אמצעי זהירות לביטחון העובדים  , שלטים מתאימיםהקבלן על חשבונו הוא, שמירה, גידור

היה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שי

 דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כל שהיא.

 

יה, לכל עובד, או לכל אדם אחר יהקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיע על פי דין לעיר 2.7

 ם זה. כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם שיגרמו תוך כדי ביצוע עבודות לפי הסכ

בניגוד להוראות הקבלן יפצה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה בשל כל מעשה או מחדל רשלניים או  

יה בשיפוי מלא )לרבות כל הוצאות נלוות שיהיו לעירייה( יוישפה את העיר ,ההסכם או כל הוראה לפיו

 בגין כל תביעה שתוגש נגד העירייה בשל כל הנובע מהסכם זה.

 

  ויותיו של המפקחתפקידיו וסמכ  .3

יה בכל זמן שהוא את העבודות ואת ביצוע העבודות, לפקח ולהשגיח יהמפקח רשאי לבדוק מטעם העיר

וטיב המלאכה שנעשית על ידי  ,על ביצוע העבודות וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם

הוראת  תיו. ואת הוראויה יומבצע הוראות העיר הסכםעומד בתנאי ה קבלןהקבלן ובאיזו מידה ה

 זה, תחייבנה את הקבלן. הסכםהמפקח, בכפוף לאמור ב

   

 

  ביצוע העבודות על פי דין .4

שיונות היתרים וכיו"ב בכל עניין יר קבלתבביצוע העבודות ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין בדבר  

 .כךהכרוך בביצוע העבודות והנובע מ 

 

 בירורים מוקדמים –תאום עם גורמים ברשויות  .5

מסומנים   תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע חפירה בסמוך לתשתיות קיימות בין אם הם  ילפנ 

שינויים ברחוב ולתאם ולהזמין  בתוכניות או לא מסומנים, הקבלן נדרש להוציא היתר חפירה לביצוע  

הבאה, הכול בתיאום מלא עם המפקח  על חשבונו השגחה של כל גורם מתאים מתוך הרשימה  

 להנחיותיו: ובהתאם 

 

*   מנהל מחלקת המים וביוב בעירייה, חברת מקורות, האגף לשיפור פני העיר, מחלקת תיאום 

ביוב,  –תנועה, חברת חשמל לישראל, חברת בזק, רשות העתיקות, חברות כבלים, איגוד ערים 

 רכבת ישראל, לשכת התנועה של משטרת ישראל.

 

  הקבלן מאשר ומתחייב כי: : ביטוח  .6

לרבות לפי הסכם זה וימציא , ת כל הסיכונים והאחריות הקשורים לפעילותו השוטפתאבטח י .א

להסכם זה יחד עם חתימת ההסכם וכן במועדי חידושי  ה' למזמין את אישורי הביטוח נספח 

 . ביטוחים 
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  העירייה תצורף כמוטב לפוליסות וכן ייקבע כי אין זכות חזרה כלפי העירייה. .ב

 

 עה בפוליסה תחול על הקבלן בלבד.ההשתתפות העצמית הקבו .ג

  

הוא יקפיד לקיים את הביטוחים, להאריכם ו/או ולחדשם מדי תום תקופת ביטוח, באמצעותו  .ד

ו/או על ידי צד שלישי ו/או בשיתוף המזמין במידה שהסכים, בהיקף אשר לא יפחת מהמפורט  

ן אישור )לרבות באישור. המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הספק הנה תנאי מוקדם למת 

 לספק( לפעול במסגרת ההסכם, מהמזמין. 

ההסכם  לא יהיה בעיכוב במתן אישור לפעול, עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הספק, משום הפרת  

מצד המזמין ולא יהיה בעיכוב ו/או באישור בכדי לשחרר את הספק מכל התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה.

 

ם או חויב עבור עריכת הביטוחים בקשר להסכם בגלל העדר הוא יחזיר למזמין כל סכום ששיל .ה

או חסר ביטוח לעומת המפורט והנדרש באישור, לרבות השתתפויות עצמיות שינוכו עקב  

תגמולי ביטוח וכן הוצאות אחרות במידה שיידרשו על ידי המבטחים, בצירוף הצמדה וריבית  

אסמכתא  ין ו/או יועצו לביטוח, ישמשכחוק. הפירוט של תחשיבי הביטוח על ידי מבטחי המזמ 

 מוסכמת לכאורה לחיוב לצורך החזר עלויות ביטוח למזמין, כמוסכם.  

 

 מוצהר ומוסכם בזה כי ביצוע ו/או עריכה של: .ו

 

לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי המזמין ומי מטעמו אינם מטילים על  ,שוריהא .1  

ת שהיא ביחס לאישור הביטוח, הפוליסות, המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה ואחריו

 טיבם, היקפם, התאמתם לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם.

 

הביטוחים כאמור לעיל, לא יצמצמו ולא יגרעו בצורה כלשהי מהתחייבויות הספק על פי  .2  

 ההסכם ונספחיו ועל פי כל דין ולא ישחררו מאחריותו ומחובתו לפצות כל גוף בגין כל נזק

 לו או לרכושו, במישרין או בעקיפין, בקשר להסכם זה ולנשוא הביטוח. שייגרם

 

7.   

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמין על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים   .א

בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחסי מזמין קבלן לרבות ביחסים  סכםאת הה

 ר.מול כל צד שלישי אח

 

זה ואין בקיום  סכםהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי ה ב. 

בשלמותן  סכםהפיקוח משום העברה או ביטול האחריות המלאה של הקבלן לביצוע עבודות הה

 בהתאם לדרישות. 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

העבודות וגם לכל בית  המפקח וכל אדם הפועל בשמו רשאים להיכנס בכל עת למקומות בו מבצעים את  .8

 זה. סכםמלאכה ולמקומות אחרים שבהם מכשירים או מכינים את העבודות הכלולות בה

 

הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח כפי שנתנה לו מדי פעם בפעם בכל הנוגע לעובדיו וכמו כן מתחייב   .9

 עסיקו.שלא להעסיק בביצוע עבודות האחזקה כל עובד אשר המפקח ידרוש שלא לה הקבלן

 
 העירייה רשאית לחלק את כל עבודה לשלבים: .10

 

אחר רק להמפקח יאשר כל שלב ושלב . הקבלן יהיה רשאי להמשיך בעבודה ולהתקדם לשלב חדש,    .א

 שור המפקח על גמר השלב הקודם.יא

שלב כל שהוא או חלק ממנו אינו משחרר את הקבלן מאחריות לטיב העבודה  עלשור המפקח יא   .ב

 ולחומרים.

 

אם הקבלן יעשה עבודה שלא על פי הוראות המפקח או שלא בהתאם לתכנית או באם הקבלן ישתמש ב  .11

 לעבחומרים אשר אינם מתאימים לעבודה או אם יופיעו נזקים או מגרעות, על הקבלן להוציא לפועל מיד 

הלא פי הדרישה הראשונה מצד העירייה את התיקונים הדרושים ולהוציא ולפרק את החומרים והחלקים 

מתאימים על חשבונו הוא. באם הקבלן יפר התחייבות זו או לא יבצע מיד העבודות הדרושות כנ"ל, 

וכל הסכומים שהוצאו על ידי  ,רשאית העירייה להוציא לפועל את העבודות הדרושות על חשבון הקבלן

 ה בעבודות הנ"ל ינוכו מהתשלומים המגיעים לקבלן מהעירייה. יהעירי

 

תעשה רק באישור המפקח. הסכמת המפקח למסירת  מלאכה לקבלני משנהע"י הקבלן סירת עבודות מ   .12

איננה משחררת את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולחומרים על פי  המלאכה לקבלני משנההעבודה 

 .סכםהה

 

 .עבודה כל הקבלן יהיה אחראי לכל ליקוי, פגם ונזק אשר יתגלה בעבודות מתאריך הסיום של  א. 

ריות הינה מקבילה לבדק ולאחריות לעבודות החשמל לפי חוק המכר דירות )להלן: תקופת האח

"תקופת האחריות"(. הקבלן מתחייב בזה לבצע תוך שבוע מקבלת הדרישה הראשונה מצד 

 ה את כל  התיקונים הדרושים במשך תקופת הבדק והאחריות.יהעירי

 

במועדים ובאופנים הנ"ל, אזי הזכות באם הקבלן לא יוציא לפועל את כל התיקונים הדרושים  ב. 

חשבון הקבלן, והקבלן מתחייב בזה יה להוציא לפועל את התיקונים הדרושים על יבידי העיר

 15%בשיעור ו/או תקורה לשלם לעירייה את כל ההוצאות הכרוכות בכך בתוספת דמי ניהול 

ם הנ"ל, ולפי ה לצורך ביצוע התיקונים, מיד אחרי גמר התיקוניימההוצאות שיהיו לעירי

הדרישה הראשונה של העירייה. כמו כן העיריה רשאית להשתמש בערבויות הבנקאיות אשר 

 נמסרו לה ע"י הקבלן.
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 :העסקת  עובדים   .13

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים בהתאם לחוקים ולהוראות ובכללם גיל העובדים, אזרחותם  א. 

 ואישורי עבודה כדין.

 

נאותים לעובדיו ולקיים את כל ההוראות, החוקים  העסקהתנאי הקבלן מתחייב לדאוג ל ב. 

 והתקנים השונים בדבר זכויות העובדים ותנאי עבודתם.

 

 מים הדרושים על פי החוקהקבלן מתחייב לבטח עובדיו המועסקים בביטוח מתאים ובסכו ג. 

צד שלישי  להבטחת זכויותיהם הסוציאליות ולהבטחתם מפני תאונות ופגיעות וכן לערוך ביטוח

ה תיתן הסכמתה לגביהם וזאת לכיסוי כל נזק אפשרי ו/או שייגרמו יבחברה ובסכום שהעירי

 ע"י הקבלן ו/או מועסקיו לעירייה או לכל צד ג' בשל כל הנובע מהסכם זה.

 

בפוליסות יקבע כי  .הייה יימסרו לעירייהעתקי פוליסות הביטוחים בסכום שיאושר על ידי העיר ד. 

 ה. יה הנהנת על פי הבטוחים האלה וכן יצוין כי אין זכות חזרה כלפי העיריה תהייהעירי

 

איננה משחררת את הקבלן מחובותיו ואחריותו על פי  ההסכםעריכת הביטוחים כנדרש על פי  ה. 

 זה. סכםה

 

  קיזוז  .14

 

זה  יהיה ניתן  סכםה מאת הקבלן בהתאם להימוסכם בזה שכל סכום אשר עשוי להגיע לעירי א. 

 ה חייבת לשלם לקבלן.ימכל סכום או תמורה שהעירי וזזילק

 

רשאית העירייה  אתה ,יהיבמידה וכל הסכומים שיגיעו לקבלן לא יכסו את הנזק של העיר ב. 

ההפרש מהערבות הבנקאית ואת יתרת הסכום לתבוע באמצעות הליכים משפטיים  לגבות את 

 יה. יראות עיני העיר הכל לפי 

 

 

 

 ובדיו אחריות הקבלן לע  .15

 

מצהירים בזה הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין  ,למען הסר ספיקות א. 

ה לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל יהעירי

   שהן על פי כל דין הנובעים מיחסים שבין עובד ומעביד.כל תשלום ו/או זכויות 

 

ן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו ואין הקבל ב. 

 יה כל אחריות ביחס אליהם.ילעיר
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 

יה  בגין כל תביעה שתוגש בגין מעשה או מחדל של עובדיו וכן בגין כל יהקבלן יפצה וישפה את העיר .ג

 תביעה שתוגש על ידי העובדים או מטעמם.

בהיקף כספי יותר מהיקף הכספי המקסימאלי במותר בחודש , היקף באחריות הקבלן שלא יעבוד  .ד

כולל מע"מ לחודש  , אלא בכתב חתום מראש ע"י ₪  50,000הכספי המקסימאלי בעניין מכרז זה הינו 

 כל הנהלת העירייה )ראש העיר , גזבר , חשב מלווה , מנכ"ל(.

 ..ד15סעיף האמור בע"פ וזאת  גה בגין כל חריתמורה .ד העירייה לא תשלם לקבלן 15בהמשך לסעיף  .ה

 

הקבלן יצטייד באמצעי תקשורת לקיום קשר בכל שעות היממה עם המנהל והמפקח  ובין צוות עובדיו, המציע   .16

ירכוש טלפון ברשת הפנימית של העירייה ויחליפו מעת לעת בהתאם להתקשרות העירייה עם חברות 

 סלולאריות.

 

 החוזה, תנאי תשלום  סכום  .17

 

ה לקבלן יהעבודה משך תקופת קיומו של הסכם זה תשלם העירי של רת ביצוע מלא ומדויקתמו  א. 

את מחירי העבודות שביצע לפי מחירי דקל בהנחה המצורפת בחוזה ולפי חשבונית מאושרת ע"י 

 המפקח.

 

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.  ב. 

 

 ולפי מחירי דקל מהדורה אחרונהעל בסיס החוזה, תמורה תהיה ה ג. 

 

 לכל חודש עוקב  יגיש הקבלן חשבונית בגין ביצוע עבודה של חודש קודם.   5 -עד ה  ד. 

 

מהגשת החשבונית ולא יותר מהסכום המאושר ע"י   60התשלום יתבצע בתנאי תשלום ש +  ה. 

 המנהל. 

 

 ה מהווה אסמכתא למועד הגשת החשבונית.יחותמת דואר נכנס של העירי ו. 

 

 סכםקופת ההת  .18

 

 "(.התקופהמיום מתן צו התחלת עבודה )להלן "חודשים  12זה יהיה למשך   סכםקפו של התו .א 

 

תקופות נוספות של  שתילזה בתום התקופה  סכםיה תהיה הזכות להאריך תוקפו של הילעיר ב. 

והקבלן ייתן  סכםיום לפני תום תקופת הה 30שנה כל אחת, בתנאי שתודיע על כך לקבלן 

 הסכמתו. 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 

  סכםוביטול ה הסכםויות ההתחייב  .19

 

הוא ו דוע לו יביצוע העבודה וכי  ,וערך סיור מקיף במקום טייבההקבלן מצהיר בזה כי ביקר ב א. 

 והתנאים בהם הוא נדרש לבצע את העבודה. ,מכיר היטב את המקומות

 

ייה הקבלן מצהיר כי יבצע את עבודתו במומחיות ומיומנות ובשקידה ראויה וצייתנית להוראות העיר

 ודרישותיה.

 

 ערבות  לביצוע  .20

 

 61,000לפני תחילת בצוע העבודה יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך  א. 

ערבות זאת תשמש כבטחון .  30/03/2019צמודה למדד המחירים לצרכן בתוקף עד תאריך  ₪

 רבות יאושר ע"י העירייה.נוסח הע .למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בקשר לביצוע העבודה

 

זה  סכםעבודה תחשב כהפרת ה אי ביצוע העבודה או אי עמידה במועדים שיקבעו לגבי כל ב. 

יה תהיה רשאית לבטלו ולהעסיק ע"ח הקבלן עובדים אחרים לביצוע העבודה עד גמר יוהעיר

זה. הקבלן יהיה חייב לשאת בהפרש בהוצאות העסקתם של עובדים אחרים  סכםתקופת ה

ו/או ביטולו ועל מנת לשלם לעובדים  סכםה עקב הפרת ההיובנזקים האחרים שייגרמו לעירי

  .היאחרים שהועסקו בביצוע העבודות ע"י העירי

ה תהיה זכאית לתבוע נזקים ו/או כל סעד אחר מחמת הפרת ילמרות האמור לעיל העירי

 ו/או ביטולו הגם שיבוטל על ידה.  סכםהה

 

 

זה ייחשב כמתקבל  להסכםחד הצדדים בדואר רשום לפי הכתובת הכותרת כל כתב שיישלח לא ג. 

 שעות לאחר מסירתו במשרד הדואר. 48

 

 

 : סבת הזכותה  .21

 

זה  סכםנעשה אך ורק עם הקבלן ולכן אין הקבלן רשאי להסב ה סכםמוסכם ומוצהר בזה כי הה א. 

 ה בכתב. יאו זכות מזכויותיו לכל אדם, גוף או תאגיד אחר שלא בהסכמת העירי

 

  תאגיד ב. 

 

רואה חשבון או  אתמיה אישור יתאגיד או גוף משפטי אחר עליו להמציא לעירהינו אם הקבלן   

 עורך דין . כל שינוי בהרכב הבעלים של התאגיד תחשב  הפרה של  הוראות  סעיף קטן א' לעיל. 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 :הפרה   .22

 

קבלן וחשיבותו הרי שכל פגיעה מוסכם בין הצדדים כי לאור חיוניות השירות המבוצע ע"י ה א. 

ו/או אי מילוי מדויק של העבודה לרבות עמידה בלוח זמנים במדויק תהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם והעירייה תהיה רשאית בכל מקרה כזה לבטל לאלתר את ההסכם.

 

העירייה  מוסכם כי בכל מקרה שהקבלן יפר את ההסכם או כל הוראה מהוראותיו רשאית  .ב

 כם.לבטל את ההס

 

ה מכל סיבה שהיא לא יהיה הקבלן רשאי ימוסכם שבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי העירי .ג

 יה הפסד בגין אובדן רווח. ילתבוע מהעיר

 

 להפעלת הקבלן: טייבהזכות עיריית  .23

  

 הקבלן מודע לכך שהעירייה רשאית לפרסם כל עבודת פיתוח בעיר, הכוללת ביצוע מערך חשמל .א

 הצעות מקבלנים אחרים ובצוע העבודות שלא במסגרת חוזה זה. ותאורה למכרז וקבלת 

  

 מבלי לפגוע בסעיף א', העירייה רשאית להפעיל את הקבלן הזוכה במכרז זה לביצוע עבודות .ב

 פיתוח בעיר הכוללת עבודות תאורה וחשמל בהתאם למחירון שיחתם  במכרז זה.    

 

 תכרענה הוראות ההסכם. –כם זה לנספחיו בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הס  .24

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

________________________ ________________________   
 הקבלן                                                                                                     טייבהעיריית               
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 'המסמך 
 

 06/2018מכרז מס'  טייבהעיריית 
 

 "עבודות חשמל ותאורת רחובות, אחזקה ופיתוח ברחבי העיר"

 
 נספח ביטוח

 
נשוא הביטוח(, הרינו לאשר כי אנו -כחברת הביטוח המבטחת את המבוטח והפעילות שבסימוכין )להלן

 ן:מבטחים את נשוא הביטוח ובהתאם לכך ערכנו ביטוחים כמפורט להל

 . ביטוח צד שלישי1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין של המזמין, הקבלן, הספק, עובדיו, קבלני משנה  (1
ועובדיהם או מי מטעמם בגין אובדן או נזק גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי כלשהו עקב פעילות 

 כלשהי הקשורה במישרין או בעקיפין לנשוא הביטוח.
 יפים, בין השאר, כדלהלן:                                                                             ביטוח זה יכלול כיסוי וסע (2

 $ )שני מליון דולר( למקרה ולתקופה. 2,000,000גבולות האחריות של  .א

מוסכם כי רכושו של המזמין ו/או רכוש בפיקוחו או בשליטתו יחשב כרכוש צד ג' לעניין  .ב
 ו, למעט רכוש הספק/הקבלן המבוטח.הביטוח שבעריכתנ

נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי ביטוח רכב חובה עד למיליון דולר למקרה, וכן כיסוי שיורי  .ג
לחבות בגין אבדן או נזק לרכוש צד ג' מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים בפוליסות הרכב 

 של הקבלן.

 ין.זכות חזרה כלפי המזמ ההמזמין הנו מבוטח שני, אך לא תהי .ד

 ההשתתפות העצמית תחול רק על הקבלן בהיותו מבוטח ראשון. .ה

במקרה של כפל ביטוח פוליסה זו היא תהיה הראשונה והתקפה אשר תחול ולא תופעל  .ו
 פוליסת ביטוח אחרת. 

בעניין נזק לעוסקים בביצוע ההסכם, הביטוח יחריג אך ורק חבות המכוסה על פי  .ז
 ן שאינו המזמין ו/או המבוטח.הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים של קבל

לא תיכלל כל מגבלה לגבי חבות עקב אש, התפוצצות, זיהום פתאומי, בהלה, הרעלה או כל  .ח
דבר מזיק במזון ובמשקה, מכשירי הרמה, מעליות וכיו"ב, תביעות מהמוסד לביטוח 

 .לאומי, טעינה ופריקה, פרעות ושביתות, חשמל כולל עבודה במתח גבוה

 ות מקצועית לעבודות חשמל.ביטול סייג אחרי .ט
 

 . ביטוח חבות מעבידים2

 ביטוח חבותו החוקית של המעסיק בגין פגיעה או נזק גוף של כל אדם המועסק  (1
 ידו ו/או מי מטעמו. -על

 הפוליסה לא תגביל בדבר: העסקת נוער כחוק; תביעות הביטוח לאומי נגד הקבלן.             
 עירייה במידה שתישא בחובות מעסיק כלשהן.הפוליסה מורחבת לכסות את ה       
$)חמישה מליון דולר  5,000,000 -גבול האחריות על פי ביטוח זה לא יפחת מסך השווה בש"ח ל (2

 ארה"ב( לעובד, למקרה ובמצטבר לשנת הביטוח.
 

 . ביטוח רכב מקיף כולל "חובה" ו"צד ג' רכוש", לכל רכב מטעם הקבלן. 3

 . תנאים כלליים 4
 ין נשוא הביטוח, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח חלים   יוצהר ומוסכם בזה כי לענמ        

 התנאים והסעיפים  כדלהלן:     
ידי הספק ועובדיהם, נכללים -המזמין הינו המוטב; המזמין וכן קבלני משנה המועסקים על .א

תחלוף  כמובטחים  נוספים. בכל פוליסות הביטוח של הספק בחברתנו, ייכלל סעיף ויתור על
 ו/או התביעה, ללא הדדיות, כנגד המזמין, עובדיו, פרט נגד מזיק בזדון.

 יום מראש. 60ביטול הפוליסות או צמצומן, יהיה מותנה במתן הודעה מוקדמת למזמין  .ב
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו  .ג
על כלפי המזמין, שלגביו הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופ

הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה את המזמין במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא 
 59זכות חזרה למבטחיהם, וללא זכות תביעה ממבטחיהם לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

 .1981לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 

 , בתנאי הביטוח ובהשתתפויות העצמיות, במידה שיחולו. בפרמיות איישהספק לבדו  .ד

 זכויות המזמין לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  .ה

איחור במסירת הודעה על אירוע נזק, אלא אם המקרה היה ידוע להנהלתו והוכח כי  (1
 נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור.

הקרובה  ידי הספק או מי מטעמו, אלא אם היוותה הסיבה-הפרת תנאי הביטוח על (2
 למקרה הביטוח.

 העדר ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון מהרשויות. (3

 

 התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא   .ו
 לגרוע מהם. במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באישור זה לבין          
 המזמין.  התנאים שבגוף הפוליסות יחייבו התנאים שלטובת          

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור 
 באישור זה.

 
 
 

 
 לראיה באנו על החתום:

 
 .......………………………חתימת מו"ח וחותמת חברת הביטוח: 

 
 ……………………………………………………שם החותם: 

 …………………...מס' טל: 
 ………………… ………………………....…תפקיד ומח'/סניף 

 ………………..תאריך: 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                   _____________________________________ 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 'ומסמך 

 

 06/2018מכרז מס'  טייבהעיריית 

 

 מפרט טכני

 
 התקנות חדשות ותוספת למערכות חשמל קיימות  08.1תת פרק     
 
יב לספק שרותים אשר יוזמנו ע"י המזמין לצורך ביצוע עבודות, שיפוצים . הקבלן מתחי1  

הרחבת מערכות קיימות אשר אינן כלולות בעבודה  השוטפת ) להלן תיקונים ( הקבלן 
מחירי דקל ולפי ההנחה של מתחייב לספק העבודות הנ"ל בהתאם למחירים קבועים בתעריף 

 הקבלן 
 
 
 

 ורכיבים  אספקת חומרים, ציוד 08.2תת פרק 

 . כללי1
 

 א.  כל החומרים והרכיבים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ויתאימו
 לתקן הישראלי העדכני ובהעדר תקן ישראל יתאימו לתקן בארץ מוצא הציוד. 

 ב.  חומרים, ציוד ורכיבי עזר יהיו זהים ו/או שווה ערך ו/או טובים מאלה 
 לנ"ל יסלק הקבלן על חשבונוהמותקנים במתקן. חומרים אשר לא יתאימו 

 וחומרים מתאימים אחרים יסופקו במקומם על ידו.

 ג.  כל ציוד וחומר אשר בדעת הקבלן להשתמש לביצוע העבודה טעון אישור של
 המזמין ו/או המפקח.

 ד.  הקבלן מתחייב להחזיר למחסן המזמין את כל החומרים והאביזרים אשר 
 ם וירשמו ביומן העבודה.פורקו על ידו מהמתקן מיד אחר פירוק

 ה.  תוצרת: בכל מקום שמצוינת התוצרת של אביזר או חומר הכוונה היא
 לתוצרת זו או שווה ערך מאושר ע"י המזמין ביומן העבודה.

 
 
 תוצרת ושווה ערך מאושר .2

 ".הנתונים הנדרשים לבחינת "שווה ערך 

ציוד המוכתב במכרז בכל א. הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך ל
מקרה ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב 

 במכרז וההצעה לציוד שווה ערך, לפי הצעת הקבלן. 
 

ב. באם תהיה כזו תמצא ביטויה בדף נספח למכרז בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, 
 נתוניו הטכניים, שם הספק וכו'.
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עה לציוד שווה ערך לא תידון כלל, אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז, כמפורט ג. כל הצ
 לעיל.

 הינה בהחלטת המנהל והמזמין בלבד. -ד. ההחלטה באם הציוד אמנם שווה ערך או לא 
 
 
 כח אדם, ציוד והוראות תפעול כלליות. 14

 הקבלן מתחייב לבצע כל תיקון במתקן למעט עבודות האחזקה תוך   14.1 
 שעות מעת קבלת הודעה על הצורך בבצוע התיקון ממנהל העיר ו/או 24          

 מהמחלקה הטכנית של העירייה ו/או מהמפקח. על הקבלן לדאוג לתאורת           
 כל  קטע של המתקן שאיננו פועל ע"י הספקת זרם בדרכים חלופיות באישור המפקח.            

המתקן למצב תקין תוך הקפדה של חודש ימים  הקבלן מתחייב בזה להביא את  14.2 
רשימה שינויים דרושים  מחתימת החוזה, כולל עדכון התוכניות, ארגזי הפיקוד והגשת

 במתקן לפי דעתו. ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי יסודי ועיקרי.
 
זה צוות  הקבלן מתחייב בזה להחזיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה  14.3 

 עובדים וציוד כדלקמן:
א.  מנהל עבודה, אחראי על צוות האחזקה בעל רשיון ממשלתי תקף של חשמלאי           

 ראשי למוסדות חינוך חשמלאי מוסמך לתאורת רחובות.
 

ב. חשמלאי ראש קבוצה הממונה על צוותות של חשמלאים לשביעות רצונה של           
 .העיריה

 
ב תקין עם כל הציוד וכלי העבודה הדרושים לשם ביצוע יעיל של כל ג.  כלי רכב במצ          

 האמור במכרז זה.
 

.  מכונית מגדל אוטו מנוף במצב תקין אשר תשמש את צוות עובדיו לשם ביצוע ד         
 העבודה על פי מכרז זה

 
 הקבלן מתחייב להפעיל את צוות עובדיו בכל שעות היממה במקרה של תקלה   14.4  

 של המתקן הדורשת טיפול מיידי, לרבות חיבור זמני של  במערכת התאורה           
 התאורה במקום בו אירעה תאונה שבעקבותיה נפגע עמוד ו/או נפסק הזרם בקטע            
 של הרשת.           

 
 הקבלן מתחייב לעשות על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לבטיחות התנועה כגון:   14.5  

 וט, גדור, תאורה, הכוונה ושמירה וכיוצא באלה והוא מתחייב לקבל אישורשיל
 שראל לבצוע עבודות במיתקן. כולל אישור חפירה מהגורמים המוסמכים י ממשטרת

 ) חב' חשמל, בזק, עירייה (.
 

 הקבלן מתחייב בזה להיות מנוי על מכשירי קשר ו/או איתורית.  14.6  
 יהיו בהאזנה למכשירים בכל שעות היממה. הוא ו/או נציגיו             

 הקבלן מתחייב בזה להאזין בכל שעות היממה להודעות שימסרו לו ע"י המזמין.  14.7  
 
 מפרטים והתאמה למסמכים:. 15

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה, והמפרט הכללי לעבודות בנין כדלקמן:     

 מוקדמות,  מהדורה אחרונה.  -  00פרק      
 מפרט כללי למתקני חשמל,  מהדורה אחרונה.  -  08פרק      
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משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד ן .  המפרט הכללי הנו המפרט שהוכן ע"י  ועדה בי16
 טחון ההוצאה לאור.יכון והוצא לאור ע"י משרד הביומשרד הש טחוןיהב

 מפרט זה הוא השלמה למפרט כללי.
 
 תנאים כללים לכתב הכמויות. 17

 כל החומרים הדרושים לעבודות האחזקה, להחלפת ציוד מתבלה ו/או ציוד פגום,   17.1 
 יסופקו ע"י הקבלן ויוגש לגביהם דו"ח החלפה ו/או שיפוצים  שיוגשו למזמין           
 ויאושרו ע"י המפקח.          

   כמו, שעות מעת איתורו תקלות  4על הקבלן לתקן תקלות במתקן לא יאוחר מאשר    17.2
ו/או חיבורים רופפים  צרים או עמודים שנפלו עקב מזג האוויר או תאונות דרכיםק

ועל  ו/או כל תקלה הניתנת לאלתר יתוקנו על פי לוח זמנים הרשום במפרט הטכני
 הקבלן לדעת כי המכרז הוא לתת גיבוי במחלקת חשמל בזמן תקלות דחופות.

 ובחגים. על הקבלן לדעת שיש אפשרות להזעיק אותו גם בשבתות  
 

 עם קבלת  מידבמקרה של תאונה בין כלי רכב לבין המתקן, על הקבלן לצאת לשטח  17.3
 הקריאה מהמזמין ו/או מבא כוח, לסלק את העמוד הפגוע להבטיח את המשך פעולת  
 המתקן ע"י סידורי ביניים מתאימים, והחלפת חלקים פגועים תעשה ע"ח הקבלן תוך 
 יום מיום התאונה. 14 -והשלמת התיקון לא יאוחר משעות,  24פרק זמן שלא יעלה על  
 
 תיקון שנגרם כתוצאה מתאונה על הקבלן להגיש דו"ח תיקונים וחשבון  17.4

 עותקים לחברה המבטחת את המתקן כדי לקבל תשלום ביצועה. 3 -ב

 בויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למזמין עם חתימת החוזה, ייחלהבטחת מילוי הת  17.5 
   .בות בנקאית בלתי מותנית להנחת דעתו של המזמיןער

 הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב 
 ההצמדה יהיה החודש בו נחתם החוזה. תוקפה של הערבות יהיה לתקופת תוקפו של

 חוזה זה והיא תחודש מזמן לזמן באם הוא יאורך.
 יבויותיו על פי חוזה זה יהיה רשאי המזמין להביאיהפר הקבלן התחיבות מהתח  17.6
 סיומו המוקדם של חוזה זה ולחלט את הערבות או כל חלק ממנה לשם שיפוי כלל         
הוצאה ו/או כל נזק שיגרם למזמין ע"י הקבלן ו/או עובדיו כתוצאה מההפרה. בכל אחד          

 מהמקרים דלהלן יהיה רשאי 
 יק את תוקפו של חוזה זה:להפס המזמין           

 א. כשהקבלן לא התחיל בביצוע עבודות האחזקה או שהפסיק את ביצוען ולא
 שעות להוראה בכתב המפקח להתחיל או להמשיך בביצוע 48ציית תוך 

 העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

 תו כשהמפקח  סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמ .ב
ימים להוראה בכתב, מהמפקח לנקוט  7במועד הקבוע בחוזה והקבלן לא ציית תוך 

 באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות.
 ג. כשיש בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע 

 החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

 את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה ד. כשהקבלן הסב
 בלי הסכמת המזמין בכתב. -בביצוע העבודה 

ה. כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או 
לטובת נושיו ובגוף מאוגד, משהוגשה בקשה לפרוקו או למנוי כונס נכסים או כונס 

 זמני. נכסים
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בידי המזמין הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן  ו. כשיש
 או הציע לאדם כלש הוא שוחד, בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

 
המזמין יהיה רשאי לבצע בעצמו או ע"י קבלן אחר, כל עבודה ופעולה, וכל תיקון או   17.7  

על ידי המזמין דרישה  ם מיום שתשלח לוימי 7השלמה אותן לא יבצע הקבלן תוך 
 לביצוע העבודה האמורה, והעבודות תבוצענה על חשבונו של הקבלן.

 
 48בוטל החוזה ו/או הגיע לגמר תוקפו מתחייב הקבלן להחזיר למחסני המזמין תוך   17.8  

שעות מיום ביטול החוזה או גמר תוקפו את כל האביזרים, החלקים והחומרים 
 רקו ע"י הקבלן מהמתקן.שהורדו או פו

 
הקבלן מתחייב לעדכן את תכניות המתקן ותכניות הכבלים בהתאם לשנויים )באם   17.9  

יהיו( אשר בוצעו במתקן עדכון התוכניות יעשה כל חודש יועבר למשרד אורגד הנדסה 
 לשם עדכון התכניות.

 
 מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל את:  17.10

 חומרי עזר. א.  כל החומרים לרבות 
ב.  כל העבודות הדרושות לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות           

 ממנו בעם עבודות אלה אינן מוגדרות בסעיף נפרד.
ג.  השימוש בציוד חשמלי, מכני, כלי עבודה ומכשירי בדיקה, מכונות לרבות מכונית           

 מנוף להרמת אנשים לגובה המתקן.
ד.  החסנת מלאי של חלקי חילוף כגון: נורות, משנקים, כבלים, אביזרי תאורה וכו'           

 מהאביזרים המתבלים. 10%הקבלן יחזיק במחסנו מלאי בשעור 
ה. הובלת חומרים, כלים, מכונות וכו' אל מקום ביצוע העבודה ובכלל זה העמסתם           

 העובדים למתקן וממנו. ופריקתם וכן הובלת
 ו.  המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'.          
 ז.  הוצאותיו הכלליות של הקבלן הן ישירות והן עקיפות.          
 כלשהן. האחרותח.  הוצאות           

 
  

.  המזמין רשאי לנתק קטעים של המתקן ובמקרה כזה יופחת התשלום שישולם ט             
קבלן עבור עבודות האחזקה באופן יחסי, לצורך סעיף זה מוסכם כי במתקן ל

 פנסים. 8000 -קיימים כ
              

 
 
 עבודות והוצאות שלא ימדדו ולא ישולם עבורו. 18

 התמורה בעד העבודות המפורטות להלן כלולה בתמורה שתשולם על פי חוזה זה:     

 משטרת ישראל, המזמין, בזק, חברת -תאום עם כל הגורמים לרבות א.       
 החשמל, מע"צ, משרד התחבורה וכו' .          

 ב.  נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות השוטפת      
 בכבישים ובדרכים הסמוכים למתקן.           

 שלישי.ג.  ביטוחים שונים אשר על הקבלן  לערוך לגבי עובדיו לגבי רכוש ולגבי צד      

 ד.  חומרי עזר, כגון: מהדקים, שלות, מופות, כלי ניקוי, אטמים מסוגים שונים וכו'.     
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 ההכנה לביצוע -פרק ב 

 
 המסמכים. 1
 
 א. הקבלן מצהיר בזה שעיין לפני חתימת ההסכם בכל המסמכים, הבין אותם,   

 וכי  תנאי ההסכם על כל פרטיו ידועים וברורים לו.      
 
 ל הקבלן לבדוק את המסמכים מייד עם קבלתם ועליו להביא לתשומת ליבו ב.  ע  

 של המנהל כל אי התאמה בנספחים ו/או כל טעות הוראות על כך מהמנהל.        
 
 ג.  אם הקבלן יבצע כל עבודה כתוצאה מטעות שבמסמך, ללא קבלת הוראות על  

 ו.כך מהמנהל, יתקן הקבלן את טעות העבודה על חשבונ      
 
 הכנה לעבודה. 2
 
 א.  בחומתו על החוזה מאשר הקבלן שביקר במקומות העבודה ומכיר את תנאי  

 המקום על כל פרטיו, דרכי הגישה וכל שאר התנאים הגלויים והסמויים מן      
 העין והעלולים להשפיע על ביצוע העבודה ועל התקדמותה.      

 
ם  מחברת החשמל, משרד התקשורת, ב.  הקבלן אחראי להמצאת אישורים מתאימי  

 מחלקת המים 
 בעירייה וכל המחלקות העירוניות והגורמים אשר עלולים להינזק מעבודתו באתר,  

 על מציאתם או קיומם של קווים, רשת ציבורית, מעברים וכו' בשטח עבודתו.
 
ומרי ג.  בחותמו על החוזה מאשר הקבלן שנמצאים ברשותו ו/או עומדים לשימושו כל ח   

 העזר, 
הציוד, כלי העבודה וכו' הדרושים לביצוע העבודה ו/או מוסמכים ומאושרים לצורך 

 העבודות.
 
 לצורך החלפת נורות שרופות, מגשים  וד.  הקבלן ישתמש ברכב מנוף של   

 ועריכת תיקונים במתקני התאורה.        
 
 מיוחדים ה.  במקרה של עבודות מיוחדות על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה  

 )זוהרים לעבודה בלילה וכד'( בשביל העובדים ו/או אביזרי עבודה       
 מיותרים בהתאם לדרישות החיקוקים )כגון: שלטים , תמרורים וכו'(.       

 
ו.  הקבלן מצהיר בזה שברשותו צוות חשמלאים אשר מסוגלים לבצע את העבודה וזאת גם    

בת מחלה, שרות פעיל בצה"ל וכו', לא תוכר כל כאשר אחד או מספר עובדים חסרים מסי
או כל טענה שהיא מצדו של הקבלן  על חוסר עובדים מכל סיבה שהיא ועליו  תביעה

 לדאוג למחליפים.
 
ז. העירייה תהיה רשאית לבצע בעצמה או באמצעות אחרים תיקונים אשר הקבלן לא ביצע    

ה שתבוצע כאמור תהיה על שעות מעת שנדרש לכך ע"י המנהל. עבוד 48תוך  אותם
 חשבון הקבלן.
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 חומרים וטיב עבודה .3
 
א. כל החומרים והמוצרים אשר הקבלן יביא למקומות העבודה ייחשבו רכושה של     

 העירייה ולקבלן לא תהיה רשות להוציאם משם ללא הסכמת המנהל בכתב. 
 
בונו הוא את חומרי העזר ב.  הקבלן מתחייב לספק למקומות העבודה, לפי הצורך, על חש   

התאורה כגון  והאביזרים הדרושים לתקינותם והפעלתם באופן תקין של כל מתקני
סרט בדוד, ברגים רגילים, אומים רגילים וכד'.  כל החומרים יהיו בעלי תו תקן 

 ומאושרים ע"י המנהל.
 
 עובדים.  4
 
בכל מקום בו נעשות א.  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו הוא, במקומות העבודה ו   

עבודות חשמלאות לרשת התאורה העירונית במסגרת החוזה עובדים חשמלאים ועובדים 
 מומחים במספר נחוץ להבטחת הפעלה תקינה של כל מתקני תאורה בעיר.

 
בונו הוא מנהל עבודה מומחה בחשמלאות שיאושר ע"י שב.  הקבלן מתחייב להעסיק על ח   

 המנהל. 
 בקביעות במקומות העבודה בכל הימים ובכל שעות העבודה, מנהל העבודה יימצא 

לפקח על עבודת העובדים ולקבל הוראות, ורק לאחר שדאג למחליף מתאים שיאושר ע"י 
 המנהל.

 
ג.  בכל מקום בו עובדים אנשים לביצוע הסכם זה, יקיים הקבלן תנאי עבודה הוגנים   

 במיוחד:

 בלבד ואך ורק מלשכת העבודה. . יקבל לעבודה עובדים מאורגנים1       

 . ישלם שכר עבודה בהתאם לתעריף שנקבע ע"י האיגוד המקצועי המוכר ע"י הממשלה.2       

מקביל  וישלם לקרן -. ישלם דמי הביטוחים הסוציאליים, כגון: ביטוח לאומי, מס3       
 .לפועלים את כל האחוזים הנדרשים לביטוח העובדים החלים על המעביד ביטוח 

 
 .  הקבלן ידאג לביטוח מעבידים לכל העובדים שהוא מעסיק.4       

 
ד.  הקבלן מתחייב בזה. שמחמת מחסור בכוח אדם מסיבת מחלה, חופשה,  שירות    

מילואים וכו'  לא יפגעו המשך קיום הפיקוח על התאורה בעיר  כפי שמתחייב בחוזה, 
בעיר.  במקרה של העדר אחד והתחזוקה השוטפת של רשת התאורה ומתקני התאורה 

העובדים ו/או חלק מהעובדים ו/או כל העבדים מסיבה  כלשהי מהעבודה, מתחייב הקבלן 
לדאוג ולהעסיק מספר עובדים מקצועיים אחרים במקומם בעוד מועד, כדי להבטיח קיום 

על פי המתחייב בחוזה וכן קיום תחזוקה שוטפת נאותה כל רשת  הפיקוח על התאורה בעיר,
התאורה בעיר המאפשרים הפעלה תקינה וברמה מעולה של רכל רשת אורה ומתקני הת

 התאורה בעיר. 
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  הביצוע -פרק ג 
 
 סילוק ידו של הקבלן מהעבודה. 1

  העירייה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן מעבודתו באתר ולהמשיך בה בעצמה ו/או 
ת לעירייה. כמו כן להשתמש לשם כך בכל קבלן אחר ו/או בדרך אחרת הנראי באמצעות     

החומרים, והציוד,המתאימים, המתקנים וכלי העבודה או בחלק מהם הנמצאים במקומות 
 מהמקרים הבאים: העבודה בכל אחד

 
שעות  24א. כשהקבלן לא התחיל בבצוע העבודה , או הפסיק את העבודה ולא ציית תוך 

ו/או  כשהסתלק הקבלן מבצוע  יך בעבודהלהוראה בכתב בע"פ של המנהל להתחיל או להמש
 העבודה בכל דרך אחרת.

 
כשהמנהל סבור שקצב בצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח פיקוח והחזקה נאותים ב. 

שעות להוראה בכתב או  24בעיר ולא ציית תוך או במוסדות הציבוריים של רשת התאורה 
 . הבטחת קיום החוזה בע"פ של המנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם

 
ג. כשיש  בידי העירייה הוכחות להנחת דעתו של המנהל שהקבלן מתרשל בבצוע החוזה 

שעות להוראות המנהל בכתב  24ולא מילא אחת מהתחייבויותיו לבצוע החוזה ולא ציית תוך 
 .ו/או בע"פ

 
 לבצוע ד. כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר ו/או העסיק קבלן משנה

 העבודה מבלי לקבל את הסכמת העירייה בכתב.
 

 ה. כשהקבלן פשט את הרגל ו/או כשניתן נגדו צו קבלן נכסים.

.  כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתו של המנהל שהקבלן ו/או אדם אחר, בשמו ו
או טובת הנאה אחרת כלשהי  של הקבלן, נתן ו/או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק מתנה

 ה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.בקשר לחוז
 

.  בכל מקרה אחר בו לא יבצע הקבלן לפי דעת המנהל את העבודה לפי הוראות חוזה זה ז
 ונספחיו או לא ימלא אחר הוראות המנהל הניתנות במסגרת סמכותו לפי חוזה זה.

 
רה לעיל, הברי במקרה של תפיסת העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנה, לפי סעיף א'ח. 

 בידי העירייה לבטל את החוזה או לא.
 

ימים על  7ט. תפסה העירייה את העבודה בהתאם לסעיף א' לעיל, יודיע המנהל בכתב תוך 
ידו עד למועד -ויציין בהודעתו את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע על לקבלן כך 

ת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן שהיו במקומותפיסת העבודה, 
 העבודה באותה שעה.

 יהיו בה חומרים, ציוד או מתקנים,תפסה העירייה את העבודה, כאמור בסעיף א' ו י.
בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן לסלק ממקום העבודה את החומרים, המנהל,  רשאי

ימים  3הציוד והמתקנים, כולם או חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
מקום העבודה על חשבון הקבלן לכל מקום שיראה בעיני רשאית העירייה לסלקם מ

המנהל, העירייה לא תהיה אחראית לכל  נזק או אבדן שייגרם לחומרים, לציוד 
ולמתקנים. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של העירייה להשתמש 

 בחומרים, בציוד ומתקנים, כאמור בסעיף קטן א'.
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ל הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה,  וציוד, מכשיריו בתקופה שהופסקה עבודתו ש  .יא

וכו', עברו לרשות העירייה לצרכי גמר ביצוע העבודה, תחולנה הוצאות השמירה על 
הקבלן וכן הוצאות ביטוח הכלים, הציוד והמתקנים, והעירייה לא תהיה אחראית 

טוח כלפי הקבלן בעד  רכושו שעבר לשימושה, אך כל הכספים שיתקבלו מחברת הבי
 שיגיעו לעירייה לפי חוזה זה.בקשר לכם ישולמו לקבלן, בניכוי הסכומים 

.  תפסה העירייה את העבודה, כאמור בסעיף קטן א', זכאית העירייה לחלט את הערבות יב
שלעיל. כל הכספים המגיעים לקבלן מהעירייה עקב  2הבנקאית  שנתן הקבלן לפי סעיף 

ייה ולא תהיה העירייה עבור הנזקים שנגרמו לעיראו אחר,   ישמשו לתשלום   חוזה זה 
אם לא  לסעיף קטן יג' להלן:לקבלן סכום   כלשהו לחוזה, אלא, בכפוף  חייבת לשלם

 יספקו כספים אלה יהי הקבלן חייב לשלם לעירייה ההפרש תוך 
 שבועיים מיום שתשלה אליו הודעה על כך בדואר רשום.       

ומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן עד לתפיסת יג.  עלה הסכום הכולל של התשל
העירייה, על הסכום שיגיע לו, בהתאם לחשבונות סופיים מאושרים ע"י העבודה ע"י 

המנהל, חייב הקבלן לשלם את ההפרש שבין הסכום הכולל המאושר לפי החשבון 
הסופי של העבודה לבין סה"כ התשלומים ששולמו לו בתוספת ריבית הנהוגה במשק 

 ום אישור החשבון הסופי של העבודה  עד ליום סילוק היתרה.מי

 עלה סכום החשבון האחרון של העבודה, שאושר ע" המנהל על סה"כ  התשלומים יד. 
 שלהלן.  15לפי סעיף קטן יב' לעיל, תסלק העירייה את היתרה, כאמור בסעיף    

 
 

 אחריות מקצועית. 2
י ובעל רישיון מתאים ממשרד העבודה והרווחה הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא חשמלאי ראש   

וכי הוא מסוגל לבצע את כל העבודות במסגרת חוזה זה ובהתאם לדרישות החיקוקים 
והוראות חברת החשמל. וכל הוראה שתינתן לקבלן ע"י המנהל בקשר לביצוע החוזה לא 

 חוזה.תתיחס לאופן הביצוע, כי אם לטיב העבודה וקיום התחייבויות הקבלן במסגרת ה
 
לעיל, רשאית העירייה במקרה חירום לבצע בעצמה פעולות חירום  2. למרות האמור בסעיף 3

במרכזי ההדלקה למאור רחובות, עמודים וציוד שנפגע בתאונות, או בפגע טבע )רוחות, 
 קורוזיה וכו'(.

. על הקבלן לתת עזרה לקבלנים אחרים אשר עובדים בשטח מבחינת האינפורמציה 4
א תשלום נוסף. על הקבלן לתאם עם קבלנים אחרים אשר עובדים בשטח הדרושה לל

)בעבודות אחרות( במועדים שלא יפריע אחד לרעהו. לא תוכר כל תביעה שהיא מצדו של 
הקבלן על תוספות בתשלום עקב השתלבות העבודה בין קבלנים שונים )כנ"ל לגבי גורמים 

 אחרים, כגון חברת החשמל, בזק, וכו'(.
 
 ת ההסכם או הסבתומסיר. 5
פיו  -אין הקבלן רשאי להעביר ו/או להסב חוזה זה, כולו ו/או מקצתו, ו/או כל  זכות שלו על  

ו/או כל טובת הנאה שלו על פיו לאחרים, אלא אם כן קיבל על כך הסכמה מראש ובמכתב 
רשום מאת ראש העירייה. העירייה תהיה רשאית לסרב לכל העברה ו/או הסבה מבלי לנמק 

ת סרובה ו/או להתיר העברה בתנאים שיראו לה ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו א
את תנאיו של החוזה ונספחיו במלואם שחלו קודם לכן על הקבלן, ובתנאי שהקבלן ישאר 

 ידי מקבל ההעברה. -ערב אחראי לביצוע החוזה על 
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 יומן עבודה וחשבונות קבלן. 6
ודה על פי הדוגמא בנספח הרצ"ב ובו ירשום מדי יום ביומו א.  הקבלן מתחייב לנהל יומן עב  

את ההוראות שקיבל מהמחלקה הטכנית של המזמין / המפקח ואת העבודות שבוצעו על ידו 
הן במסגרת עבודות האחזקה והן במסגרת עבודות לפי הזמנה. כמות החומר שהשתמש בו 

 לצורך עבודות אלו, שעות העבודה ופרוט הרכיבים שהוחלפו.
 
 מים ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקחב.  דפי יומן העבודה, שיוזמנו ע"ח הקבלן יהיו חתו  

ו/או המזמין הודעות והוראות שירשמו ע"י המפקח ביומן העבודה מהוות הודעות והוראות 
 שנמסרו לקבלן בכתב , אישור דפי הספרים מהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלומים.

 
יומן עבודה ) בשלושה העתקים לפחות ( בו ירשמו הקבלן והמנהל ברשות הקבלן יימצא ג.    

העבודות  או באי כוחם את הוראותיהם והערותיהם.  ביומן ירשמו גם הדברים הבאים :
שנעשו עם פרוט כל עבודות כולל פרוט חומרים, ציוד, אביזרים בהם השתמש הקבלן ו/או 

 עובדיו  ורשימת סעיפים.
ול להשפיע על התקדמות העבודות, העתק אחד של כל  יומן כנ"ל ציון כל גורם העל -      

 למנהל העירייה חתום ע"י הקבלן וע"י המנהל על כל דף ודף לפחות פעם בחודש. יימסר 
 
 

 דוגמאות לדף יומן עבודה והגשת חשבונות קבלן  6.1

 הגשת חשבונות קבלן  6.1.1

 בדוגמא דלהלן: על הקבלן להגיש את החשבונות לתשלום כאשר הם מפורטים

סעיף 
 בחוזה

מס' עמוד  תאור
 תאורה

כמות  כמות יחידה
 מצטבר

מחיר 
 יחידה

 סה"כ
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 דוגמא לדף יומן עבודה  6.1.2
  

 ש ו ה ד ג ב א 2018ליום                            
    
 
 

 טייבהעירית  : ___________   המזמין ה:תאור העבוד
 

 חוזר ל מס' הרכב
 בשעה שם הנהג

 משך הנסיעה יצא מ
  בשעה

 מזג אויר משך הנסיעה
  סה"כ ק"מ

  שם מנהל העבודה
  חתימה

 
        מס'

        שם העובד
        שעות

 סה"כ שעות:
 
 

 זמן ביצוע העבודה.העבודה שבוצעה היום , יש לרשום ליד כל סעיף , את 
 

  שעות הסעיף
   
   
   

 
 

 ___________________________פרוט חומר וציוד שהורכב היום 
______________________________________________ 

 _____________________________________הערות המבצע 
 ______________________________הוראות והערות המפקח : 

 

 

 מסירת הודעות .  7

כל הודעה או מכתב שיימסרו למנהל העבודה של הקבלן במקום העבודה ייחשב  כאילו     
נמסרו לקבלן בעצמו. כל הודעה בכתב ע"י דואר רשום לכתובות הקבלן תיחשב כי נתקבלה 

 שעות לאחר מסירתה במשרד הדואר. 48
 
 מילוי אחר תכניות והוראות. 8

עבודה בדיוק בהתאם למפרט הטכני ולתאור העבודה המצורפים על הקבלן לבצע את ה     
לחוזה זה ואחרי כל התכניות הפרטים וההוראות הטכניות  שתנתנה ע"י המנהל לשביעות 

 רצונו המוחלטת.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 
על הקבלן לבצע את העבודה כך שתמנענה הפרעות ותקלות לתנועה ברחובות כמו כן על 

המנהל, כגון: התקנת  לשביעת רצונו של הקבלן לעשות על חשבונו סדורים מתאימים
המחסומים והתמרורים הדרושים, גדור שטח העבודה, הארה, הערמת החומרים, וכן 

 העמרת אנשים מכווני תנועה.
 
 דחיות.  11

הוספו  דחיות למועד גמר העבודה תנתנה ע"י המנהל אם בגלל שינויים בתכניות או
שנגרמו על ידי כוח  עליון, או בגלל כל סיבה הדרושות תוספת זמן לבצוע, או בגלל הפרעות 

אחרת שלדעת המנהל הצדיקה הארכת תקופת העבודה. עבודות אשר עלולות לגרום 
להפרעות בתנועה, בעבודות של גורמים אחרים )חב' חשמל, בזק וכו'( יבוצעו בתאום עם 

 א מצדו שלעם המשטרה ו/או המנהל לפי הצורך. לא תוכר כל תביעה שהי הגורמים הנ"ל ולא
מועדים וכו'(  הקבלן על בצוע עבודות במסגרת חוזה זה בשעות לא מקובלות )ערבי חגים,

ו/או חב' החשמל ו/או בזק  בגלל עבודות של הגורמים האחרים או אישורים של המשטרה
 ו/או המנהל.

 
 מדידת כמויות. 21

ה ומהוות חלק לחוזה זבמאגר מחירי דקל א. כל הכמויות של רשימת הכמויות המצורפות 
בלתי נפרד ממנו מתייחסות לתכניות המצורפות בזה, והן משוערות בלבד. הכמויות 

 המדויקות תמדדנו במקום.
ב. העבודה אשר יש למדוד, לפי חוזה זה תמדד לפי השיטה ששמשה להכנת רשימת 

 הכמויות למחירי היחידה.
נה ע"י המנהל, ג. המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות ותאושר

 והקבלן או באי כוחם, בחתימת ידיהם.
ד. מדידות ביניים תשמשנה רק לשם תשלומים חלקיים ואינן מהוות אישור על כך 

 שהעבודות נעשו בהתאם לדרישות החוזה.
ה. מדידות הביניים תעשנה בתאריך שיקבע ע"י המנהל, לאור הודעה מוקדמת של המנהל 

כוחו במועד הנקבע למדידה, רשאי המנהל למדוד את  -לא הופיע הקבלן או בא  לקבלן.
שעות, לא הוגש בפרק זמן  40העבודות לבד. לקבלן הרשות לערער על המדידה בכתב במשך 

 זה ערעור, תחשב המדידה שעשה המנהל כאילו אושרה ע"י הקבלן.
 
 
 
 קיון במקום העבודהיסדר ונ. 13

 קיון וסדר במקום העבודהעל הקבלן לשמור במשך כל זמן ביצוע העבודה על נ
וסביבתה לבל יפריע לתנועת העובדים ובל תצטבר שום פסולת ואשפה, ועליו להתקין  את כל 
הסידורים הסניטריים והאחרים הנחוצים שידרוש ממנו  המנהל. עם גמר העבודה יסלק 
הקבלן ממקום העבודה את כל שיירי החומרים, הכלים, המכשירים והמכונות, וימסור את 

ם העבודה ואת סביבתו פנויים, נקיים ומסודרים בהחלט, ואם לא יעשה כן ייעשה הדבר מקו
 על חשבונו.

 
 גמר העבודה. 41

בגמר כל חלק של העבודה יודיע הקבלן בכתב למנהל שהעבודה מוכנה למסירה, המנהל 
יבקר את העבודה תוך שבוע ימים מתאריך הודעת הקבלן ויקבע אם נגמרה העבודה וכן 

את רשימת התיקונים ) וההשלמות שיש לעשותם , אם יהיו כאלה (. הוכחה לגמר יערוך 
העבודה תשמש תעודה בכתב שתנתן ע"י המנהל אחרי שיקבל את העבודה לשביעות רצונו 

 הגמורה.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 ערבות לטיב העבודה. 51
 יום לאחר מכן.  60 -הקבלן אחראי לטיב העבודה במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ו 

הם לדעת  המנהל תוצאה מביצוע ו במשך תקופה זו מגרעות או קלקולים בעבודה שהתגל
או חומרים גרועים שלא סופקו ע"י העירייה, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו ע גרו

והקלקולים האלה לשביעות רצון המנהל. התחייבות זו של הקבלן היא  את כל המגרעות
ם יקבל הודעות בכתב במשך תקופת תוקפו והקלקולים שעליה לגבי כל אותם המגרעות

 יום לאחר מכן. 60של חוזה זה ועד 
חתימת חוזה זה, מכתב ערבות לשם הבטחת אחריותו זו ימסור הקבלן לידי העירייה עם 

שלעיל. לא מילא הקבלן את  2או ערבות במזומנים כאמור בפרק ב'  סעיף ת בנקאי
י שנדרש בכתב ע"י המנהל תוך הזמן התחייבויות ולא עשה את התיקונים הדרושים, כפ

הנדרש, תהיה העירייה רשאית לבצע התיקונים על חשבון הקבלן, וכל ההוצאות 
 הכרוכות בתיקונים אלה תהיה העירייה רשאית לגבות מהערבות.

 
 פיצויים. 16

 א. הקבלן מתחייב לסיים את כל התיקונים השוטפים הדרושים,לשביעות רצונו המלאה 
 ף לאמור בחוזה זה.של המנהל, וכפו

 
 ב. כפוף לאמור בסעיף )א( לעיל, יהיה הצד המפר את ההסכם או תנאי מתנאיו, 

 חייב לפצות את משנהו על הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לצד המקיים
 או המוכן לקיים, כתוצאה או עקב ההפרה, וזאת נוסף לזכותו של הצד המקוים

 לתבוע את בצועו.או המוכן לקיים לבטל את החוזה או 
 
 
 בוררות. 17

א. כל ענין בהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפול או לשיקולו של המנהל, תהיה החלטתו של 
 המנהל סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור.

 ב. במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, פרט לתנאי תשלום ונושאים הקשורים בגביית 
עיל יימסרו חילוקי דעות אלה, רק אחרי גמר כסף ואותם מקרים כאמור בסעיף א' ל

העבודה לפי ההסכם, לבוררות של בורר יחיד אשר ימונה ע"י המנהל, הבורר לא יהיה 
קשור להוראות סדרי הדין האזרחי ולדיני ראיות ויהיה רשאי לנהל את הבוררות 

תחייב את שני הצדדים עצם החתימה על  אם לשיקול דעתו, החלטתו של הבוררבהת
 ם זה כמוה כחתימה על שטר בוררות.הסכ
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

          טייבהעירית 

 בקשה לקבלת רישיון לביצוע עבודות חפירה
 פרטי המבקש

         
 גוש:_____________   שם החברה______________________        

 
 חלקה:____________   כתובת       _______________________        

 
 שם מנהל העבודה_________________ ת.ז.________________        
 

 טלפון______________ כתובת _____________________        
 

 האם העבודה תבוצע ע"י קבלן משנה           כן                    לא   
    
 שם קבלן המשנה_______________  ת.ז._____________   

 
 ________________ טלפון___________ נייד____________כתובת__       
 
 חתימת מבקש הרישיון__________________ תאריך_______________       

 
 פרטי העבודה

 
 מהות העבודה_________________________________       

 
 מקום העבודה _________________________________       

 
 _____________    פרטים נוספים__________________עומק החפירה       

 
 תקופת העבודה המבוקשת ____ימים                                                    
        
 מתאריך__________  עד תאריך_________       
         
 שילוט ותמרור: לפי תכנית מס' _________________       
 נחיות בחוברת להגנת עוברי דרך באתרי עבודה, תרשים מס' __________   לפי ה       

 
 נספחים נדרשים

 תאום  -עותקים מאושרים ע"י מחלקת מהנדס העיר 2 -תכנית ביצוע עבודה .1
 מערכות, )הכוללת את המתקנים הידועים הקיימים באזור החצייה(.

 אישור חברת חשמל.  .2
 אישור חברת בזק.  .3
 צוין במידת הצורך(.אישורים נוספים )י  .4
 ערבות בנקאית מס' ________  בתוקף עד__________  .5

 )גובה ערבות בנקאית ושאר פרטים יקבע ע"י מח' טכנית לפי הצורך(                
 .    תשלום החזר הוצאות העירייה ע"ס ________ )גובה התשלום יקבע   ע"י  6       

 יום העבודה הראשון בתוספת _____ש"חמח' טכנית על בסיס _____ ש"ח ל       
 עבור כל יום נוסף(.       

אין לבצע העבודה ללא תאום ונוכחות של המפקח מטעם העיריה , כל עבודה ללא תיאום  .7
ונוכחות תהיה הפרה של תנאי ההיתר והערבות שבידי העיריה תחולט , כמו כן העיריה 

ה כתוצאה מאי קיום התנאים שומרת לעצמה את הזכות לתבוע בגין נזקים שיגרמו ל
 הנ"ל.

  
 
    _______________  _______________      _______________ 
     

 שם המבקש                                 חתימה וחותמת                                      תאריך            
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 
 הנחיות תמרור במהלך ביצוע עבודות חפירה 

 
  טייבההתמרור המקומית  : רשותמאת

 
 טייבה: משטרת ישראל תחנת אל
 

 : עבודות בדרך / רחוב ______הנדון
 

 א. בתאריכים _______ עד _________ יבצע הקבלן __________
 

 עבודות ___________   . 
 

 ב. לצורך ביצוע העבודות יוצבו בדרך התמרורים בהתאם ל: 
 

 תרשים משרד התחבורה מספר  
 לבי ביצוע מספר ______________תכניות ש 
 

 ג. אמצעים נוספים:  לפי חוברת הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים 
 עירוניות                  כמצ"ב בהתאם למיקום הצינורות בתוכניות.   

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

 ד. הנחיות נוספות __________________________________
 

 _____________________________________________ 
 

 _____________________________________________ 
 

 מועד לקבלת תנאי משטרת  טייבהה. הקבלן יתאם עם תחנת המשטרה ב
 

 אופן הכוונת התנועה ואמצעי ההכוונה ישראל לביצוע עבודות בדרך, הנחיות ל 
 

 הדרושים . 
 

 הקבלן יהיה אחראי להצבת התמרור בהתאם להנחיות שניתנו במסמך זה . .ו
 
 

____________                                               ___________________________          
 מהנדס העיר                                 שם + חתימה + חותמת יועץ בטיחות                  

 
 
 

 *טופס זה אינו מהווה היתר חפירה
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 
 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות חפירה

 
 

 )איש קשר : __________________(-חברת בזק 

 

 יךשם                                    | חתימה                                      | תאר

 
  )איש קשר : __________________(-חברת חשמל

 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
 

 )איש קשר : __________________(- חב' סלקום
 

 | תאריך              שם                                    | חתימה                        
 

 )איש קשר : __________________(-חב' הוט
 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
 

 )איש קשר : __________________(-חב' מקורות
 
 

 | תאריך                               שם                                    | חתימה       
 
 
 

 052-8835751 – סאלח גבאלי - עירייה ה חשמלמהנדס 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
 
 

 054-3355151 :תיסיר מסארוה  : / שפ"ע גינון עירוני
 
 

 | חתימה                                      | תאריך                     שם               
 
 

 04-6114433 תאגיד מי עירון  –מים וביוב 
 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
 

 054-3355153 יוסף גומעה  –ועדה לתכנון 
 
 

 | חתימה                                      | תאריך                                   שם 
 

 0543355158חאלד גבאלי  – מהנדס העיר –כבישים 
 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 _______________( )איש קשר : -פיקוח עירוני
 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
 
 

)בצמוד לטופס הפנייה של רשות  )איש קשר : _______________( -משטרת ישראל 
 התמרור(

 
 

 | תאריך                       שם                                    | חתימה               
 

 )איש קשר : _______________( - –פיקוח 
 

 שם                                    | חתימה                                      | תאריך
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 אישור סיום ביצוע עבודות חפירה
 

 מיום______________         היתר ביצוע עבודות חפירה מס'  _______       
 

 שם החברה _________________________________
 

 כתובת        _________________________________
 

 מטרת העבודה     __________________________________________
 

 מהות העבודה      __________________________________________
 

 __________________________________________  מקום העבודה   
 
          
 
 
 
 אישורים 
 

  הערות שם המאשר חתימה תאריך

 מאור רחובות    

 

     

 גינון עירוני

     

 כבישים

     

 מים וביוב

     

 פיקוח עירוני

    G.I.S 

 

 
 הערות מיוחדות

 
____________________________________________________________________ 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 . טייבהמפרט טכני לקבלנים המבצעים עבודות חפירה ב
 

 
, אשר יש להביאם מראש לידיעת הקבלן ,  טייבהרצ"ב תנאים כלליים ומפרט טכני לביצוע חפירות בעיר  

    ולהעביר אלינו אותו חתום על ידכם וע"י הקבלן המבצע עבודות חפירה מטעמכם בשטח שיפוט העיר.

 המפרט הטכני המפורט להלן בא להשלים את האמור במפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(

 של מדינת ישראל ואינו מבטל אותם.

 תשומת לב הקבלן מופנית לאחריותו לאיתור מערכות תת קרקעיות קיימות ולשמירה עליהם.

בין אם בעלי התשתיות הקבלן מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם כל גורם רלבנטי שיהיה בשטח 

 האחרות, קבלנים נוספים, יזמי הפרוייקטים וכו'....

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של 

 המפקח לפני שיכוסה. אישור כיסוי כנ"ל, אינו גורע מאחריותו של הקבלן לעבודה במצבה הסופי.

 י הביצוע בהתאם למיקום השונה, מפורטים להלן :אופי העבודה ושלב

 
 

 מדרכה / משטח משולב .1
 

 פירוק הריצוף לכל רוחב המדרכה / המשטח והנחת האבנים  על משטחי עץ.     .1.1
 הסרת החול הקיים. .1.2
קיפול זהיר של הבד הגאוטכני הקיים לשימוש חוזר. כל נזק   שיגרם לבד על ידי  .1.3

 הקבלן יוחלף לחדש.
 דרש.חפירה לעומק הני .1.4
 פינוי עודפי החפירה וסילוקן משטח האתר. .1.5

 .CLMSמילוי  התעלה לכל העומק בבטון  .1.6

 החזרת הבד הגיאוטכני. .1.7
 מילוי חול חדש. .1.8
 חדש. ריצוף לפי הדוגמא הקיימת )החלפת אבנים פגומות(/ריצוף .1.9

 בעבודות כבילים הצנרת תונח בתוך שרוולים. .1.10
 

 מדרכה / משטח אספלט .2
 

 ניסור אספלט במשור דיסק. .2.1
 ירוק האספלט לכל רוחב המדרכה / משטח.פ .2.2
 חפירה לעומק הנדרש. .2.3
 פינוי עודפי חפירה וסילוקן מהאתר. .2.4

 .CLMSמילוי התעלה לכל העומק בבטון  .2.5

 ק"ג/מ"ר . 1בכמות  MS – 10ביצוע ריסוס יסוד  .2.6

 ביצוע אספלט מדרכות בעובי הנדרש על פי הקיים. .2.7
 בעבודת כבילים הצנרת תונח בתוך שרוולים. .2.8

 
 
 

 כביש  .3
 

 מ' מאבן השפה כל נזק שיגרם לאבני השפה יוחלף לחדש. 1החפירה תבוצע במרחק  .3.1
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 ניסור אספלט במשור דיסק ברוחב התעלה . .3.2
 חפירה לעומק הנדרש )סילוק עודפי החפירה מהאתר(. .3.3

 .                              CLMSמילוי התעלה לכל העומק בבטון  .3.4

 . קילוף האספלט.ס"מ 30-40ניסור בשני צידי התעלה במרחק  .3.5
 ביצוע אספלט לפי שיטת הפקק עפ"י פרט מצורף . .3.6
 דף ריכוז בדיקות ודו"ח מעבדה מסכם. .3.7
יבוצע ריבוד מלא או קידוח אופקי. הריבוד יבוצע  -שנים  5חפירה בתוך כבישים בני  .3.8

 לכל רוחב הכביש ולכל אורך תוואי החפירה.
 ים הצנרת תונח בתוך השרוולים.שבעבודת כבי .3.9

 
 

 
 זמני להעלמת סימוני צבע מפני מסעת הכבישמפרט 

 
 כללי .1

 
 רקע

 
מפרט זה משמש כמפרט לנושא העלמת סימוני צבע )או אחר( מעל פני מסעת הכביש 

 האספלטית במקרים הבאים:
 

מחיקת סימון קיים בכבישים קיימים ההופכים לאתרי סלילה, כחלק מהסדרי  .1
ה בתקופת ביצוע התנועה הראשוניים המיועדים להטיה זמנית של התנוע

 העבודות באתר.
מחיקת סימון זמני שיושם כחלק מהסדרי התנועה המשתנים באתרי הסלילה,  .2

במהלך הפרוייקט, בגמר הפרוייקט, לצורך פתיחה מסודרת ובטיחותית של 
 הפרוייקט הגמור לתנועה. 

 

 הגדרות .2

 
 סימוני צבע 

 ים, פסי אורך וכד'.כל משטח סימון לרבות אי תנועה מסומן בצבע, מעברי חציה, חצ
 

 העלמה
פעולה הגורמת להעלמת סימון הצבע מעל פני המיסעה לצמיתות, שיטות ההעלמה 

 מוגדרות להלן:
 :הסרה מיכנית. 1ב

שיטת מחיקה המתבצעת ע"י הסרה פיזית מוחלטת של הסימון מעל פני המיסעה, 
 באמצעים מכנים.

 :הסתרה. 2ב
כיסויו בחומר הסתרה המיועד שיטת מחיקת הסימון מהמיסעה המתבצעת ע"י 

 לכך.
 

 אורך חיי תפקוד פתרון ההעלמה
מבחינת אורך חיי פתרון ההעלמה )תקופת השירות( מבחינים בין שני פתרונות/שיטות 

 העלמה:
 . העלמה קבועה1ג

בשיטה זו, אם ההעלמה מבוצעת עפ"י כל הנדרש במפרט, אורך תקופת השירות של 
 ותר.הפתרון יכול להגיע לשנתיים או י

 
 העלמה זמנית .  2ג    

בשיטה זו, אם ההעלמה מבוצעת עפ"י כל הנדרש מפרט, אורך תקופת השירות של 
 חדשים או יותר. 4-הפתרון יכול להגיע ל
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 שיטת הביצוע .3

 

 העלמה קבועה .3.1

 
 פעולת ההעלמה תתבצע בשלושה שלבים, שלבים אלו מפורטים להלן: שלבי הביצוע:

 
 הסרה מכנית בכדוריות פלדה

ההסרה תבוצע באמצעות מכונה ייעודית המבצעת את הפעילויות הבאות: התזת 
כדוריות פלדה על השטח, שאיבת הכדוריות לתוך המכונה, הפרדה בין הזיהומים לבין 

הכדוריות ואיסוף כדוריות שהתפזרו בשטח באמצעות מגנט. המכונה לא תפגע בפני 
 לנדרש לצורך הסרת הסימון. המסעה ולא תפורר את שכבת האספלט בעומקים שמעבר

 מריחת צפוי הסתרה שחור
מתוצרת "טמבור" הפיזור  995-448 -הצבע יהיה מסוג צפוי ביטומני להסתרה קוד

יתבצע ע"י ציוד המשמש לסימון הכבשים בצבעים חד רכיבים כך שיובטח עובי רטוב 
 מיקרון לפחות. 200מיקרון לפחות ועובי קרום יבש של  500של 

 קוורץ על הצבע.פיזור חול 
במקביל למריחת הצפוי יפוזר חול קוורץ מתוצרת "חרסית וחול זך" בדרוג שבין נפות 

גרם/מ"ר לפחות. הפיזור יבוצע ע"י הציוד הנזכר בסעיף  400ובכמות של  30-ל 20
הקודם באופן דומה לפיזור כדוריות זכוכית בצבע רגיל. הקבלן יוודא ששטח הציפוי 

 יכוסה בחול במלואו.

 

 העלמה זמנית .3.2
 3.1ג' בסעיף -תהליך ההעלמה יכלול רק את שלבים ב' ו

 

 הנחיות נוספות לגבי שיטת הביצוע .3.3
בתהליך ההעלמה יתבצע באופן שיטושטש ככל האפשר המתאר הכללי של הסימון המקורי 

 לפיכך יקפיד הקבלן על ביצוע ההוראות הבאות:
ס"מ לפחות מעבר לרוחב  5ה ס"מ ובכל מקר 20בפסי אורך רוחב ההעלמה יהיה לפחות 

 הסימון המקורי.
בחצים תהליך ההעלמה יבוצע בצורת מלבן המכסה את כל שטח החץ וגן מעבר לו כך 

 שתועלם תצורת החץ של הסימון הקיים.
בקוביות רצפות יש לבצע העלמה גם באשור שבין כל שתי קוביות צמודות כך שבפועל 

 סימוני הקוביות המקוריים.יראה אזור ההעלמה כפס רחב שבו לא יזוהו 
 האמור בסעיף לעיל יחול גם על מעברי חציה.

 

 אבטחת תנועה בעת הביצוע .4
הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל הסדרי התנועה הנדרשים במהלך עבודתו כולל הזמנת 

 במפרט הכללי. 00.6.8שוטרים עפ"י האמור בסעיף 
 

 בקרת ואבטחת איכות .5
ובלילה כדי לבחון ויזואלית את איכות ההעלמה.  בתום העבודה יבצע הקבלן סיור ביום

 הקבלן יתקן על חשבונו ובעצמו אזורים שבבחינה ויזואלית איכות ההעלמה שלהם לקוייה.
כמו כן , במקרה של שימוש בהעלמה זמנית באתר סלילה מוטלת על הקבלן החובה לבצע 

לתקנה מידית אם יגלה ימים ולבדוק את תקינות ההעלמה ו 3-סיורי יום ולילה לפחות פעם ב
לידי המפקח. בנוסף  בכתבעל חשבונו. דווח על סיורים אלו יימסר ע"י הקבלן  -בה ליקויים

 לכך רשאי המפקח לבצע בעצמו בדיקות קבלה ובדיקות מעקב לתקינות עבודת ההעלמה.
בדיקת המפקח תהיה בדיקה ויזואלית ולצורך כך הוא רשאי לבדוק האם הועלמו כדוריות 

 באמצעות זכוכית מגדלת. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. זכוכית
במידת הצורך, רשאי המפקח לבצע בדיקות השוואתיות בין אזור ההעלמה ל"אספלט 

הרגיל" של הראות יום, הראות לילה ומקדם חיכוך בבדיקת מטוטלת בריטית באמצעות 
 הציוד המצוי ברשות האגף לחומרים ומחקר.

 
 אחריות .6

שנים )אלא  2לתקינות אזור ההעלמה במקרה של העלמה קבועה למשך  הקבלן יהיה אחראי
אם כן המפקח יקבע שתקופת השירות הנדרשת מההעלמה קצרה יותר( ובמקרה של העלמה 
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חדשים )אלא אם כן המפקח יקבע שתקופת השירות הנדרשת מההעלמה  4זמנית למשך 
 קצרה יותר(.

שעות מרגע משלוח הודעה  48פקח בתוך במקרה של העלמה יבוצע התיקון עפ"י הנחיית המ
 על כך בטלפון או בפקס.

 באופן מיידי.–במקרה של העלמה זמנית יבוצע התיקון עפ"י הנחיית המפקח 
 
 

 הנחיות כלליות למתכן/מפקח
 
 

מע"צ ערכה בעבר מספר ניסיונות בהעלמת סימוני צבע, בשיטות שונות. המפרט הנוכחי   .1
בהתזת כדוריות פלדה +ציפוי ביטומני+ פיזור חול  מבוסס על שיטה אחת )הסרה מכנית

קוורץ( שבה יש את הניסיון הארוך ביותר של כשנה וחצי בכביש עמוס מאוד עם תוצאות 
 טובות )במועד כתיבת המפרט(.

יתכן שבעתיד יכללו במפרט שיטות נוספות )כגון שימוש ביריעות הסתרה בליווי שימוש 
ניות, ניקוי בשטיפה ועוד( שעפ"י הניסיון הבינלאומי ניתן בסימון זמני ע"י יריעות סימון זמ

להשיג בהן תוצאות טובות, אולם שטרם נבחנו בתנאי הארץ, או שהניסיון בהם, עד כה, היה 
 קצר מדי או שלא הביא לתוצאות מספקות.

 
המפרט הנוכחי עוסק בהעלמת סימון בשיטה הנ"ל. יש לשקול יחד עם זאת,  שבאזורים  .2

עלמה מסיבית של סימונים, כיסוי השטח כולו בשיטות כגון ציפוי בתערובת בהם נדרשת ה
או בזלת קטועת דרוג(. באזורים עמוסים בהם  ההעלמה הנדרשת הינה  SMAדקות )

לתקופות קצרות יחסית )מספר חודשים( ניתן להסתפק בצפוי בדייס ביטומני. )בנסיבות 
אם כי יש,  להביא בחשבון -קבוע מסוימות גם דייס ביטומני יכול לשמש כפתרון טוב

ניתן להתייעץ בעניין זה -אפשרות ירידה מהירה במקדם החיכוך בשכבה זו בכבישם עמוסים
 באגף לחומרים ומחקר(.

 

רצוי לחסוך בהעלמת סימון ככל האפשר. לפיכך רצוי מאוד לא לבצע סימון זמני )שיש צורך  .3
גם בשכבה "זמנית" שמשרתת בהעלמתו( בשכבה האספלט הסופית בפרוייקט הפיתוח ו

תנועה תוך כדי הפרוייקט לתקופה של יותר מחודשיים, ובמקום זאת להשתמש במדבקות 
 זמניות מתקלפות המיועדות במיוחד לסימון זמני באתרי עבודה.

 

תשומת הלב מופנית לכך שהמפרט מאפשר למתכנן/מפקח לבחור בין שתי אופציות העלמה:  .4
פקח להגדיר על פי תוכנית שלבי הביצוע )בעבודות פיתוח( על המתכנן/מזמנית או  קבועה

איזו שיטת העלמה להפעיל כאשר נוצר בכך הצורך. עפ"י הניסיון שנצבר במע"צ שיטת 
 הקבועהחודשים. שיטת ההעלמה  4 -מתפקדת בצורה טובה לפחות כהזמנית ההעלמה 

 מתפקדת בצורה טובה לפחות שנתיים.

 

 3.1-)ב'( ו 3.1בתהליך ההעלמה )סעיפים  ההסתרהע שלב על המפקח להקפיד על כך שביצו .5
אך ורק בחומרים המצויינים במפרט.אסור באיסור חמור להשתמש )ג( במפרט, יבוצעו 

בחומרי הסתרה מאולתרים ולא מתאימים כגון צבע שחור לצביעת אבני שפה וכו' שעל פי 
 הניסיון הקיים במע"צ ובעולם נותן תוצאות גרועות.

 
 

יטושטשו ככל האפשר קווי המתאר של על המפקח לוודא שבפעולת ההעלמה כמו כן   .6
 במפרט. 3.3הסימון המיועד להעלמה על פי ההנחיות שבסעיף 

 

עפ"י הדרישות בסעיף במפרט, מומלץ שהמפקח יבדוק את איכות ההעלמה  הן מבחינת   .7
יבצע  הראות יום והן מבחינת הראות לילה מיד לאחר ההעלמה )"בדיקות קבלה"( וכן

כל זאת באתרי עבודות -בדיקות מעקב על תפקוד ההעלמה בתדירות של לפחות פעם בשבוע
במפרט ביצוע בדיקות מעקב שכאלה  5תשומת הלב מפנית לכך שעל פי סעיף פיתוח.

ימים, כולל מסירת דווח על כך בכתב  למפקח, הינו באחריות  3-בתדירות של אחת ל
ר בעייתי מבחינה בטיחותית, ושבהם נעשה שימוש באתרי עבודה שהינם תמיד אזוהקבלן.

בהעלמת סימוני צבע בשיטות הנזכרות במפרט, יש לבצע בדיקה יומית הן ביום והן בלילה 
 של תקינות ההעלמה.
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בכבישים "רגילים", שבהם נעשה שימוש בהעלמת סימונים בשיטות הנזכרות במפרט, יש  .8

לשבוע לפחות, כדי לוודא את תקינות  לוודא שנעשה סיור יום ולילה בתדירות של אחת
 ההעלמה.

 

לפני ביצוע פעולות העלמה בשיטות הנזכרות במפרט, יש לוודא שגם אמצעי סימון מיותרים  .9
 אחרים כגון: עיני חתול יעקרו ויסולקו מהשטח.

  
 

 תנאים כלליים 
 

 שעות לפני תחילת ביצוע עבודה ברחוב או באתר  48על הקבלן להודיע לעירייה  .1
 כלשהו.      
 

 לא יבוצעו עבודות חפירה בימי שישי או/ו ערבי חג ושבתות. .2
 

תוואי החפירה ייבדק על ידי המחלקות השונות של העירייה בהתאם לתכנית. ע"ג  התכנית יסומנו  .3
 המערכות העירוניות.

 
 באזורים בהם קיימים מערכות תת קרקעיות עירוניות העבודה תבוצע ידנית  בלבד. .4

 
 תת קרקעיות אינו מדויק ולא מחייב את העירייה לגבי נזק שעלול להיגרם להם. סימון מערכות .5

 
   רשאית לתקן את .  העירייה  106במקרה של פגיעה במערכות עירוניות, יש להודיע מיידית למוקד  .6

הנזק ולחייב את הקבלן בגין הנזק שנגרם , או לדרוש מהקבלן לבצע את העבודה לפי ההנחיות 
 העירייה.שינתנו על ידי 

 
 בשטחים מגוננים על הקבלן לחדש את כל שטח הדשא ומערכת ההשקיה. .7

 
 על הקבלן לדאוג לניקיון שטח הכביש והמדרכה במהלך ביצוע העבודה. .8

 
 באחריות הקבלן לתחם את שטח העבודה ולמנוע גישה למקומות מסוכנים כגון תעלות פתוחות וכו'. .9

 
 ר את אתר העבודה וסביבתו נקי מכל מכשול ופסולת , בכל יום עם סיום העבודה על הקבלן להשאי  .10

 אשר תפונה לאתר השלכה.
 

באחריות הקבלן לדאוג להצבת שילוט , אביזרי בטיחות ותמרור במהלך ביצוע העבודה על פי תנאי  .11
 שיון המשטרה.יר

 
רירת כל חריגה בנושא הניקיון ובתנאים דלעיל  במהלך ביצוע העבודה ובסיומה תביא לרישום דוחות ב .12

 קנס.
 

במידה והקבלן לא יקפיד על התנאים דלעיל , העירייה תדאג להפסקת העבודה מיידית עד למילוי כל   .13
 התנאים. 
 

 על הקבלן להמציא בדיקות מעבדה לשכבות האספלט ממעבדה מאושרת מוכרת כגון : טכניון, איזוטופ. .14
 

 על הקבלן לצרף ריכוז בדיקות ודו"ח מעבדה מסכם. .15
 

בודה, על הקבלן למסור לעירייה את שטח העבודה ולהחתים את הגורמים הרשומים לאחר ביצוע הע .16
 המאשרים לצורך אישור העבודה.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

יציבו שלט על כך שהחברה מבצעת עבודות תשתית … קבלנים חיצוניים כגון: בזק, ח"ח, מקורות וכדו .17
 לרווחת התושבים ומתנצלת על אי הנוחות הזמנית. 

 
על הקבלן להעסיק עובד, שהוסמך לכך בקורס "ניהול הסדרי בטיחות  העסקת עובד בטיחות מוסמך  .18

התנועה באתרי סלילה" של מכון לפריון העבודה.  העסקת הקבלן תחול על הסדרים חדשים והן על 
 שינויים בהסדרים קיימים ההוראה חלה לגבי כל זמן ביצוע ההסדרים.

 תנאי עבודה באתר של הקבלן:      
 ובד שהוסמך בקורס הנ"ל.א. בחברה יש ע      
 ב. לחברה יש חוזה חתום לביצוע הסדרי תנועה זמניים בכל עת, עם חברה             

 המבצעת הסדרי תנועה.          
 ג. על הקבלן להגיש את שם חברת הבטיחות המאושרת ושם המפקח מטעמה       

 הקבלן. בתוך הצעתו למכרז, אי הגשת שם המפקח תפסול את הצעת          
 
 
 .  הקבלן מתחייב לספק לפני קבלת ההיתר פוליסת ביטוח לעניין פעולותיו של הקבלן            19

 בעבודות הנ"ל.       
א. ביטוח כל העבודות לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל רכוש שהובא לאתר העבודה לצורך ביצוע  

א לרבות כתוצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהי
 עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות נשוא החוזה במלואו.

 
ב. הפוליסה תספק כיסוי לרכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה  חלק מהעבודות המבוטחות  

 $. 100,000 -ות מולא פח 10%)החוזה( בשיעור של 
 
ג. הפוליסה תכלול כיסוי בגין נזקים שאירעו או התגלו במשך תקופת התחזוקה, שלא תפחת משנים עשר  

חודשים, עקב סיבות מלפני תום תקופת הביטוח הבסיסית וכן נזקים שיגרמו תוך ו/או עקב תקופת 
 התחזוקה.

 
וטח, קבלני משנה ועובדיהם או מי מטעמם בגין ד. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין לרבות של המב 

אובדן או נזק גוף או רכוש שייגרם לצד שלישי עקב פעילות כלשהי הקורה לנשוא הביטוח, בכל מקום בשטח 
ביטוח זה יכלול כיסוי וסעיפים בין השאר להלן:  מדינת ישראל כולל בשטחים )פרט ברשות הפלסטינית(.

                 $  1,000,000שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח של  גבולות האחריות בשווי השקלי לפי
)מליון דולר ארה"ב( למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות 

 הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח.
יטתו, ו/או בחזקתו יחשב כרכוש צד ג' לעניין הביטוח רכוש המזמין ו/או בפיקוחו, באחריותו, בשל 

שבעריכתנו, למעט רכוש המבוטח בפועל. חבות עקב שימוש בכלי רכב למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק 
 הפיצויים לנפגעי תאונות אלא אם נודיע מראש ובכתב. כל אלה לא יחולו עליכם )המזמין(.

 
 

 תאריך:                                                           חתימת וחותמת הקבלן  :          
 

               _____________                                                                        _________________ 
 

 ש טייבהוהל הוצאת היתרי חפירה נ –כללי 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 עדה המקומית לתכנון ובניהוהו - טייבהעיריית        
 ביצוע עבודות חפירה בתחום דרךל -ה י ת ר  

 
 

  תכנית מתאר מקומית או מפורטת :
 

  גוש :  חלקה :  מגרש : תיק בניין : 

 חלקות נוספות : 

 מספר בקשה : 

 
 טייבההועדה המקומית לתכנון ובניה  היתר בניה מספר :  תאריך היתר: 

 מס', מאושר בזה לבצע: טייבהרישוי מקומית של הועדה המקומית לתכנון ובניה  על פי סמכות רשות 

  כתובת:
 

  ח.פ.
 

  שם:
 

 הקבלן:

  
    

 תאור העבודה:

 

 מקום העבודה : 

 שיטת העבודה : חפירה / קידוח אופקי.

 

 
 עומק הנחת הצנרת :

 ערבות :                                    נתקבלה ערבות בנקאית ע"ס  ______________ עד לתאריך __________ 

 החזר הוצאות : נתקבל צ'ק ע"ס ___________ עבור _______ ימי עבודה.

 

 
 תאריך מותר לביצוע :

 משך ביצוע מאושר : 

 בטיחות באתר העבודה : עפ"י תרשים מס' 

 כתובת:

 

 שם: 

 

 יועץ בטיחות בתנועה:

 הנחיות כלליות:
בהתאם לתכנית בכפוף למפרט הטכני המצורף, ולמפרט הכללי )הספר הכחול( של מדינת ישראל  . העבודה תבוצע1

 .מצורפת המהווה חלק בלתי נפרד מהיתר זה
 . הקבלן המבצע יהיה אחראי לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים להגנת כל המשתמשים בדרך בין הולכי רגל   2

 ובין  כלי רכב.    
 לכל נזק לצד שלישי שיגרם כתוצאה מהעבודה נשוא היתר זה.. הקבלן המבצע יהיה אחראי 3
 שעות מראש למח' הפיקוח בעירייה, על ביצוע העבודה. 48הקבלן המבצע חייב להודיע . 4
 . לא יבוצעו עבודות חפירה בימי ם שישי ושבת ובחגי ישראל.5
 . העבודות באתר לא יבוצעו ללא שהפיקוח מטעם העיריה נמצא במקום.6

 החפירה והנחת הצנרת, יזמין הקבלן את הפיקוח לבדיקה ואישור כיסוי. עם סיום
 של עבודתו למח' הטכנית על נייר + מדיה   AS MADE. לאחר סיום העבודה, יגיש הקבלן המבצע תוכנית 7

 ללא התוכנית הנ"ל, לא תשוחרר הערבות הבנקאית.מגנטית.     
 

 חתימה : ________________                 שם המאשר :  _________________              
 

*היתר זה הינו חלק בלתי נפרד מהמסמכים המצורפים, הנחיות הבטיחות, התנאים המיוחדים, המפרט  
 הטכני וכו'.

*אי עמידה בתנאי ההיתר תהווה הפרת ההתחייבות והעירייה תהיה זכאית לחלט את הערבות 
 .הבנקאית
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 'זמסמך 

 06/2018ס' מכרז מ טייבהעיריית 

 כמויותהכתב הצעת המשתתף ו

 

 

 )באותיות דפוס(:    שם מלא של המציע
 

__________________________________________________ 
 

 אדם / שותפות / חברה / אחר )נא לפרט(:  אישיות משפטית:
 

________________________________ 

 
 

   _______________________ מס'  ת.ז.   או   מס' ח.פ.:
 

 המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספרי זיהוי של האנשים
 
   ____________________________________________________ 
 

 _____________________________________________   כתובת:
 

 ______________________ טלפון:

    
                            _________________           תאריך:

 
 

 טייבהלכבוד: עיריית 
 
 
מסמכי כי קראתי בעיון את כל בזה, מצהיר ___________________,  ,אני הח"מ .1

לביצוע עבודות חשמל ותאורת רחובות ברחבי  06/2018חוברת המכרז הפומבי מס' 
 םגור , וכלכל הדרישות, התנאיםאת הוראותיהם ותנאיהם, וכי ידועים לי  ,טייבההעיר 
מילוי כל התחייבויותיי עפ"י המכרז הנ"ל, ואין מבחינתי על  שיש בו כדי להשפיע אחר

 ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  כל מניעה לעמוד בהם,
 
 : כדלקמןבזאת ומתחייב מצהיר  הריני .2

 
למילוי ההתחייבויות שבמסמכי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים  .א

י מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות והננ המכרז ובהצעתי זו,
  מסמכי המכרז והצעתי.וההתחייבויות על פי הוראות 

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך  .ב
לרבות דרישות בטיחות וגהות  ההתחייבויות שבמסמכי המכרז ובהצעתי,ביצוע 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

חוק שכר מינימום ב שלא יפחתו מן האמורבשיעורים בעבודה, תשלום לעובדיי 
או  עובדים \, והעסקת עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית ו1987 –התשמ"ז 

 בעלי אישורים לעבודה בישראל כחוק.

  ימים מהמועד  60תקופה של  עד תוםזו תהיה בתוקף ותחייב אותי הצעתי  .ג
 במכרז. להגשת ההצעותשנקבע/ייקבע ע"י העירייה האחרון 

 זולהמצהיר כי ידוע לי שהעירייה איננה  מתחייבת לקבל את ההצעה ההנני  .ד
לביצוע חלק מהעבודות  העירייה רשאית למסורכי או כל הצעה שהיא, ו, ביותר
ללא צורך במתן נימוקים ו ,הבלעדי , הכל על פי שיקול דעתהההצעהנשוא 

ם וכי העירייה רשאית להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה בהתאכלשהם. 
לגובה התקציב העומד לרשותה ו/או לבטל סעיפים שלמים בכתב הכמויות 

 במסגרת זאת.

וכי  י העירייההנני מצהיר, כי ידוע לי שהיקף העבודה יהיה בהתאם לצרכ .ה
הכמויות המדויקות תימדדנה במקום העבודה לאחר הביצוע ויחד עם מחירי 

 היחידות תשמשנה בסיס לעריכת חשבונות.
העבודה ואת כל  עת המחיר שהוצעה על ידי כוללת את כלשהצ ,הנני מצהיר .ו

כל הכרוכות בביצוע , מכל מין וסוג ,ההוצאותחומרי העזר, ציוד, חומרים ו
  של המציע עפ"י מסמכי המכרז  והצעתי זו. ההתחייבויות

 
   
  תנאי ההתקשרות, לרבות אופן ומועדי התשלום, יהיו כמפורט בהסכם כמסמך ד'.    .3

  
במחירי הצעתי הכספית, במכרז זה, אם אזכה בקבלת ההתקשרות כי הנני מתחייב,             

וההסכם, הצעה נשוא ההתקשרות בהתאם לכל תנאי ה כל ההתחייבויותבצע את א
 לשביעות רצון העירייה. 

 
ואזכה במכרז, אבצע את כל הפעולות  אם הצעתי תתקבלהריני מתחייב בזה, כי  .4

  בהזמנה:מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי  ימים  10המפורטות מטה, תוך 

 
 לחתום על ההסכם ועל נספחיו, ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום ומבויל כדין.  .א

 
 .הסכםאת ערבות הביצוע בנוסח המצורף ללהמציא לעירייה  .ב

 
 בהסכם. בהתאם להתחייבויותיי ביטוח הפוליסות לעירייה את להמציא     .ג

 
ותאורת רחובות ברחבי ות הציבוריים במוסדעבודות חשמל להתחיל בביצוע  .ד

 העירייה.שיקבע על ידי   במועד  טייבה העיר
 

, לעיל 5 ף הפעולות המנויות בסעי איזו מןאני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע  .5
והעירייה תהא לביצוע עבודות החשמל הנ"ל, אאבד את זכותי תוך המועד הנ"ל, 

לצורך ביצוע להתקשר כן פת להצעתי זו ורשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצור
 כל מי שהיא תמצא לנכון.עם עבודות החשמל 

לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לגרוע או שבחילוט הערבות לא יהא כדי לי, ידוע  
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם מ ה מצידי של איזופרההעירייה עקב הלזכות 

  זו במסגרת המכרז.הגשת הצעתי 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

או העתק נאמן  ,מסמכי מקור]י מצרף להצעתי, את המסמכים והאישורים הרינ .6
  כדלקמן: –[ בחתימת עורך דין/רו"ח למקור

 
 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק ואישור תקף על ניכוי  .א
 מס במקור.

 
 צילום תעודה המעידה על היותי עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .ב
 
וסיווגו לעבודות  ורישיונבדבר לעבודות נשוא המכרז קבלנים אישור מרשם ה .ג

    -בקבוצה א' 270וכן בסיווג  1סוג  -בקבוצה א' 160, בסיווג בענף חשמל ותאורה
 , וכן הצגת תעודות ברי תוקף למשך כל תקופת המכרז הנ"ל.1סוג 

 
רט במפרט הטכני המצורף לחוברת זו רשימת ציוד מקצועי לעבודה, כמפו .ד

  ו', וכן מחסנים הכוללים מלאי לצורך העבודה. כמסמך
 
צילום תעודת רישום של התאגיד, ומסמכי  [במקרה והמציע הינו תאגיד] .ה

התאגדות ו/או תדפיס מעודכן, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום 
החברה מרשם החברות, ואישור עורך דין של התאגיד/רו"ח על זהות בעלי 

 וזהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד. ,חברהה מנהליהמניות, זהות 
 
בהיקף הכספי  התחייבויותעל יכולתי הכספית לבצע רואה החשבון שלי אישור  .ו

 חודשי פעילות לפחות. 12למשך  ,הנדרש על פי הצעתי )כולל מע"מ(
 
על ניסיון ממוסדות ממשלתיים כגון: עיריות, ורשויות מקומיות מכתבי המלצה  .ז

 שמל, ושביעות רצונם מעבודות חשמל שביצע.בביצוע עבודות חקודם 
 
 וחמש מאות אלף שלושיםש"ח )במילים:  30,500ערבות בנקאית על סך של  .ח

 למסמכי המכרז. כמסמך ג' ש"ח( חתומה ומבוילת כדין, בהתאם לנוסח המצורף 
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 ההצעה הכספית:
 

ספר שיפוצים ו דקל - ספר מאגר מחירים לענף הבניה-מאחוז ההנחה המוצע 
 הינו: מהדורה אחרונה  דקל  – ותחזוקה

 
 
 
 
 
 

 _____% ובמילים ________ אחוז מכלל הסעיפים.
 
 
 

באותו יום הגשת לספר דקל וזאת ההנחה תהיה תקפה עבור כל מהדורה עדכנית 
 כל חשבון.
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 חותמת וחתימת המציע:________________
 

 'חמסמך 
 

 06/2018מכרז מס'  טייבהעיריית 
 
 

 ביצוע הסכםרבות לנוסח ע
 

 ערבות בנקאית
 
 טייבהעירית כבוד: ל
 

 א.נ.
 
 

 הנדון:    כתב ערבות מס'  ______________
 

 
לביצוע עבודות חשמל להסכם "( בקשר המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .1

סך של , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לטייבהרחבי העיר בותאורת רחובות 

בלבד, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי (  ₪אלף ששים ואחד )במילים:  ש"ח  00061,

שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום 

 "(.  סכום ערבות" –________________, יום הגשת ההצעה )להלן 

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על  7ידינו תוך סכום הערבות ישולם לכם על  .2

, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את הידי העיריה ו/או מי מטעמ

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 . לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 

ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו לא יאוחר  30/03/2019תוקף ערבותנו זו, יהיה עד  .   4

מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו על פי 

בתוקף עד לתום והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה תהיינה  ,ה לתקופה נוספתיבקשת העירי

 מועד  הארכת הערבות.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 
 בכבוד רב,

 
 בנק_______________

 
 סניף______________



 עיריית טייבה                                                                                          بلدية الطيبة   
    יחידת רכש                                                                                                       ترياتشقسم الم       

 500227301מ.י                                                                                                                      500227301ر.م        

 
  072-2563499, פקס  072-2563441, טלפון  40400, מיקוד  , טייבה 1ת.ד 

 www.taibeh.muni.il, אתר  sohel.hy@hotmail.comדוא"ל  

 

 2018/06מכרז פומבי מספר 

  רחבי העירחשמל ותאורת רחובות באחזקת ביצוע עבודות 
 ברחבי העיראחזקת חשמל ותאורת רחובות עבודות ביצוע ל  מספקיםעיריית טייבה מודיעה בזאת על רצונה לקבל הצעות 

' בין השעות ה-'ג-ימים ב'בו 07/02/2017החל מיום , מכרז ניתן לרכוש ממשרדי העירייה ביחידת רכשאת מסמכי ה, טייבה

 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.₪  2500תמורת סה"כ  15:00 – 10:00

ניסיון  יבעל נםיהותנאי המכרז, רשאים להשתתף במכרז כל אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל , ללי לגרוע מיתר ב

 , תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז. חשמלקודם של שלוש שנים  )ברציפות( לפחות בעבודות 

יובהר כי  ₪  30,500בשיעור של   20/05/2018את ההצעות על פי מכרז זה יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בתוקף עד 

 ות מכרז כנדרש לא תידון בכלל.ברבע הצעה שלא תלווה

 חובה.אינה בכניסה לבניין  עיריית טייבה ,נוכחות  11:00שעה  14/02/2018של המכרז יערך ביום  המשתתפיםמפגש 

 העירייה בלשכת גזבר.  בבנייןלכך  תאת מעטפות המכרז הסגורות ניתן להגיש לתיבה שמיועד

 . 17:00שעה  28/02/2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

 .17:00שעה  28/02/2018מועד פתיחת מכרז הינו 

יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע , ניסיונו בעבדות קודמות או מומחיותו המקצועית 

בעבודות דומות לרבות עמידתו בלוחות זמנים, עוד יובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 

 . 072-2563400לבטל המכרז , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, טלפון לבירורים  הצעה בכלל והיא רשאית

 לוח זמנים

 מועד תיאור מס'

 29/01/2018 פרסום המכרז 1

 11:00 14/02/2018 מפגש וסיור קבלנים 2

 10:00 18/02/2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 3

 18:00 25/02/2018 השאלות ע"י העירייהמועד אחרון למענה בכתב על  4

 17:00 28/02/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 5

 17:00 28/02/2018 מועד פתיחת ההצעות 6

 

 בכבוד רב,

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש העיר

 

mailto:sohel.hy@hotmail.com

