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 דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן בעניין 201605/ מס'  פומבימכרז 

 

  :כללי .1

גישה גני ילדים דרך  עבודות לביצוע מזמינה בזה הצעות מחיר ( "העירייה")להלן:  עיריית טייבה
 (."העבודות")להלן: בהתאם להוראת מסמכי המכרז  ואד חמדאן

 

:תנאים להשתתפות במכרז .2

 
 רשאים להשתתף במכרז זה : 

קבוצה בעלי סיווג שהינם אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל,  .2.1
(, לפי תקנות רישום 1)סוג   ענף ראשי: כבישים, תשתית ופיתוח - 200ענף  -ג' 

.1988 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

 בסכום של, כבישים, תשתיות ופיתוח עבודות ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3שלושה ) וביצע .2.2
( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז 3) שלושאשר הושלמו במהלך לפחות,  250,000₪

לעניין תנאי זה  ו/או מסמכים נוספים הבהרותזה. יובהר כי העירייה תהא רשאית לבקש 
אף לאחר פתיחת ההצעות. 

להלן.   4.3הגשת ערבות מכרז כאמור בסעיף  .2.3

 
, מטעם זה בלבד ולפי העירייהרשאית  איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,א מילא מציע אחר ל

שלים ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי י
 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להיתקן ו/או יבהיר איזה 

 

: עיקרי ההתקשרות .3

, החל ממועד צו התחלת עבודה שינתן ע"י חודשים 3עד  תקופת ביצוע העבודות היא .3.1
העבודות  ומודגש כי עד למועד זה יהיה על הקבלן להשלים את הביצוע של כל העירייה

. רים הנדרשים להשלמת העבודות, עפ"י כל דין ו/או ההסכםולהמציא את כל האישו

את התמורה אותה תקבל עירייה לשלם למפעיל המתחייבת  העבודות,בתמורה לביצוע  .3.2
. העירייה ממשרד __________

)להלן: "התמורה"(. למשך כל תקופת העבודה גב" ל"גב אלאמור תשלום כללי של  .3.3

יום מיום מתן התמורה בפועל לעירייה מאת  7ף רק בחלו לקבלןיובהר כי התמורה תשולם  .3.4
.__________משרד 

 עירייה.ההתשלומים יעשו עפ"י חשבוניות מס ו/או דרישות תשלום שיועברו לידי  .3.5

הבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, ימציא הזוכה לעירייה, עד וכתנאי ל .3.6
 מאתים וששים )  ₪ 000,026ל ת בלתי מותנית בסך שילחתימתו של ההסכם, ערבות בנקא

(. ערבות הביצוע תהיה בנוסח הערבות, נספח א' "ערבות הביצוע")להלן:  ש"ח(אלף 
ותוארך, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא  25/08/2016תוקף ערבות להסכם, 

התחייבויותיו של הקבלן לפי מסמכי המכרז. 
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 ראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רקהינם כלליים בלבד והולהלן פרטים המובאים בסעיף זה ה
יתה י. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזיחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי יהת



  מסמכי ההצעה: .4
 

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת רישום בפנקס הקבלנים של  עותק מאושר ע"י עו"ד או .4.1
דלעיל.  2.1המציע, כמפורט בסעיף 

דלעיל, בנוסח המצורף  2.2תיאור עבודות קודמות, אשר בוצעו ע"י המציע, כנדרש בסעיף  .4.2
להזמנה להציע הצעות זו. יש לצרף המלצות. 

הזמנה בנוסח המצורף ל רעון עם דרישה ראשונה,ירבות בנקאית לטובת העירייה, בת פע .4.3
להיות המכרז . על ערבות ("ערבות המכרז")להלן:  ₪_000,130בסכום של , להציע הצעות זו

" בערבות יהיה מדד המחירים לצרכן של המדד היסודי".    30/03/2016עד יום          בתוקף 
.    15/12/2015  ביום שפורסם   11/2015חודש 

 
 מובהר כי:  

נוספים יום  60 למשך המכרז ית לדרוש הארכת תוקף ערבותתהא רשא העירייה .4.3.1
כאמור להאריך את תוקף הערבות.  והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה

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

כל אימת שהמשתתף לא רעון ילפ המכרז תהא רשאית להגיש את ערבות העירייה .4.3.2
המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  מסמכייותיו על פי יעמוד בהתחייבו

העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף 
אחר. 

במועד משלוח ההודעה בכתב תוחזר לו  המכרז שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותמ .4.3.3
כה, לפי שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זו

שיקול דעתה של העירייה. 

משתתף שהצעתו זכתה, יסב את ערבות המכרז לערבות הביצוע.  .4.3.4

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .4.4
, דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

וא מנהל ה אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .4.4.1
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

הוא וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976ערך מוסף, התשל"ז 
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

מס לפי חוק מע"מ.

, בנוסח המצורף ום והעסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימתצהיר על  .4.4.2
למסמכי המכרז.  

אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  .4.5

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  ,ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .4.6
ורך אישור עעבודים הרובצים על נכסיו וכן  שום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשפרטי הרי

גבי -וכי החתימות עלדין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד 
מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין )בשולי טופס ההצעה והצהרת 

המציע(. 
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יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי. כמו כן יובהר כדלקמן: 
, מטעם העירייהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  להצעתוהמציע צירף א ל

זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או 
מהמסמכים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לחלופין; לבקש כי 

 שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 



 :ההצעהאופן הגשת  .5

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבליתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, המציע יגיש את הצע .5.1
דלעיל.  4תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  
לבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם זה ב

דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה 
לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי 

שנמסר למציעים.

לכך בכל מסמכי  המיועדחתימה מלאה במקום הנ"ל, חתום על כל דף מהמסמכים המציע י .5.2
, ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המכרז

 במסירה אישית. ההצעות תוגשנה יבה )לשכת מנכ"ל(ית טיבמשרדי עיריהמיועדת לכך 
באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולא בלבד

 בשעה       17/01/2016                המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו יום   .5.3
18:00                  .

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )ששים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.4
)ששים( יום נוספים  60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

ב לפעול בהתאם לדרישה זו. והמציע מחוי

   -- 17/01/2016 ביוםשתתקיים המכרז מעטפות שתתף בפתיחת גישי ההצעות רשאים להמ .5.5
.עיריית טייבהבבניין  18:00  בשעה

 
לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול 
את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, 
לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה 

 ללא הסתייגות כאמור.

 
 הכרוכות בהכנת המכרז: הוצאות .6

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .6.1
תחולנה  דרשות במסמכי המכרז,ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנ

 . המציעעל 

, ניתן לרכוש במשרדי עירייה, בשני עותקים את מסמכי המכרז ותנאיו .6.2
, שלא יוחזרו בכל ₪ 2000בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום סך של 

 מקרה.
 

 
:הבהרות ושינויים .7
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ות לעירייה, להפנ מהמצעיםיהיה רשאי כל אחד         10:00שעה  08/1/2016       עד יום .7.1
. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה בכתבשאלות הבהרה 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2
תחייבנה את העירייה.  –תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בחרון להגשת למועד הא עדרשאית, בכל עת,  העירייה .7.3
השינויים  .לשאלות המשתתפים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובהותיקונים 

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

 . ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרז
 
 :שמירת זכויות .8

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  לעירייה,ל הזכויות במסמכי המכרז שמורות כ .8.1
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

.במכרזו תנאי הצעתקבע כזוכה את ימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  העירייה .8.2

 
 


 :בחינת ההצעות .9

סיונו, יהעירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, נ .9.1
ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות המציע, של  הפיננסיתכישוריו, יכולתו 

ציעים מהמלבקש ולקבל העירייה רשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע וגופים אחרים עם 
והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל  כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

. שיידרש

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .9.2
, באופן שלדעת העירייה מונע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות 

נדרש. הערכת ההצעה כ

בנפרד, והעירייה /פרק/ מרכיב בעבודה תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלקהמציעים הצעות  .9.3
אחד או מציע להעבודות למסור את ה בין מספר מציעים וילפצל את הזכיתהיה רשאית 

ידה וכן תהיה העירייה רשאית לבצע באמצעות -וכפי שייקבע על יותר, לפי שיקול דעתה
מובהר כי .  ות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמההמשתתפים במכרז רק חלק מן העבוד

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע להגיש הצעה שלמה לכל הפריטים ואין 
 המציע רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד. 

כל הצעה בכלל והיא רשאית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  העירייה .9.4
יבה שהיא ולפי שיקול דעתה. לבטל את המכרז, מכל ס

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם מהמציעים רשאית לדרוש  העירייה .9.5
לאחר פתיחת ההצעות. 

 
 :הודעה על זכייה וההתקשרות .10

תודיע על כך העירייה לזוכה.   ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1

המסמכים והאישורים  ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל)שבעה(  7וך ת .10.2
לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו, ערבות  ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.
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שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .10.3
נוכח זכייתו ו/או חזר , אשר עליו להמציא מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייבו מהצעתו
אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע 

כן מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
מציע אחר, והכל מבלי לגרוע הזמין את העבודה מכל לשאית העירייה במקרה זה תהא ר

כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

יה יקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכהזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .10.4
, תהא העירייה היי, החליטה שלא לבטל את הזכיכאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעד

כפיצויים מוסכמים וקבועים ש"ח(   חמש מאות אלפים שלושת_) ₪ 3500זכאית לסך של 
ועד למועד קיום  לעיל 8.2בסעיף הנקוב  מראש בגין כל יום איחור מתום המועד

 .מועד המצאת כל האישוריםהתחייבויותיו של הזוכה או 

ותחזיר להם את  כתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםתיתן הודעה ב העירייה .10.5
ערבות המכרז.

 

 

 

 



בכבוד רב,

       
 נצורממסארוה שועאע עו"ד              
 עיריית טייבה ראש                  
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 סיון קודםינוסח טבלאות תיאור נ

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (1/3) עבודות קודמות תיאור
 

 
 150,000כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה  הבניה( פרויקטים, לפחות, בתחום 3שלושה )תיאור 

הכל כמפורט  זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3) שלושש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך 
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בס

 
 
 קט : הפרוי .1

 _______________________________________________________________ 

 קט )כתובת, גוש, חלקה( : מיקום הפרוי

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    קטמנהל הפרוי

 
 

  
 ? _________הקבלן שליטה בין המזמין לבין  האם קיימת זיקה של בעלות או

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( קט הקבלן לבצע את הפרויהאופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  
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 קט: _______________________________הפרויביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 __________קט: __________________הפרוי עלות כוללת של .6

 

 קט:קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרוי .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (2/3) ר עבודות קודמותתיאו
 

 
 150,000( פרויקטים, לפחות, בתחום הבניה כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה 3שלושה )תיאור 

הכל כמפורט  זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3ש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך שלוש )
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בס

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן ו שליטה בין המזמין לבין האם קיימת זיקה של בעלות א

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 ___________עלות כוללת של הפרויקט: _________________ .6
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 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח טבלאות תיאור ניסיון קודם

 להזמנה להציע הצעות 4.2 לפי סעיף         

 

 (3/3)  ור עבודות קודמותתיא
 

 
 150,000( פרויקטים, לפחות, בתחום הבניה כאשר עלותו הכספית של כל אחד מהם הינה 3שלושה )תיאור 

הכל כמפורט  זה, ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז3ש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך שלוש )
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בס

 
 
 הפרויקט :  .1

 _______________________________________________________________ 

 מיקום הפרויקט )כתובת, גוש, חלקה( : 

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    מנהל הפרויקט

 
 

  
 ? _________הקבלן או שליטה בין המזמין לבין  האם קיימת זיקה של בעלות

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( הקבלן לבצע את הפרויקט האופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 
 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 ( : ______________________לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  

 

 הפרויקט: _______________________________ביצוע סיווג קבלנים נדרש לצורך  .5

 

 _____________עלות כוללת של הפרויקט: _______________ .6
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 קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרויקט: .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...
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 נוסח ערבות בנקאית  

 להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף  

 לכבוד

 עיריית טייבה 

 

 למכרז  ערבות בנקאית ון:הנד

 

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

חדשים(, לים שק מאה ושלושים אלף____ובמילים : )) ₪_____000,130________ סכום עד לסך של

   מס'  פומבים בקשר למכרז שתדרשו מאת המבקשיבתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, 

 שפורסם על ידכם.         201605/

 

 במכתבנו זה: 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -" מדד"

 ולמחקר כללי.  

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

ו )להלן: "המדד החדש"(, אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות ז

שפורסם בתאריך ___ 2015___ שנת __11____חודש של כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

יהיו הפרשי ההצמדה סכום (, המדד היסודי"" - להלן______ שהינו _______ נק' )15/12/2015_____

 י.ן כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויהשווה לה

 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 

פיה -על ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם

פיה, תביעה -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 

ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד  *_____30/03/2016_______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 הנ"ל לא תענה.

 

 אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו

 

 

 רב,   בכבוד

 

 להזמנה להציע הצעות, לפחות.  4.3עד המועד הנקוב בסעיף  – יושלם* 
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 נוסח תצהיר

 )ב( להזמנה להציע הצעות4.4סעיף 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

__ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה _________אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
 
שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

. "(המכרז" - )להלן      ' מסמכרז פרסום ( בעקבות "העירייה)להלן: "עיריית טייבה להתקשר עם 
 .המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 
ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 
העסקת עובדים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -של"ו כדין(, הת

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה  –זרים כדין 
 וכי אני מבין/ה אותם.

 
שע בפסק דין ב לחוק( המציע לא הור2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

וק(, הורשעו ב לח2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
לפחות (, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 
 
די רשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר , ה/גב' ____________ברחוב ____________, מר

 בפני. ואם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עלי קוחאת האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 

 
        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          



 

16 

 

           כבודל

 ("העירייה"להלן: ת טייבה עיריי

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן        201605/     מס'  פומבימכרז 
 
 
 

 הצהרה והתחייבות  
 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

ל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את הבנו את כ .1
 ו/או העלולים להשפיע עליה. בביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
ות או דרישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביע

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .3
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  לבצע את העבודה שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו 

 
איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו  ואנו מסכימים לכך שהעירייהידוע לנו   .4

והיא רשאית לשנות את היקפן, לתוספת או הפחתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה 
 שהיא וללא שינוי בתמורה. 

 
 

ת הנדרש על מנת לבצע ולהשלים אהטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5
   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .6
 

יום )ששים(  60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .7
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ת הצעות במכרז. מהמועד האחרון להגש

, )ששים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו 60ההצעה למשך 
כל פי -עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

  דין. 
 

חוזרת, -בלתימשום הצעה תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו כי  ,אנו מסכימים .8
כרת הסכם ייובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 

 מחייב בינינו לביניכם. 
 

מציא את כל נ ,ימים ממועד הודעתכם)שבעה(  7תוך בהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .9
לרבות ההסכם, חתום כדין,  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי המסמכים

ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .10

העירייה זכאית , תהא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 
כפיצויים מוסכמים ש"ח(   מאותמשת שלושת אלפים ח___) ₪ _____3500____לסך של 

ין, ועד י, לפי הענבמסמכי המכרזוקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים 
למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. 
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רות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המט .11
פי דין או -כל מניעה עלאין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
 
 
 
 
 
 
 

 _______________חתימה:_______  תאריך ________ 
 
 
 
 
 

  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת
 את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עורך דין 
 

צורפים לו וכל יתר מסמכי המכרז הממאשר כי ההצעה  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
המורשים בחתימתם לחייב את __________________, ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמ

 מיותר(. ת ה*)מחק א _______________ התאגיד
 
 

 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: 
 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד     מציע ידי ה-ולמילוי הפרטים על X-ב מוןלסי
 

 אין  / יש    ______ מסמכי המכרז )לרבות עדכונים למכרז, ככל שיש(
 

 אין  / יש         ההצע______ 
 

   ______ העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום ברשם הקבלנים
 יןא / יש     בהזמנה להציע הצעות( 4.1)סעיף   

 
 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.2סיון קודם )סעיף י______ תיאור נ

 
 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ המלצות )סעיף 

 
 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.3______ ערבות בנקאית )ס' 

 
 ין א / יש   )א( בהזמנה להציע הצעות(4.4ספרים )ס' אישור על ניהול ______ 

 
 אין / יש     )ב( בהזמנה להציע הצעות(4.4______ תצהיר )ס' 

 
 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.5______ תעודת עוסק מורשה )ס' 

 
 אין  / יש  בהזמנה להציע הצעות( 4.6נתונים בדבר התאגיד )ס' תאגיד: ______ ל

 
 
 

 שם המשתתף: ___________

 

 _______כתובת: ____________ טל: _____

 

 איש קשר: _______________

 
 חתימה וחותמת: ______________ תאריך: ___________
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 חוזה
 
 

 שנערך ונחתם ב_________ ביום _____________
   

 
 ת טייבה עיריי בין:   
  40400טייבה  1ת.ד.     
 "(העירייה)להלן: "    
     
 מצד אחד;            

 
 ______________________________ לבין:   
    ______________________________ 
  "(הקבלן)להלן: "    
 מצד שני;            

 
 

 בהתאם  דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן עבודות ביצוענת ביהעירייה מעוני והואיל:
 "(;העבודות" או "העבודה: "להלן)כמפורט בחוזה זה , ___627__לתב"ר מס'

 
 לביצוע העבודה;                 201605/    מס'  פומביירייה פרסמה מכרז והע  והואיל:

 
 לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם למפרטים והקבלן מצהיר כי והואיל:

מסמכי המכרז הנ"ל ולפי הכלולים במסמכי המכרז הנ"ל ובהתאם ליתר   וכתב הכמויות
 המחיר כמפורט בהצעתו; 

 
ראש העירייה דת המכרזים של העירייה, בהחלטתה מיום ________, המליצה בפני ווע והואיל:

על הצעתו של הקבלן והמליצה להתקשר עימו בחוזה לביצוע העבודות הנ"ל, כך 
בכפוף לתנאים המפורטים הכל  שהעירייה הסכימה להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודה,

 בחוזה זה להלן; 
 
 

 כם בין הצדדים כדלהלן: לפיכך הוצהר, הותנה והוס    
 

 כללי  -פרק א' 
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 

להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, וייקראו שהמסמכים  .2
  :  לשם הקיצור "החוזה"יחד כולם 

ן וכל המסמכים, כל מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת / הצהרת הקבל 
אשר צורפו להצעתו של הקבלן(. 

 נוסח ערבות בנקאית  -נספח א'  

 קבלן האישור על קיום ביטוחי  -נספח ב'  

 פרטמ –נספח ג'  

 כתב כמויות  -נספח ד'  
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 הגדרות ופרשנות  .3

 
הפירוש או המשמעות המפורטים בטור  להלן בטור הימני בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים 

 הלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת: השמאלי דל
 

 המשמעות    המונחים  
 

 .ת טייבהעיריי   העירייה"" 
 

כל  כל העבודות שעל הקבלן לבצע לצורך חוזה זה, ובכלל זה "העבודות"
בנספחים להסכם זה, וכפי שתוזמנה העבודות המפורטות 

מהקבלן, מעת לעת, עפ"י הזמנות עבודה וכמפורט בחוזה זה 
 לן. לה

       
חיו, מורשיו המוסמכים, והקבלן, עובדיו, של לרבות נציגי הקבלן""

בביצוע מטעמו הפועל בשמו או  ולרבות כל קבלן משנה
 . ותהעבוד

 
כנציגה לצורך מתן הוראות לקבלן העירייה מי שייקבע על ידי  המנהל""

לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי בהתאם לחוזה זה ו
כל עוד לא יימסר לקבלן בכתב אחרת וזה זה. ח העירייה לצורך

 יהיה המנהל מר חאלד ג'באלי.
 
, אשר בו מבוצעות העבודות על ידי העירייה בכתב מי שימונה "איש הקשר" או "המפקח"

  לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
 
לרבות כל תוספת בכתב הכמויות, הסכומים הנקובים  "התמורה"

בהתאם להוראות החוזה ולרבות כל  שתתווסף לסכום הנקוב
 הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.  

 
אין ולא היתה שליטה לקבלן פעולה, אירוע או נסיבות אשר עליון""כח 

בהם, וכן לא יכול היה לצפותם מראש, ואשר אין מקורם 
 ברשלנותו ו/או במחדלו. 

תיפאדה" ו/או סגר מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש כי "אינ 
ו/או מחסור בחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת 

שיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות יר
ו/או תנאי אקלים מיוחדים ו/או תלות באספקת ציוד ו/או 

 .יהוו אירוע כח עליון לאחומרים מחו"ל, 
 
 

 הצהרות הקבלן .4
 

  הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: 
  

 כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעילו הוא בעל כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות 4.1
רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי אלה הינו 

שארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. יי

   
הוא בעל אמצעים נאותים הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי  4.2

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 
התקופה שנקבעה לכך בחוזה.  

 
ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו  מניעה להתקשרותו בחוזה זה לקבלןאין  4.3

לשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כ
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החוזה והנספחים לו חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי לרבות הוא קרא את המכרז ונספחיו  4.4
 . ומוסכמים עליוברורים  ,נהירים

   
 

התחייבויות הקבלן  .5

 
מובהר כי הכמויות שבכתב הכמויות הן בגדר אומדנה בלבד והקבלן יבצע את כל העבודה  5.1

עירייה רשאית לשנות את היקף העבודה, לתוספת או הפחתה, ללא כל הנדרשת וכן כי ה
.לההגב



 הקבלן יספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.  5.2
 

קצב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה על לשבועיים אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל 5.3
א תמורה נוספת. ין העבודות ושלבי ביצוען, ללישל המנהל בענ

 
סיון בביצוע יניהיו בעלי בהתאם להסכם זה  עבודותההעובדים אשר יעסקו בביצוע כל  5.4

 . נדרשיםששיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל יהעבודות ובעלי כל הר
    

 
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח  .6

 
של המנהל, וימלא לצורך זה  המוחלטת והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונ 

 אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 
 
 

 עבודהניהול יומן  .7
 

, שבוצעו מדי יום ביומווירשום בו את פרטי העבודות "( היומןעבודה )להלן: "הקבלן ינהל יומן  7.1
במהלך העבודה או בתנאיה  כל פרט חריגמספר הפועלים שעסקו בביצוע העבודות באותו יום, 

  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום
 

להעברת תהווה תנאי , בעירייה, כשהם חתומים על ידי איש הקשר לעירייהמסירת היומנים  7.2
   .התמורה לקבלן בתום ביצוע העבודות

 
 

 הסבת החוזה וקבלני משנה  .8
 

החוזה, או כל חלק ממנו, ביצוע  לאחר את עבירו/או לה או למסורו/הקבלן אינו רשאי להסב  8.1
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת העירייה, 
מראש ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

בודה או חלק משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של הע
ממנה לאחר.  



מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת העירייה  8.2
קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק. להפעלת מראש ובכתב 

 
קבלן משנה אשר יוצע על העסקת ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליהעירייה תהא רשא 8.3

, כי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת מובהרידי הקבלן, ואולם 
  כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותשיונות המתאימים יוהרסיון יהנ

 
נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה  8.4

תחייבויותיו לפי החוזה חבות כלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו וה
ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, 

שלוחיהם ועובדיהם. 
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ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן הקבלן יציג בפני המנהל והמפקח  8.5
בלן מכל סיבה עבודות. המנהל ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קה

 -ו 8.1שהיא, על פי שיקול דעתם המוחלט. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 
 להסכם זה.  16

 
 

 תפקיד וסמכויות המפקח  .9
 

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב  9.1
טיב המלאכה הנעשית על ידי  החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו,

הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 
הוא.  המנהל ואת הוראותיו



 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.  9.2
 
 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  .10
 
ה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין במקרה של סתירה, אי התאמ 10.1

הוראה אחרת בהם,  יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן: 



.תוכניותא. 

.כתב כמויותב. 

.ג. נוסח  המכרז והחוזה

.ד. המפרט הטכני

. כל מסמך אחר שיצורף על ידי העירייה למסמכי המכרז.  ה

  

אחת מהוראות החוזה  ת י התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראגילה הקבלן סתירה, א 10.2
להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, 
או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן 

במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת.ר. בדב הוראות בכתבלו בכתב למנהל והמנהל ייתן 

 
הוראות, לרבות  ותתוך כדי ביצוע העבוד מזמן לזמן להמציא לקבלן םהמנהל או המפקח רשאי 10.3

תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות 
 . 37כספית יחולו הוראות סעיף 

 
 העדר יחסי עובד מעביד  .11

 
ר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם מובה 

המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד. אם על אף האמור לעיל,  אחר
ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של הקבלן או של אדם 

ל ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את העירייה בגין המועסק ע
 ייגרמו לה בשל כך. או הפסד אשר כל הוצאה או נזק 

 
 

 בדיקות מוקדמות  .12
 

איזור בדק את  רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה 
עבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי ה וטיב את כמויותביצוע העבודות בפועל, 

י ביצוע ערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתרמ םמיקולביצוע העבודות, הגישה 
את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התמורה ו/או על העבודות וכן 
  בחוזה זה.  התחייבויותיו
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ביצוע  .13

 
לבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה, המפרט וכתב הכמויות ובהתאם מתחייב הקבלן  

הקבלן כי בדק את כל המסמכים והנתונים עוד מצהיר  נהל ו/או המפקח.להוראות המ
הרלוונטיים לחוזה וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או 

 סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.  
 
 

 ים אישור .14
 

שיונות יאת כל הרות לפני תחילת ביצוע העבוד הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח 14.1
ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם  ותעל פי דין לביצוע העבוד וההיתרים הדרושים

להלן.  20, לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט בסעיף במשך כל תקופת העבודה

 
הורות על ביצוע חלק  או ללתכולת העבודות ם ו/או תוספות העירייה רשאית לבצע שינויי 14.2

מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 
תמולאנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  לעיל 14.1דרישות הרשויות המוסמכות האמורות בס"ק  14.3

 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה. הקבלן למען הסר ספק, 
 

  
 צוות הניהול  -עם הקבלן השגחה מט .15

  
 

הקבלן מתחייב כי בכל צוות יהיה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין  15.1
(, בעל "העבודה"מנהל  להלן:) 1988 -לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

ודה נשוא חוזה רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעב
.זה



הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות  15.2
 חוזה זה. 

 
כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי העירייה בכתב  15.3

 .הקבלןאת  למנהל העבודה או מי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו ויחייבו
 

 הרחקת עובדים  .16
 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  
אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף /או המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו

אם הסכימה העירייה בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם 
שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 . ותהעבודה או בביצוע העבוד

 
 

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה  .17
 

בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר  הקבלן ינקוט, על חשבונו, 17.1
ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ובאמצעי הזהירות הדרושים לביטחונו ולנוחותו של הציבור, בכל 
מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי  הוראה 

מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יקיים הקבלן שמירה במקום העבודה ויגדר את אתר ביצוע  17.2
 העבודות, במשך כל תקופת הביצוע ועד להשלמתן המלאה ולקבלת העבודות ע"י העירייה. 
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 נזק לגוף או לרכוש  .18
 

לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו  בלעדית בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי 18.1
או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת  ןאו בקשר עמ ותתוך כדי ביצוע העבוד

הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל 
 האמצעים למניעתם.  

 
 ביתב לתביעה העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא 18.2

משפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו 
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה 
הסכום הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על 

 ידה. 
 

גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על ב שפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלםהקבלן י 18.3
. נדרשה העירייה לשלם סכום כלשהו לעירייהכולל הוצאות כלליות שיגרמו  18.1פי סעיף קטן 

בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או 
למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות יותה הקבלן על כל סכום ששבקשר אליו, ישפה א

. העירייה תהא 20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה
רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או 

 אופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה. אבדן כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו ב
 

הקבלן ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה  18.4
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 

או שבוצעו ע"י מי מקבלני  תרתחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יו
 . המשנה שלו

 
העירייה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו,  18.5

בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות 
אמור והכל בכפוף לדרישות העירייה להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כ

 ולתנאים של חברות הביטוח של הצדדים. 
 
 

 נזקים לעובדים ולשלוחים  .19
 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  
בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות 

, לרבות נזק שנגרם לעובד העירייה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני הבדק
 משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד  
עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  הקבלן בגין נזק או תאונה, כאמור,

 רצון העירייה. 
 
 

 ביטוח על ידי הקבלן  .20
 

הקבלן יבטח, לפני תחילת העבודה, על חשבונו מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן ע"פ חוזה זה,  20.1
 הוא, לטובתו ולטובת העירייה יחדיו: 

 

ר אחר שהובא לאתר לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל דב ותאת העבוד 20.1.1
העבודה לצורך העבודה, לרבות החומרים שנרכשו וסופקו על ידי העירייה, בין 
שהובאו למקום העבודה ובין שלא, במלוא ערכם, מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או 

 אבדן למשך תקופת ביצוע העבודה. 

מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע  20.1.2
ודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, עובדי העב
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הקבלן, קבלני משנה ועובדיהם, העירייה, עובדיה, הפועלים מטעמה וכל אדם אחר 
 הנמצא בשרותה. 

 הביטוחים אשר אותם יקיים הקבלן במשך כל תקופת החוזה וכל עוד עלולה 20.1.3
חתימתו של חוזה זה מיום  -ובכלל זה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה, 

 במשך כל תקופת הבדק הקבועה בחוזה, הינם: ובמשך כל תקופת החוזה וכן 
 

ביטוח ציוד ומתקנים המשמשים את הקבלן לביצוע העבודות, במלוא  20.1.3.1
 ערכם על בסיס ערך כינון. 

לרבות חומרים, ציוד רי העבודות, ביטוח העבודות המתבצעות באת 20.1.3.2
 .  בעלות כינונם חלק מן העבודותומתקנים המהווים 

בגבול אחריות שלא  ביטוח נזקים לרכוש שעליו עובדים ולרכוש סמוך 20.1.3.3
 .  מערך החוזה 1%יפחת מ 

ביטוח עלויות נוספות הנגרמות עקב נזק או אירוע מבוטח, בגבול  20.1.3.4
 מערך החוזה. 10%אחריות שלא יפחת מ 

או הנובע מביצוע ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/ 20.1.3.5
ש"ח   4,500,000. העבודה בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של

ש"ח  8,000,000סך של ( לתובע, למקרה ו)ארבעה וחצי מליון ש"ח
 לתקופה. )שמונה מליון ש"ח( 

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים  20.1.3.6
פני מ העבודות נשוא המכרז על ידי הקבלן, במישרין או בעקיפין, בביצוע

שלא יפחתו מסך של כל תאונה או נזק שייגרם להם, בגבולות האחריות 
  לאירוע ולתקופת ביטוח. $ 5,000,000.-לתובע ומסך של  $ 1,500,000.-

 

 כלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה וכל מי מטעמהית הביטוח יובפוליס 20.1.4
 .  ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 יסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת.  פול 20.1.5

יכלל סעיף המחייב את חברת יבכל הפוליסות תיכלל העירייה כמבוטח נוסף ו 20.1.6
-או אי יום מראש ובכתב, לפני מועד ביטול הביטוח 60 לעירייה הביטוח להודיע 

 .  חידושו או שינוי לרעה של תנאי הפוליסה

עבור כל הפוליסות, ולתשלום  הקבלן לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח 20.1.7
 .  ככל שתידרשנה ההשתתפויות העצמיות

 
נמלית, הקבלן מ המהווה דרישה לחוזה 'בנספח בפוליסות הביטוח תהיינה על פי המפורט  20.2

טיב את הכיסויים הביטוחיים, ע"פ יטוחים ע"פ שיקול דעתו ורשאי להמתחייב להתאים את הב
חברת ת חתימבכפוף לזה לתוקף ולביצוע העבודות  תנאי לכניסת חוזהשיקוליו, סעיף זה הנו 

  הנ"ל וללא הסתייגויות.  'בהביטוח על נספח 
 

הקבלן מתחייב להמציא למנהל לפני תחילת העבודות את פוליסות הביטוח או העתק נאמן  20.3
וכן את הקבלות על תשלום דמי הביטוח מיד עם הן, את אישור קיום הביטוחים, למקור של

 ביצוע כל תשלום. 
 

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש  20.4
לעשותה על ידי העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של 

 העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. 
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תקשר בהם על פי הוראות החוזה או שלא לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו לה 20.5

 קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, תחולנה ההוראות הבאות: 

עשר( ימים, )חמישה  15 העירייה רשאית, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 20.5.1
דמי הביטוח, לרבות ריבית והפרשי את להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם 

 ביטוח. הצמדה, לפי חוזי ה

בצירוף  על הקבלןבכך יחולו כל הוצאותיה , 20.5.1עשתה העירייה כאמור בסעיף  20.5.2
רשאית, לפי שיקול דעתה, לנכות כל היא  תהיה ו 20%הוצאות תקורה בשיעור של 

סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי 
. סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרתחוזה אחר או לפי דין, ורשאית היא לגבות 

חיוב זה ייחשב כחוב פסוק של הקבלן לעירייה וזו תהיה רשאית לגבות אותו בכל 
  אמצעי שתמצא לנכון, לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית. 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או  20.5.3
 . יכדי להטיל על העירייה חבות כלשה

 
הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן יישא בכל נזק  20.6

שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 
 הקבלן. 

 
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה על פי  20.7

הקבלן אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי יהא יסות, הפול
 העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 



לעיל וכל סכום שייתבע ע"י  19 -ו 18סעיפים ם של הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוח 20.8
 העירייה בגין סעיפים אלה  ייחשב כחוב פסוק.

 
 

 וח על ידי העירייה פיק .21
 

או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי  לעירייהאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  
מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו 

 כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה. 
 
 

 גישת המפקח לאתר העבודה  .22
 

י ביצוע פשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתרהקבלן יא 
עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מבוצעת ולכל מקום אחר שבו  העבודות 

 מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 
וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים  

 העבודות על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.  
 

 שיונות ותשלום אגרות יהוראות, קבלת רמתן  .23
 

בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין,  
 ום מסים ואגרות. שיונות ותשלילרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת ר

 
 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים  .24

 
24.1  שלא יפריע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא

לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות 
והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, 

את האמור לעיל. 
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בשימוש השוטף באתר בכלל זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות תוך פגיעה מינימלית  24.2
העבודות וכל הפרעה כאמור, תתואם מראש עם המנהל, תקבל את אישורו ותבוצע בהתאם 

להנחיותיו. 



בין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ו 24.3
 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים. 

 
 

 תיקון נזקים למובילים  .25
 

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב,  
י ביצוע לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כד

העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 
העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או 

 כאמור. תשתיות רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב
 
 

 הגנה על עצים וצמחיה  .26
 

העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתרהקבלן לא יפגע  
העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 
העצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והעירייה תחליט על העתקתם, יחולו על 

 הקבלן. 
 
 

 לן אספקת כוח אדם על ידי הקב .27
 

 ו הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עלי 
 וכל דבר אחר הכרוך בכך. לצרכי הובלתם ואמצעי התחבורה 

 
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה  .28
 

תוך  ותהקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבוד 28.1
שיון או היתר לפי כל דין, ימועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רה

 חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור. 
 

יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,  ותלביצוע העבוד 28.2
י להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות מקרה לא יהיה הקבלן רשאובשום  1959 -התשי"ט

 ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
 

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה  28.3
 המפקח.   ןנאותים באתר העבודה, לשביעות רצו

 
ימצא עובד הלן באתר יראו בכך  הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודות, ואם 28.4

 הפרה של חוזה זה. 
 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .29
 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים  29.1
הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 
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היעיל של העבודה בקצב  הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה 29.2
הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של 
המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של 

 הציוד או המתקן. 
 

כמויות ממקורות חלקים מכמויות הציוד המפורטות בכתב ההזכות לספק  מובהר כי לעירייה 29.3
תשולם התמורה בגין  לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יסופק ציוד כאמור,אחרים באופן עצמי, 

העבודה בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל. 

 
 

 ציוד, חומרים ומתקנים באתר העבודה  .30
 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות 30.1
, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר העבודה

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  30.2

שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד כלשהם, בין שעשה 
או חומרים בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי 

 שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 
 טיב החומרים והמלאכה  .31

 
במפרטים,  הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור 31.1

בכתב הכמויות, בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז ובכמויות מספיקות.



כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יהיה בהתאם לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיים ו/או  31.2
לדרישות מכון התקנים הישראלי. כל הוצאות הבדיקות הנדרשות חלות על הקבלן. לפני ביצוע 

קח דוגמאות של החומר, אשר בהם מתכוון הקבלן לעשות שימוש. כל עבודה ימסור הקבלן למפ
הקבלן יעשה את כל הסידורים ויאפשר למהנדס לערוך ביקורות לחומרים ולעבודה בגמר כל 

שלב ושלב. 

 
הקבלן יזמין ביקורת של מכון התקנים ו/או מעבדה מוסמכת אחרת, אשר תאושר ע"י המפקח,  31.3

 בלן. לפי דרישת המפקח ועל חשבונו של הק
 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים למטרתם  31.4
על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים אשר יוצרו או סופקו על ידי 
מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של 

 מקור.  חומרים המובאים מאותו
 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן  - סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה 31.5
לגבי טיבה של העבודה. 

 
  ותהתחלת ביצוע העבוד .32

 
שייקבע על ידי העירייה בהוראה בכתב שתיקרא "צו מועד עבודות בההקבלן יתחיל בביצוע  32.1

, וימשיך באופן שוטף ורצוף, במהלך כל "(הצו התחלת עבוד" –)לעיל ולהלן  התחלת עבודה"
 תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו. 

 
לאחר התאריך הנקוב בצו תחילת העבודה ימים  14תוך עבודות בהלא התחיל הקבלן בביצוע  32.2

כתאריך תחילת העבודה, רשאית העירייה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן 
 בשל כך.  לעירייהגרם ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל נזק שי
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 עדיפות בביצוע לפי הוראות המפקח  .33

 
המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים  33.1

מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה שהיא, והקבלן 
 המפקח. מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע 

 
מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום  33.2

 העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 
 
 
  ותהעבוד יניקוי אתר .34

 
ברה בו בשל הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע עבודה נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצ 34.1

 ביצוע העבודות. 
 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל  34.2
 מחוץ לאתר העבודה.  

 
מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או  34.3

סיכון שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  

 
לת ע"י הקבלן יהיה רק לאתר מורשה כחוק להלן "האתר" הקבלן יציג למפקח את פינוי פסו 34.4

 אישור האתר
 

 
 אי ביצוע העבודה כסדרה  .35

 
וזאת אף  באופן ו/או בתדירות שנקבעו, ו/או כל חלק ממנה אם הקבלן לא יבצע את העבודה 35.1

וי מוסכם פיצ קבלן לעירייהישלם הלאחר קבלת הודעה מן העירייה לבצע את העבודה כנדרש, 
יום של איחור בביצוע העבודה בגין כל  ש"ח( 3500ש"ח ) פים חמש מאותאלשלושת בסך של 

  כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת המפקח. 



הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו  35.2
  . מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי

 
מכל סכום שיגיע  35.1אית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף העירייה תהא רש 35.3

לקבלן, בכל זמן שהוא, לפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 
בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן 

 כל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. מהתחייבותו להשלים את העבודה או מ
 

העירייה, נוסף על האמור , רשאית 35.1במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור בסעיף  35.4
הוראה אחרת בחוזה, לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי ובכל  35.3בסעיף קטן 

 א יהיה צמוד ולא יישא ריבית. המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום החשבון ל
 

שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה על פי החוזה  35.5
 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. ו/או על פי כל דין 

 
  בתקופת הבדק תיקונים .36

 
תוך על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו  36.1

תקופת הבדק בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע 
העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של המנהל ו/או של 

תקופת הבדק לגבי כל אחת העירייה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. 
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מתום השלמת הביצוע של אותן עבודות בהתאם  חודשים( 12) נים עשרמהעבודות תהיה בת ש
 לחוזה זה על ידי הקבלן.   



או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור הקבלן יהא חייב לתק 36.2
 דרישת המפקח ולשביעות רצונו. 

 
 

 שינויים  .37
 

ה, לאיכותה, סוגה, ינוגע לאופיעל שינוי ביחס ה בכל עתלקבלן  רשאי להורותיהיה המנהל  37.1
גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממנה, וכן להורות על פיצול העבודה בין מספר 

   "(, לרבות לאחר הוצאת צו התחלת עבודה.פקודת שינויים)להלן: " קבלנים
 

ערכם על ידי מהנדס העירייה, שווים/ כ"פקודת שינויים" ייקבע  שר המפקח עבודה/מוצריא 37.2
שניתנה  /תוספתבהתחשב בערכם של עבודה/מוצר דומים כמפורט בכתב הכמויות ובהנחה

 לגביהם על ידי הקבלן.  
 

מניעת ספק מובהר ל שינויים.המיום מתן פקודת יום  30המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  37.3
כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של 

השינוי. 

 
הוראה מהוראות הקבלן  מובהר כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה ובשל כך לא קיים 37.4

החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת לתמורה ו/או להארכת 
מועד להשלמת העבודות. 

 
 
 

 תקופת החוזה  .38
 

 
מצו התחלת עבודה שיוצא החל  _______________חודשים 3_סכם זה נערך לתקופה של ה

עד תום תקופת ההסכם יהיה על הקבלן ( ומודגש כי "ההסכםתקופת "להלן: ע"י המפקח )
 להשלים את הביצוע של כל העבודות המפורטות במפרט )נספח ג' להסכם(.

 
 

 כללי  -שכר החוזה  .39
 

תועבר ר בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה הקבלן זכאי לתמורה, אש 39.1
 לעירייה מאת משרד הפנים לצורך ביצוע העבודות.

 

 למשך כל תקופת העבודה )להלן: "התמורה"(. "גב אל גב"לאמור תשלום כללי של  39.2

 
יום מיום מתן התמורה בפועל לעירייה מאת  7יובהר כי התמורה תשולם לקבלן רק בחלוף  39.3

 משרד __________.
 
 

 תכולת מחירים  .40
 

רה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות בכל מקרה יראו את התמו 40.1
 וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, ובין היתר את כל האמור להלן: 

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  40.1.1
 לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה. 

 אום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'. תי 40.1.2
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אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות גידור  40.1.3
 אתר העבודה. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות  40.1.4
העבודה.  הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי העירייה, המוצרים והציוד  40.1.5
האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 לאתר וממנו. 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו,  40.1.6
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

דידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים מ 40.1.7
 לשם כך. 

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  40.1.8

  לאתר מאושר. בודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנוניקוי אתר הע 40.1.9

יות, מס קניה, מכס, דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאל 40.1.10
 בלו, מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  40.1.11

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  40.1.12

 . לעירייההוצאות הכרוכות במסירת עבודה  40.1.13

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה  40.1.14
 זה. 

 בדה מוסמכת. תשלום עבור בדיקות מע 40.1.15

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק  40.1.16
 ותיקונים בתקופתו. 

 רווחי קבלן.  40.1.17

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו,  40.1.18
על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, 

כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין  ובכלל זה
 שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שתיוודענה להם בעתיד. 

   
 .מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה, מכל סוג ומין למען הסר ספק 40.2

 
 

 תנאי תשלום  .41
 

 

דעתו של המפקח( יגיש הקבלן חשבון בגין בתום כל שלב בביצוע העבודות )בהתאם לשיקול  41.1
העבודה שבוצעה באותו שלב. 
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וישולם לאישורו  והמנהל, וככל שאושר יועבר לגזבר העירייה בדק על ידי המפקחיהחשבון י 41.2
   , כנגד חשבונית מס כדין.החשבון על ידי הגזבר מתום החודש בו אושריום  60לקבלן תוך 

 
או באמצעות  בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלןהתשלומים יכול ויבוצעו בהעברה  41.3

. המחאה שתימסר לידי הקבלן

 
ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  41.4

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו
   

 
 ערבות לקיום החוזה  .42

 
חתימת חוזה  במועד לעירייהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן  42.1

.  ₪______000,260_____בסךזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית 



קפה יהיה וותלהסכם זה  'אנספח בנוסח המחירים לצרכן,  הערבות תהיה צמודה למדד 42.2
ותוארך, לפי דרישת העירייה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הקבלן לפי  25/08/2016

המכרז.

 
42.3 -------- 

 
ן לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  הערבות תשמש כבטחו 42.4

 
דלעיל ו/או לא האריך את  42.1לא עדכן הקבלן את סכום הערבות בהתאם לאמור בסעיף  42.5

תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא ערבות בדק בהתאם להוראות הסכם 
זה, יהווה הדבר, כלעצמו, עילה לחילוט הערבות. 

 
כל ההוצאות  ולכיסוי של ההאמור לעיל תשמש הערבות להבטחמבלי לפגוע בכלליות  42.6

והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או 
שיפוצים וההשלמות, ההתיקונים,  ,כל ההוצאות, וכן להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה

או למי  לעירייהלהיגרם כל נזק והפסד העלול כן במהלך העבודה שהעירייה תעמוד בהן, ו
 מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל. 

   
בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  42.7

והתשלומים  אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 
את הערבות  ימים 7ך להשלים תוכאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב 

 הקבוע לעיל. סכום כך שתהא ב
 

חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי  42.8
 דלעיל.  42.2 -ו 42.1העירייה ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיפים 

 
 קיזוז  .43

 
זה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חו 

או על פי כל דין. או על פי כל חוזה אחר שבין הצדדים קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה 
 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 

 
 ביצוע על ידי העירייה  .44

 
, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות 44.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או העירייה ואשר נמנע מלציית להן 
 על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה העירייה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. 

 
ל בהוצאות אשר נגרמו לה העירייה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעי 44.2

 כהוצאות כלליות. שייחשבו  20%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
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לפני מתן לעיל  44.1לא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות האמורות בסעיף  העירייה 44.3
 לקבלן. ימים  10של מראש התראה 

 
חוזה או מזכות העירייה לגבות את אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי ה 44.4

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 
 
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות  .45
הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או  45.1

כלל, ואין אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או ב בכלל
ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

 
הסכמה מצד העירייה ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא  45.2

תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

 
או מטעמה לא  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה 45.3

יפגעו בזכויותיה של העירייה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי 
 קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כוויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה. 

 
 

 שינוי החוזה  .46


אין לשנות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.  46.1



 ת כל האישורים כדין על ידי הצדדים. החוזה כפוף לקבל 46.2
 
 

 הודעות  .47

כל הודעה שתישלח  .הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט להלן 
 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
  הקבלן:____________________    עיריית טייבה  העירייה:  
  1ת.ד.    
  __________________              40400טייבה    

 
 סמכות מקומית  .48

בתי המשפט המוסמכים מבחינה מקומית לדון בסכסוכים הצדדים מסכימים ביניהם כי  
  הינם רק אלו שבנתניה ו/או כפ"ס.הקשורים בחוזה זה 

 
 

 ביול  .49

 ולמו על ידו. הוצאות ביול הסכם זה, אם יחולו, יחולו על הקבלן ויש 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום     
 
 

  ___________________  ___________________ 
 הקבלן         העירייה    
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 אישור 
 

______________ אני הח"מ ___________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן 
"( אשר חתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד דהתאגי" מנהלי____________ )להלן:

   כל דבר ועניין.עם עיריית טייבה, ל בהתקשרות
 

________________ 
  עו"ד 
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 ' לחוזה אנספח       / ביצוע נוסח ערבות בנקאית לחוזה
 
 

     _______________ 
 תאריך        

 
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה 

 
 ערבות בנקאית לחוזה  :הנדון    

 
כלפיכם לסילוק כל "(, אנו ערבים בזאת המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

 _____________ ש"ח מאתיים וששים אלף_)במילים:  ₪______260,000______ סכום עד לסך של
פורט להלן )להלן: שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמ

דרך עבודות ביצוע ל       201605/        להסכם מס' "(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר הפרשי הצמדה"
  .גישה גני ילדים ואד חמדאן

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את 
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 ילה תשלום מאת המבקשים.  משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תח
 

 במכתבנו זה: 
 
 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
או  15/02/2016בתאריך  פורסם יש         201605/        החדש עלה לעומת המדד בגין חודשכי המדד 

פלת המדד החדש בסכום הפרשי ההצמדה סכום השווה להכ( יהיו "המדד היסודי"להלן: ) בתאריך אחר,
 ן כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. הקרן המצוי

 
__ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל 25/08/2016שאר בתוקפה עד ______יערבות זו ת
 לא תענה.  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
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 אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלן -נספח ב' לחוזה
 
 

______________ 
 תאריך  

 לכבוד 
 "(העירייה" להלן: ת טייבה )עיריי

 
 א.ג.נ. 

 
 אישור על קיום ביטוחים של ______________ )"הקבלן"(  הנדון:

 )"העבודות"(  בעיריית טייבה  ביצוע עבודותבגין 
 )"המכרז"(          201605/        מס' על פי מכרז  

 
חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

עבודות קבלניות,   פוליסות ביטוח( "הקבלן")להלן:                             ח.פ.  _____________________
במלואם ואנו מתחייבים  והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים   חבות מעבידיםוצד שלישי 

יום מתאריך חידושם, את עותקי  15בזאת להמציא לכם, מיד עם הפקתם ולא יאוחר מאשר תוך 
 לקבלןנו יהנאמנים למקור וכן עותקים נאמנים למקור של כל פוליסה אחרת המוצאת על יד ותהפוליס

 .2012"(. הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט העבודותהחוזה )להלן: "נשוא  עבודותוהמתייחסת ל
 

 הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של הקבלן, העירייה, קבלני המשנה וכל  הבאים מכוחם של אלו מפני
 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 
 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח עבודות קבלניות :  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

ך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במש 
 עבודות אשר תבוצענה על ידי המזמין או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן.

 
 ש"ח..____________ - שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
ע, על מסכום הביטוח, לכל אירו 10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 בסיס נזק ראשון.
 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2
 ראשון.

 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין או לכל  .1.3
 ן.מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשו 10%צד שלישי שהוא, עד לסך של 

 

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של  מהנדסים ומומחים אחרים  .1.4
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 ראשון.
 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.5
 

חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף  12"מורחבת" של  הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה .1.6
 חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 
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 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה  .1.7
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 יך תחילה: _________ תאריך סיום: _________תאר     
 

  4,500,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 חודשים(. 12לתקופה )  ₪  8,000,000.-מסכום של   ש"ח לאירוע ולא פחות

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
אינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב כצד ין במפורש שכל מי שיצויבפוליסה  .2.1

 שלישי.
 

לעיל ובכל הוראה אחרת, מצוין במפורש בפוליסה כי  2.1מבלי לפגוע באמור בסעיף   .2.2
 העירייה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.

 
 ת הסביבה ו/או זיהום סביבתי ו/או הרעלה. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי פגיעה באיכו .2.3

 
 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן. .2.4
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה  .2.5

 ע"י פוליסת צד ג'.
 

 .כנגד מזמין העבודה יהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומ .2.6
 

 יבוטל חריג לרעד או הסרה או החלשה של תמיכה. .2.7
 

, ולמעט הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה .2.8
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 ________ תאריך סיום: _________תאריך תחילה: _     
 

 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
לאירוע אחד ולתקופת ביטוח  ₪ 20,000,000 לתובע ולסך של ₪  4,0000,000בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

 
כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' המכוסה  .3.3

 ע"י פוליסת צד ג'.
 

, ולמעט  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד העירייה .3.4
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:  .4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 

ך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של המבוטח בכל הביטוחים שער . 4.2
כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את העירייה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני 

 משנה.
 

 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא העירייה. .4.3
 

וחים במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביט .4.4
 לעירייה נודיעאלא אם כן  ע"פ הודעת המבוטח וגם או העירייה, ובאופן אוטומטי, בהתאם

יום לפני כניסת )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת
 .הביטול או אי החידוש לתוקף

 
ו/או לצמצם  הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם .4.5

היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח לעירייה הודעה, במכתב בדואר רשום, 
 )שישים( יום מראש. 60על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 
בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  . 4.6

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  –ו למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבד –בפוליסה 
כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, 
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 

תאונתי מכל סוג ותאור, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום 
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של העירייה, 

 תושביה, יישוביה או בעלי העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן. 
 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  . 4.7
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או SUBROGATIONזכותו לתחלוף )המבטח על 

גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 4.8

ה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה העיריי
היה ידוע לעירייה, שלעניין זה מוגדר כראש העירייה או גזבר העירייה או הממונה על 

 הביטוחים בעירייה והודעה על כך נמסרה למבטחים תוך זמן סביר מעת שנודע לה על כך.
 

קבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או כל הוראה בביטוחים שערך ה . 4.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

 וכלפי העירייה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לעירייה הינ
שיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא הפיצוי ו/או ה

שמבטחי העירייה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה 
 הנערכת לפי החוזה.

 
 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .4.10

 
חוזה ולשלם במועד את כל הקבלן התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי ה . 4.11

 הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותדרשנה.
 

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם  .4.12
לא  לקיום ההתקשרות בין הקבלן לעירייה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים העירייה

 היתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 
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 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. . 4.13
 

 

 

 :ולראייה באנו על החתום

 

 

 

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 

 



  

  

  

  
 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים:

 
  .בדרך גישה לגני ילדים ואד חמדאןניקוז תאורה קירות סלילה פיתוח .העבודה כוללת ביצוע עבודות 1
  

סעיפי  מחירי החפירה ו/או הפריצה כוללים כל הפירוקים וההעתקות שמעל השטח החפור או הפרוץ.. 2

  ירה ו/או פריצה.הפירוקים מתייחסים למקומות שאין בהן חפ

  

ממנה עד כדי ביטול  ת היקף העבודה או סעיפים . המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין א3

  .הסעיף 

  

. לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם יחד עם המזמין שלבי העבודה ומהות העבודה ובמיוחד לחשב 4

ורך להגדיל או לצמצם היקף ביצוע הכמויות לביצוע ולאשר אותם לפני תחילת העבודה במידה ויש צ

  העבודה.

  

ובהתאם  15%עם הנחה של . הקבלן יבצע כל עבודה חריגה מכתב הכמויות לפי מחירון משרד השיכון 5

  למפרט הכללי והמיוחד ולפי להוראות ואישור המזמין.

  יות הוא הקובע במקרה של סתירה)(כתב הכומ יש לקרוא מפרט מיוחד זה יחד עם כתב כמויות

  

. לפני תחילת העבודה בכל  כביש וכביש הקבלן יבצע חפירות גישוש בכביש קיים בתיאום עם המפקח 6

בשטח ויעביר את הנתונים למתכנן לבדיקת ועדכון מבנה הכביש המתוכנן כמוכן לעדכון תוכנית תאום  

תכניות  (יועבר עם הגישושים המערכות, מחיר החפירות האלה כלול מחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

  עדות חתומות על ידי מודד מוסמך)

  

 40. מחירי היחידה כוללים החזרת המצב לקדמתו, ומילוי מחומר נברר ושכבת מצעים סוג א' בעובי 7

  הניקוז. ס"מ מעל לצינורות

  

  . יצוין שלרשות  קיים חוזה סטנדרטי לתנאי תשלום וכד' שהינו החוזה המחייב.8

  

  יות להסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע ויאשר אותה ברשות ובמשטרה. הקבלן יכין על חשבונו תוכנ. 9 

  הסדרי התנועה, סימון ותמרור, מעקות וכל העליות כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד.

המתארות את העבודה ותכולתה והמזמינה והמבצע.   2*2שלטים  בגודל  2. הקבלן יכין על חשבונו 10

  קח.השלט יועבר לאישור המפ

  . הקבלן יעביר עם חומר המכרז שמות של :11

  א.מהנדס ביצוע כולל צילום תעודה.

  ב.מנהל עבודה מוסמך כולל צילום תעודה.

  ג.מודד מוסמך כולל צילום תעודה .

הנ"ל יוגשו בעת המכרז , וניתן לשנות אותם עם הזכיה במכרז. עם קבלת צו ההתחלה הקבלן יעביר את 

  הנ"ל עדכנית.
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יקט יועסק מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מוסמך (הקבלן יעביר לפיקוח אישור משרד העבודה . בפרוי12

  שהפרוייקט רשום על שם מנהל העבודה ומודד אתר צמוד.

  מעבר לנדרש ממודד האתר של הקבלן עליו להעביר לפיקוח ולמתכנן את הבאים :.13

קה ואישור. (תועבר תוך שבועיים תועבר למודד הפמתכנן לבדי –א.מדידה טיפוגרפית עדכנית חתומה 

  או התחייבות שהוא מקבל את המדידה של מודד העירייה. לאחר קבלת צו ההתחלה)

  ב.מדידה של תחתית חפירה

ג. מדידה של כל שכבת מילוי כלשהו (בקלאש/מילוי מובא/מצעים) בנפרד לפני פיזור השכבה שלאחריה, 

הקבלן בפזור השכבה שלאחריה. לא ישולם לקבלן  ולאחר קבלת אישור המתכנן לכל שכבה ושכבה יתחיל

עבור עבודות חפירה ומילוי כלשהו ללא קבלת אזמיידים חתומים לנ"ל. עם כל אזמייד יעביר הקבלן 

  תוצאות המעבדה לכל שכבה בנפרד.

ד. לפני ביצוע אספלט הקבלן יעביר למתכנן את המדידה של השכבה האחרונה לקבלת אישור ביצוע 

אספלט, הקבלן יצרף תוצאות בדיקה עם האזמייד, ויועבר מרשל התערובת האספלטית לפני הביוצוע 

  לקבלת אישור מתכנן.

על ידי מודד מוסמך) ה.הקבלן יעביר אזמייד חפירה של יסוד קירות תומכים וגדרות (אזמייד חתום 

ויעביר אזמייד לכל מדרגה של הקירות התומכים, ללא אזמיידים חתומים לא ישולם עבור העבודה ולא 

  תאושר ללא כל ה"ל

ה.עם הגשת חשבון סופי הקבלן יעביר תיק בדיקות שלם עם כל האזמיידים חתומים על ידי מודד 

רפית עדכנית קשורה לרשת ארצית על בסיס מוסמך,כולל מדיה מגנטית (קבצים), ויגיש מדידה טיפוג

  התחנות שיקבל ממודד המתכנן.

ו. לאחר סיום העבודות הקבלן ישמור על נקיון קו הביוב הקיים , ישטוף אותו ויעביר צילום לקבלת 

  אישור מהתאגיד שהכל תקין מבחינתם .

ה תוספת תשלום עבור . הקבלן יכין על חשבונו הסדרי תנועה זמניים ויאשר אותם במשטרה, לא יהי14

  איבזרי בטיחות והתקנים שידרשו ליישום ההסדר.

של המפקח ,  ראות הקבלן יקבל קנס לפי הערכותוהת 3. במתן הנחיות לקבלן ואי ציות להן לאחר 15

  וללא כל התנגדות מצד הקבלן

  . על הקבלן לעבור על כל עמוידי המכרז ויחתום בחתימה וחותמת על כל דף.14

  

  

  

_________________  

  חתימה וחותמת הקבלן
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  רשימת  המסמכים  המהווים  חלק

  בלתי  נפרד  ממכרז/חוזה 

  

  מכרז/חוזה  זה מורכב מהמסמכים הבאים :  

  

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף    המסמך

    ןהצהרת הקבל    מסמך א  

    הזמנה להגשת -הוראות המכרז והחוזה   מסמך ב  

    ר  ביצוע  עבודההצעה עבו  

    הצעת הקבלן  מסמך ג  

    מכרזדוגמת ערבות לקיום ה  מסמך ד  

    החוזה  מסמך ה  

    מפרט טכני מיוחד  מסמך ו  

    רשימת תכניות  מסמך ז

    כתב כמויות  מסמך  ח

  המפרט הכללי לעבודות בנייה     .1  מסמך ט   

  בהוצאת  משרד  הבטחון ומשרד  

  הבינוי והשיכון.

  הכללי לכבישים  פרט הטכניהמ  .2  

  מהדורה אחרונה.

  כל  התקנים המתייחסים   .3  

   לחומרים לעבודות ולפרטים

  השונים.

  אופני המדידה המצורפים   .4  

  למסמכים  הנ"ל.

  

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם   

  מצורפים בזה.

  כללי הסטנדרטי בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות המפרט ה -) מפרט כללי  1( 

  משרד הביטחון  מ.ע.צ משרד הבנוי והשיכון במתכונתו העדכנית לתאריך הוצאת המכרז.

  ) הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאת משרד התחבורה. 2( 

  דרוניות בהוצאת משרעיבינהנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים        

  .(מע"צ)התחבורה      

  ין להכרעתו הסופית של המתכנן.יבמידה ויש  סתירה בין המסמכים לעיל יובא הענ

ההתייחסות למפרטים במסמך ג' היא לאופן והנחיות ביצוע ,פרטי התשלום ע"פ המפרט המיוחד וכתב 

  הכמויות.
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מפרט טכני 
  מיוחד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  

  מפרט טכני מיוחד  

  

   2016/5  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  

  דרך גישה לגני ילדים ואד חמדאן
   

  

בהוצאת כללי לעבודות בנייה הבין  משרדי כל העבודות הנכללות בפרוייקט זה כפופות לאמור במפרט ה

  י העבודה של יצרני החומרים, המפרט המיוחד והוראות  המפקח  ו/או  המתכנן.משרד הבטחון ומפרט

  

   מוקדמות - 00פרק 

במפרט  הכללי, או פרקים רלבנטיים  אחרים   00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את  פרק 

  שלו.

  

  אתר העבודה  00.01

  טייבהאתר  העבודה  נמצא   

  

  תיאור  העבודה  00.02
     -עבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת לה 

  דרך גישה לגני ילדים ואד חמדאן
  בהתאם לכתב הכמויות.  

  
  תיאום  סדר  העבודה

00.03  

הקבלן חייב לבצע גדר בטיחות וינקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת המפקח מטעם משרד 

  העבודה  והרווחה.

    א.

משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני  על הקבלן להמציא אישור  המפקיח מטעם

  התחלת העבודה.

    ב.

על הקבלן להיות מודע כי האולם נמצא במתחם בתי הספר, ועליו לנקוט בכל האמצעים 

  הדרושים להמשך הלימודים באופן תקין ןבטיחותי.

    ג.

  

רכוש    יהיה הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות, בטיחות ושילוט הנדרשים  להבטחת

  וחיי  אדם  באתר  או  בסביבה.

    .ד

יהיה  הקבלן חייב לתאם את מועדי תחילת ביצוע העבודות השונות  באתר ואת זמן אריכתן 

  עם המפקח, הרשות  המקומית.

    .ה

יהיה  הקבלן  חייב  לתאם  את  שעות  ביצוע  העבודות  השונות  באתר  מדי  יום  ביומו  עם  

  .המפקח 

    .ו

הקבלן חייב  לשמור  על  סביבה בטיחותית לפי תקנות  משרד  העבודה  והרווחה  יהיה 

  ולשביעות רצון  המפקח.

    .ז

  
  

  היקף  המפרט  00.04

יש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב   הכמויות  ועל  כן  

מויות  תמצא  את  ביטויה  במפרט  אין  מן ההכרח  שכל  עבודה המתוארת  בתכניות ובכתב  הכ

  המיוחד .
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  התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות  00.05

את כל המידות, הנתונים והחוזה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז 

והאינפורמציה המובאים  בהם. בכל  מקרה  שתמצא  טעות  או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט 

ב הכמויות,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.  ערעורים  על  אי הטכני ובכת

מיד  ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן ידות  שמסומנים  בתכניות  יובאו התאמות ועל המ

העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה 

  ההתאמות . –אי שלא הרגיש בסטיות וב
  

  עבודה,  ציוד   וחומרים  00.06

כל ציוד  ו/או  אשר  בדעת  הקבלן  להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני   א.  

התחלת הביצוע לצורך  זה  חייב  הקבלן  להגיש  למפקח  תעודות  תו תקן לגבי הציוד ו/או 

ע"י המפקח, יסולק מן  המקום  ע"י   החומר הנ"ל. הציוד ו/או  החומר  אשר לא יאושר

  הקבלן ועל חשבונו  ויוחלף בציוד ו/או  חומר  אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח .

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים   ב.  

וכד' של  הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות,תקנות

לדרוש   דרישות, תקנות וכד'  המפקח  רשאירשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן 

שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת  עבודות לדרישות,  תקנות וכו' של אותה 

  רשות,  והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש .
  

ני השימוש בחומר מסוים, על  הקבלן עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפ  ג.  

זאת  ויחד עם לקבל  מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם 

  .להגיש דגימות מאותם  החומרים לצרכי  בדיקה

החומרים  יימסרו  לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאתיה יקבעו את מידת התאמתם  

יב החומר מן  הדגימה  המאושרת תגרום להפסקת לשימוש בביצוע חוזה זה . כל סטיה בט

  העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום,  על  חשבון  הקבלן .
  

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת     

על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע ע"י 

  מפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה  את  שני הצדדים .ה
 

יוד  לפני ציג  מורשה  של  יצרן  החומר  ו/או  הצמנהקבלן  חייב  לקבל  הדרכה  מקצועית    ד.  

לגבי החומר ו/או   בה  לביצוע  העבודה,  הדרכה  תכלול  הסבר  טכני השימוש תחילת  

  ורט לגבי  שיטת  השימוש  והביצוע  הדרושה.איחסנו  וכו'. והסבר מפ הציוד  עיבודו

לאחר  ביצוע  דוגמא  מייצגת  (גודלה  ומיקומה  ייקבעו  ע"י  המפקח  בשטח)  חייב  הקבלן  

להגיש  למפקח  מסמך  בכתב  מטעם  יצרן  החומר  ו/או  הציוד  מאשר  בו  את  טיב  

  החומר,  צורת  השימוש  בו  ושיטת  ביצועו.     
  
  

  מהנדס באתר   00.07

על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:  3210מדף  13בא כוחו בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף  

בפנקס  המהנדסים  והאדריכלים  המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום 

וע  עבודות  (שלוש) שנים  לפחות  ובעל  נסיון  מספיק,  לדעת  המנהל  בביצ  3ותק  מקצועי של  עם

  מהסוג  הנדרש  בחוזה  זה .
  

  אחריות הקבלן  00.08

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


רואים את הקבלן כאדם  היודע את  מטרת   העבודה,  כי  הוא  מכיר  את  התכניות, המפרטים,  

רשימת הכמויות,  סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו,  וכי  הוא  בקיא  בהם  

  לשטח  בו  תבוצע.  ובתנאי  העבודה  המיוחדים

ותם   של  המתקנים המבוצעים  על לפיכך  רואים  את  הקבלן  כאחראי  לפעולה   התקינה   ולשלמ

ידו  ועליו  לפנות  את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות 

רואים אותו כאחראי   כן, וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה 

  ועליו  לשאת  בכל האחריות  הכספית  והאחרת .בלעדי, 
 

  אמצעי זהירות  00.09

הזהירות הדרושים  למניעת  אחראי  לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל  אמצעי הקבלן 

 בניה,  הנחת  קווי  צנרת,  הובלתאונות  הקשורות בעבודות  הריסה, עבודה,  לרבות  ת תאונות

  חומרים,  הפעלת  ציוד כבד  וכו' .

הקבלן ינקוט בכל אמצעי  הזהירות  להבטחת  רכוש  וחיי  אדם  באתר  או בסביבתו בעת בצוע  

בענינים אלו  העבודה  ויקפיד  על  קיום  כל  החוקים, התקנות וההוראות  העירוניות והממשלתיות

, מעקות , גדרות  זמניות, אורות ושלטי לרבות חוקי ותקנות משרד העבודה .הקבלן יתקין פיגומים

כדי להזהיר את  הציבור מתאונות ש עפ"י תקנות וחוקי משרד העבודה אזהרה  כנדרש וכל הנדר

חומרים  ומכשולים  אחרים    העלולות  להגרם בשל המצאותם של בורות, ערמות  עפר, ערמות

  .באתר
  

את  ישרלימלא את כל הבורות והחפירות, לן לשל האתר חייב הקבמיד עם סיום העבודה בכל חלק   

  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה  מעבודה .כל ולסלק את הערמות והעפר 

הקבלן יהיה  אחראי  יחידי  לכל  נזק  שייגרם  לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי  נקיטת  

ר בשום תביעות מסוג אמצעי זהירות  כנדרש  עפ"י  תקנות  וחוקי משרד  העבודה והמזמין  לא  יכי

  זה אשר תופנה אליו.

לויכוח בין  תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושאזאת  שומר המזמין לעצמו  זכות לעכב לעומת 

ישוב  הסכסוך  או  ים הנ"ל ישחרר המזמין  רק  לאחר לבין הקבלן. את הסכומ ו התובעיםהתובע א

מך אחר בר סמכא. כל תביעה  לפיצויים בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מס חילוקי  הדעות

קט  כל  שהוא ילאדם אחר, או תביעת  פיצויים לאוביתאונת עבודה לעובד של הקבלן או  עקב

לא  ישא באחריות ן בפוליסת בטוח מתאימה  והמזמין שנפגע באתר העבודה, תכוסה  ע"י  הקבל

  כלשהי  בגין  נושא  זה .

  
  
  
  
  
 

  ורי  התנקזות  זמנייםהעבודה  וסיד הגנה על   00.10

הקבלן  ינקוט, על  חשבונו, בכל  האמצעים  הדרושים  כדי  להגן  על  המבנה במשך כל תקופת 

הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להגרם  ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו' או 

על חשבונו, לפי דרישת מכל נזק  אחר  אשר יגרם למבנה מכל סיבה שהיא ובמיוחד ינקוט הקבלן, 

להגנת  האתר מפני  גשמים  או מפני כל  מקור  ת  רצונו, בכל  האמצעים הדרושים המפקח ולשביעו

מים  אחר, כולל  חפירת  תעלות  זמניות להרחקת המים. החזקת האתר במצב  תקין  במשך  עונת 

  הגשמים  וסתימתם  לפני  מסירת  העבודה.

על חשבון הקבלן. כל  נזק  ית לא  תמדדנה  לתשלום ותהיינה נזמ כל עבודות העזר להתנקזות

שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי  הגנה נאותים  והן אם לא עשה כן, 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על  חשבונו  ולשביעות רצונו  הגמורה  של  המפקח.
 

  תנאי  השטח  00.11

ד  לבנייה  יתרשם טוב מאוד מתנאי השטח תנאי  הגישה  אליו  ומכל  הקבלן  יבקר  בשטח  המיוע

  מאפיין  אחר  לפני  הגשת  הצעתו.

ים כל  העבודות  הכללות  במכרז  זה  יהיו כולל מו  שצוינו  בכתב  הכמויות  לגבימחירי  הקבלן  כ

  מאפיניו.כל הנוגעים לתנאי השטח על  בהחלט  את  השיקולים  השונים 

  דרת דרך גישה לאתר העבודה והחזרת המצב לקדמתו.לרבות הס
  

בודה  ו/או  לבצע  כל  ע דרכי  גישה למגרש ו/או להסיר  מכשוליםעל  כן  הקבלן  חייב  להכשיר    

  בשטח  לצורך הכשרת גישה נוחה  ומיידית לפני  תחילת  העבודה.אחרת  עפ"י  החלטת  המפקח 

פריצה ומצעים מהודקים הכל  לאישור  המפקח  ודות הכרוכות  בכך  כלולות  עב  כל העבודות

ועפ"י  תוכנית  שתמסר  לקבלן ע"י המפקח, יהיו על חשבון הקבלן והמזמין  לא  משלם  עבור  

  עבודות  הכשרת  הדרך  והסרת  מכשולים.
  

  סמכויות המפקח  00.12

  א.   

  

המפרט  סעיפי או להחליף, את האמור בשאר לגרוע  בא  להוסיף, אך לאלן לה האמור

  .והחוזה 

המפקח  הוא נציגו בשטח  של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  הטכני וכתב   ב.  

  בהירות לפי מיטב  הבנתו. יות וכל אי התאמה ביניהם ו/או איוהכמ

  ג.   

  

המפקח  הוא  הפוסק  הבלעדי  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  או   

  ות  להתבצע .צריכ

  

העבודה, כולה או חלקה  לקבלני  ר את הקבלן חייב באישור המפקח אם  בכוונתו  למסו  ד.  

משנה.  אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או 

  מחדלים של קבלני משנה .

דיפות של איזו ראשי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע  ע המפקח

עבודה או חלק  ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן  יהיה  חייב  לבצע  את   העבודה  

  בהתאם  לסדר  העדיפויות  שנקבע  ע"י  המפקח.
  
  
 

עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח ראשי להורות לקבלן כיצד לבצע   ו.  

למנוע  נזק  לפי מיטב  כללי  המקצוע, כדי רט או אם לדעתו  נחוץ הסדר,החוזה ו/או המפ

הוראות המפקח  ע"י  הקבלן  אינו  משחרר את  הקבלן  ר בוצעו. מילוילחלקי עבודה שכב

  מאחריותו לעבודה כולה  ולנזק כלשהו, הכל  לפי  תנאי  החוזה .
 

של של תוכניות מאושרות לביצוע ו עותקיי מסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שנהמפקח י  ז.  

 מסרו לקבלן ע"י המפקח חתומותהמפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנ

ל וללא אישור המפקח ו/או ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות הנ"

  לא תתקבל הנזק והאחריות  יחולו  על  הקבלן .המתכנן 
  

  לביצוע תכניות  00.13

יות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני  הביצוע  התכניות המצורפות בזה הן תכנ

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


ימסרו  תכניות  אשר ישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים לחול  שינויים  והשלמות  

  ביחס  לתכניות  למכרז  מסיבות  כלשהן.

.  כונים אלהלקבלן  לא תהיה זכות לדרוש  או  לקבל שום פיצויים או שינוי  במחירי היחידה עקב עד

  זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר  הוצגו  במכרז.המנהל  שומר לעצמו 
  

  אישורים  00.14

 הקבלן  יקפיד  מבעוד  מועד בהגשת כל האישורים הנדרשים לצורך התחלת  העבודה  בשטח  כולל 

שת  אישורים  צאות  הכרוכות בהגוכל  ההעבודות  חפירה  וחציבה  ועבודות הכשרת גישה  לשטח. 

  כאלה  על  חשבון  הקבלן  ועל  חשבונו  בלבד.

או והתקנות  העירוניות  מכל  רשות  יקפיד בהגשת כל האישורים  הנדרשים  עפ"י  החוק  הקבלן

  גוף ממשלתי במהלך העבודה לרבות משרד העבודה, רשות  העתיקות,  מכבי  אש  וכו'.

  חשבונו  בלבד.על  חשבון הקבלן ועל ורים  אלה  כל  ההוצאות הכרוכות בהגשת איש

אי  השגת  האישורים  כאמור  לעיל  מכל  סיבה  שהיא  תחשב  כעיקוב   בזמן  ביצוע  העבודה,  על  

  כל  המשתמע  מכך  עפ"י  תנאי  מכרז/  חוזה  זה.

        

  אספקת  מים ,  חשמל  וטלפון  00.15

ור  לרשת  הקיימת  עפ"י  הנחיות  המפקח  חיבשטח המיועד לבנייה ופיתוח  כולל לכל מקום ב

המבוצעות  או  במהלכה  הינן  עבודות תחילת  העבודה  ו/ בשטח  ובתיאום  עם  נציג  המזמין  לפני 

ו  ע"י  גוף  אחר תבוצע  ע"י  הרשות  המקומית  אדהיינו, אספקת המים  ע"י הקבלן באורח  תקני 

  חיבור  חשמל  ע"י  חברת  חשמל.   חיבור  טלפון  ע"י  בזק, המוסמך מטעמה, 

  כולל הצריכה. חשבון  הקבלן  ועל  חשבונו  בלבדכל  ההוצאות  הכרוכות  בכך  על  

   

  תכניות "לאחר ביצוע"  00.16

התכניות) על  חשבון  על  הקבלן  להכין  על  חשבונו,  על  גבי  סמי  אורגינלים   ודיסקט   (להלן:

. תכניות אלו יסופקו  למפקח  לפני  קבלת העבודה AS MADE)" (הקבלן, תכניות  "לאחר ביצוע

על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תוכניות  אלה  הינה  תנאי  לקבלת  העבודה  

  ואישור  החשבון  ע"י  המפקח.
  
  
  
  

  לוח זמנים  00.17

מחייב לבצוע  יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים  15הקבלן  יגיש  למפקח  תוך   

העבודה. לוח  הזמנים  יאפשר  מעקב  אחר  שלבי הביצוע,  והוא יקיף את  כל  התהליכים 

והשלבים השונים של הבצוע ושל  הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים 

בהתאמה ללוח המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח  הזמנים,  המעקב,  העדכון וכו' יחולו 

  הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. לוח זמנים זה  יעודכן  אחת  לחודש  ע"י  הקבלן. על

  סדרי עדיפויות  00.18

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים 

  בהם יבוצעו וכו' .

  או  לתוספת  כל שהיא.כל  האמור  לא  יהווה   עילה  לתביעה  לשינוי  מחיר  יחידה  
  

  אחריות  00.19

למזמין  תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים  בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן 
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תעודות  אחריות  לצנרת, אביזרים ארונות  וכל  תעודה  נוספת. הקבלן   ידאג  לכך   -כגון 

  שתעודות  אחריות  אלה  יוסבו למזמין.
  

   דהקבלת העבו  00.20

מסירת העבודה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע מושלם וסופי של המבנה (או שלב או  שלבים ממנו אם  

אכן הביצוע  חולק לשלבים)  לשביעות  רצונו הגמור של המתכנן והמפקח ורק לאחר שהקבלן יתקן  

ת  או כל  פגם  שהוא  או חסר במבנה שנגרם מכל סיבה שהיא בין אם  נתגלה  בעת  המסירה  הסופי

  לפני  זה.

סירה הסופית יהיו  המחליט הבלעדי בשטח אם ביצוע העבודה מושלם וסופי,בעת המ המתכנן יהיה

המזמין, המתכננים, המפקח  בשטח, היועצים וכל אדם שהמזמין יבקש שיהיה נוכח  נוכחים  מטעם

  ומטעם הקבלן  אך  ורק נציג הקבלן הבלעדי בשטח  דהיינו  המהנדס.

וראות המפקח העליון דהיינו המתכנן בעת המסירה  הסופית או  לפניה  תועברנה  כל דרישות וה

לקבלן  דרך המפקח בשטח כהוראות שהקבלן חייב לבצען באופן מושלם  ומיידי  ולשביעות  רצונו   

  הגמור  של המפקח  והמתכנן.

בעת עם הקבלן המסירה חייבת להתנהל באופן סדיר, כל הערה של נציג  הקבלן (הנוכח היחידי מט

 כהפרעה  לסדר המסירה  התקין תגרום לדחית המסירה לתאריךהמסירה) שתראה בעיני המתכנן 

מס' מהוראות  המכרז  והחוזה  דף   10העבודה  בהתאם לסעיף אחר וחיוב הקבלן בפיגור במסירת 

8 .  

ת למסירת  העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה.מובא בזאת  לידיע חתימת המפקח

הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של המתכנן, חברת החשמל , חב' "בזק" . 

אין הוראותיהם מחייבות את  הקבלן, אלא  באם  ניתנו  באמצעות  המפקח   מקרה בשוםאולם 

  מטעם  המזמין  בנוהלים  המקובלים.

בלת העבודה ע"י המזמין ר  בעת  קלמען הסר כל ספק מוצהר  בזאת, שמתן  תעודת  סיום/גמ

  מותנית  בקבלת  העבודה  גם  ע"י  הרשות הציבורית המתאימה: חב' "בזק" , חב'  חשמל  וכו' .
  
  
  
  
  
  
  

  תיאום  עם  קבלנים  אחרים  00.21

לנים  השונים העובדים  על  הקבלן  לתאם  באופן  מלא  את  סדרי  העבודות  השונות  עם  הקב

עת  שתיאום  כזה  ידרש למען  הבטחת  סדר  עבודה  תקין  באתר    בסביבת המבנה כלבמבנה או 

  העבודה.

  הקבלן  יהיה  אחראי  בלעדי  לכל  נזק,  עיכוב  עבודה  וכו'  הנובע  מחוסר  תיאום  כזה.
  

  קבלני משנה  00.22

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם 

המפקח העסקת  קבלני  המשנה, גם  אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני יאשר 

  המשנה והתאום ביניהם .

המפקח  רשאי לדרוש הרחקתו  משטח העבודה  של כל  קבלן משנה, או  כל פועל של הקבלן,  אשר 

עבודה. ההחלפה  לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן  להחליפו באחר למען  ביצוע  ה

  הנ"ל  תעשה  באחריותו ועל  חשבונו של  הקבלן .
  

  כמויות  00.23
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   -א  

  

  

   -ב

  

  

  

כל שינוי קטן  או  גדול  ככל  שיהיה  בכמות שתתקבל במדידה לאחר הביצוע ביחס לכמויות 

  המכרז  לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה .

  

מה שנאמר לעיל במסמך ה' סעיף מס' תחושב לפי תמדד והכמויות עבודה שלא נכללת בכתב 

9.  

  

  

    סילוק  פסולת  ועודפי  עפר  ועקירת  עצים  קיימים  בשטח    00.24

חומר אחר,לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל  פסולת וכן כל חומר

השונים  הקשורים  מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות  והגורמים  

  בכך .

השגת ההיתרים וסילוק  חומר זה הינו  באחריותו המלאה הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד 

  עבור עבודה זו .

על  הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית לפני תחילת העבודה  ולפעול על פי תנאי 

  הרשיון.  לא  תוכר  כל  תביעה  בגין זה .

השגת  האישור  הנ"ל  הינה   -תבוצע  ע"י  הקבלן לאחר  קבלת   אישור  ק.ק.ל.  עקירת  עצים 

יזקין  או  הפסד   עקב  אי  באחריותו  הבלעדית  ועל  חשבון הקבלן. לא  תוכר  שום  תביעת  נ

  זה .השגת  אישור  

  
  
  
  
  
  
  
  

  שילוט לפרוייקט  00.25

שיכלול פרטים על סוג העבודה, המזמין,  הקבלן יציב לפני התחלת העבודה שלט באתר על חשבונו

  המתכננים, המפקח,  וכן שם הקבלן המבצע. הגודל והצבע יתואמו  עם  המתכנן.

  משרד  שדה  00.26

  2.20מ'  ובגובה   4.00X3.00על  הקבלן  לספק  ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות  של  

  במתקני סגירה ניאותים  ואטומים  בפני  מים  ורוח .מ' לפחות  עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו 

  הריהוט יכלול :

, כסאות 5ידות במנעולים  ומפתחות, המצוילפחות עם מגירות  ס"מ 80*160 בגודל שולחן משרדי 1

  ארון  פלדה,  המבנה יוצב  במקום שיקבע  המפקח  לפני  תחילת  הביצוע . 1מתלה  לתכניות,   1

יומי  ולתאורתו המבנה יחובר  לרשת   -שמירת המבנה  ולנקיונו  היום הקבלן יהיה  אחראי  ל

  .ה יותקן קו  טלפון קבוע  או ניידהחשמל  ויצוייד במזגני אויר. במבנ

כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה ישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו  ולסלקו  

  ח.מאתר  העבודה  עם  השלמתה  ובאישורו  של  המפק

  עדיפות  בין  מסמכים  00.27

רשומים  החוזה  השונים  (הבלעדי בקביעת העדיפות בין מסמכי המתכנן הינו המחליט היחידי וה

  לגבי כל עבודה לגופה  במכרז/חוזה  זה.) 3ברשימת המסמכים עמוד 
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  תנאים כלליים
   

  כללי  1

  דלעיל.א. העבודה הכלולה במכרז / חוזה זה תבוצע בכפיפות  למסמכים 

  

. על הקבלן ועל חשבונו  להקים משרד שדה בתחום האתר ו / או  לשכיר משרד בתחום האתר אשר   ב

  יכלול  חדרי עבודה לקבלן וחדר נפרד למפקח כולל טלפון פקס מזגן וכל השירותים הדרושים.

  

לט  מתואם מ' בתחום האתר ובמקום בו X 2מ'  2. על הקבלן להתקין ועל חשבונו שני שלטים במידות ג

  עם המפקח  אשר יכלול כל פרטי הפרויקט :

  המזמין , הקבלן , המתכנן , המפקח , מנהל הפרויקט , מנהל העבודה המורשה מטעם הקבלן.

  

. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה ו / או חלקים ו/או סעיפים ד

+ מערך  - 50%דה נוספת או לצמצם היקף כולל בתחום  ממנה עד כדי ביטול הסעיף  ו/או להוסיף עבו

  .החוזה

  

  מדידות–מדידת כמויות וחישובים לצרכי תשלום    2

  

  )  החלים על מכרז / חוזה. 1) ומפרט (  2הסעיפים הדנים בשיטת מדידת הכמויות במפרט (    2.1

  הכמויות הנתונות במכרז זה מחושבות בשיטה גראפית על פי החתכים.    2.2

  

הכמויות האלה ישמשו בסיס לתשלום חשבונות חלקיים , בכל המקרים בהם בוצעה העבודה   2.3

כמתוכנן.הקבלן יגיש חשבון חלקי מצטבר כולל דפי מדידה וכמויות מפורטות לעבודות שבוצעו לשביעת 

  רצון המזמין.

  

  יות במקרים של שינוי תכנון או הוראת המזמין למבצע לפעול שלא על פי התוכנ  2.4

ייעשה התשלום על פי מדידה בשדה של העבודה  המבוצעת , או בכל שיטה אחרת שיסוכם עליה עם 

  הקבלן.

  

החשבון הסופי וכל חשבון חלקי יתבסס על כמויות המסתמכות על מדידה אחר הבצוע של  העבודה    2.5

  בפועל ויאושר בשיטה שיקבע המפקח במקום.

  

ופת בצוע העבודה מודד מוסמך אשר יהיה אחראי לכל עבודות על  הקבלן להעסיק במשך כל תק  2.6

 24המדידה והסימון בזמן הבצוע ולצורך בדיקת והשואה . המודד יהיה לרשות המפקח תוך התראה של 

שעות לבצוע כל עבודת מדידה , סימון , השואה, איזון וכד' לבדיקת מצב הבצוע בכל שלביו או לכל מדידה 

  צונו של המפקח.אחרת שיידרש ולשביעת  ר

  

  אחריות הקבלן  3

  

לעיל, יהיה על הקבלן כל האחריות לכל המבנים  1בנוסף לכל האמור והפרטים המצוינים בסעיף  3.1

הקווים והחומרים המצויים בשטח, בין אם הם נראים לעין ובין אם יתגלו לעין במהלך העבודה , לרבות 

כוח המזמין על הימצאותם תוך ארבע  -הודיע לבא עתיקות , קברים או מבנים קדושים . הקבלן חייב ל

  שעות מרגע שנתגלו.
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לא ישולם כל פיצוי לקבלן עבור בטלות כלים או עובדים שיגרמו לו עקב הפסקת עבודה בגין נסיבות   3.2

   6.1בסעיף   

  

המזמין לא יהיה אחראי לאיזה שהוא נזק שייגרם לצד שלישי מחמת כל פעולות מחשש רשלנות ,   33

מקרה אסון או כל גורם אחר הקשורים בבצוע העבודה או חלק ממנה ע"י הקבלן, שכיריו , קבלני משנה 

ופיקודיו ובכל מקרה שהמזמין יהיה נאלץ לשלם לצד שלישי כל סכום שהוא , בקשר לנזק איזה שהוא , 

כל ההוצאות , יהיה על הקבלן לפצותו ולשלם לו במלואו כל סכום שהוצא על ידו כפיצוי או נזק בצרוף 

  ריבית והצמדה.

  

  מסירת השטח בגמר העבודה  4

  

עם גמר העבודה ולפני קבלתה  ע"י המפקח , יפנה הקבלן ערמות של חומרים שנשארו במקום כל פסולת 

  אחרת שהמפקח יורה על סילוקה מאתר העבודה ובסמוך לא.

  

כולל מפות מצביות לאחר בצוע   על הקבלן למסור את האתר כשהו נקי  ומסודר לשביעת רצונו של המפקח 

ASMADE   על חשבונו.וימסור קובץ מדידה ממוחשב על דיסקט(שרטוט ממוחשב)בצירוף שני עותקים

  מהתוכניות חתומות ע"י מודד מוסמך לשביעות רצון המתכנן.

  

  . תאום והוצאת רשיונות   5

רשיונות ואישורים לצורך  על הקבלן לתאם את עבודותיו בכל בכל הקטעים עם הגורמים בנוסף להוצאת

  בצוע העבודה מהגורמים  הבאים :

  

  א' משרד התקשורת ( חברת בזק )  5

  קרקעיים קווי תקשורת עיליים  -לבצוע עבודות בקרבת מעל ומתחת כבלי התקשורת  התת 

  וכל מבנים או מתקנים השייכים להם ע"י עבודות בידיים הגנה על כל המתקנים השייכים 

וחברת בזק ולנקוט בכל  האמצעים הדרושים לשמירה או הגנה על מתקנים אלה למשרד התקשורת 

  לשביעת רצונו של המפקח באתר ומפקח משרד התקשורת וחברת בזק .

  

  . ג'  הרשות המקומית 5

  קרקעיים אחרים -לבצוע , העברת , העמקה ו/ או שנו קווי מים , ביוב וניקוז או כל קוים תת 

  הנמצאים בשטח או בקרבתו.

  לקבלת אשור ממחלקות הרשות המקומית על מקום שפיכת פסולת ועודפי חפירה.

  

  . ד' המפקח על התעבורה  5

  

  . ה' משטרת ישראל 5

  

  . ו' חברת החשמל5

קרקעיים או מתחת לקוי חשמל או ליד עמודי חשמל, או  -לבצוע כל עבודה בקרבת או כבלים תת 

  להעברת חוטים או עמודי חשמל.

  

  תיקות.ז' רשות הע5
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  כולל הצמדת מפקח אם נדרש על חשבון הקבלן.

  כל תאום ובצוע עבודה המתואר לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו , ועל אחריותו המלאה.

   

  . סגירת כבישים 6

לצורך בצוע העבודה על הקבלן לתאם ולבקש ולהוציא רשיונות לבצוע העבודה לסגירת כבישים לתנועה 

  ים :ועל חשבונו מהגורמים הבא

  

  א. משטרת ישראל

  

  ב. משרד התחבורה

  

  ג. הרשות המקומית

  

כ"כ על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים בזמן בצוע העבודה ע"י הצבת תמרורים מחזירי אור , 

שילוט , דגלונים להכוונת התנועה, תאורת חירום , פנסים מהבהבים וכל האמצעים הדרושים אשר 

לצורך מתן האשור לבצוע העבודה לרבות העסקת שוטרים בשכר הכל יכתיבו הגורמים בסעיפי א.ב.ג. 

בהתאם " הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות "  בהוצאת משרד התחבורה. כל 

  העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה.
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 מפרט מיוחד 
 
 

 לעבודות פיתוח וכבישים
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  כנות לתאורת חוץה 08.1

  במתכונתו המעודכנת, העבודה תבוצע כדלקמן: 08בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

  

  תאור העבודה:

  -במסגרת תאורת רחובות יבוצעו העבודות הבאות:

  

עמודי תאורה מתכת ועם הזנה ע"י כבל תת קרקעי  10הרכבת  כוללת  העבודה בכביש הכניסה לעארה 

       ……חברת החשמל מס'   שיוכן לחיבור ויחובר לעמוד

  

  יסוד בהתאם לפרט.  CUTOFF- GEM400-M250מטר גובה מגולוונים,  9העמודים הם דגם מתומן 

   STRADASOLE 530הפנים הם דגם 

  ומפרט 08כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות חשמל מס' 

  .43תאורת רחובות מס'      

       

  ווה איכות" או אלטרנטיבי.תוצרת וציוד "ש

  בכל מקום שמצוינת תוצרת של אביזר או חומר הכוונה היא לתוצרת זו בלבד.     

  במידה וברצונו של הספק להציע ציוד ו/או אביזר חילופי לזה המופיע במפרט, על הספק לצרף                  

  תאור טכני, חישובים  להצעתו את כל החומר הטכני הנדרש לצורך החלטת המהנדס, כגון    

  אופטיים, עקומות מאושרות ע"י היצרן של האביזר החילופי המוצע, עלות האביזר החילופי      

  המוצא וכיוצא בזה.    

  קבלה של האביזר החילופי–מודגש בזאת שהחלטת המהנדס לצורך קבלה או אי     

  קרה שסופק ציוד אחר (שלא      המוצע היא פריבילגיה בלעדית שלו, ולא ניתנת לערעור. בכל מ   

  אושר ע"י המתכנן), רשאים המנהל ו/או המפקח ו/או המתכנן להורות לקבלן לפרק האביזר    

  הנ"ל ולהחליפו באביזר מאושר.   

  פירוק, החלפת האביזר, התקנתו מחדש, חיבורו ובדיקתו, יהיו על חשבון הספק  בלבד ולא    

  ה.תוכר שום תביעה כספית בגין ז   

  

  .אישורים

  על הקבלן לקבל אישור חפירה מכל הרשויות המוסמכות: חברת החשמל, בזק, רשות מקומית,

  טל"כ, משטרת ישראל וכו'.

  

  מיקום העמודים יסומנו על ידי מודד מוסמך של הקבלן המבצע, ויאושרו על המפקח. מחיר

  סימון העמודים כלול במחירי היסוד.

  ה לחברת החשמל (בדיקות)  ולרשות המקומית.בגמר העבודה יש למסור את העבוד

  

  .43-08להלן דרישות נוספות למפרטים הכללים 

  צינורות  6.1

  מ"מ יהיה מטיפוס שרשורי עם דופן כפולה דוגמת "קורבה". 75א.  צינור קוטר 

  מ"מ צינור לחץ. 5.5מ"מ יהיה קשור עם דופן  110ב.  צינור קוטר 

  מ"מ צינור לחץ. 7.7מ"מ עבור חברת החשמל יהיה עם דופן בעובי  160ג.   צינור קוטר 

  תאי בקרה והארקה. 6.2

  .658ס"מ מתאימות לתקן ישראל  100תאי בקרה יורכבו מחוליות טרומיות עד קוטר       
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  ס"מ מתחתית הצנרת. -10בתחתית התאים תונח שכבת חצץ. פני החצץ יהיו נמוכים כ      

  מכסה המותקן במדרכה יהיה מטיפוסי מכסה מדרכה  489מכסה התא יתאים לתקן ישראלי       

  טון. 25טון) מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס דגם כביש העומד בעומס  8(העמוד בעומס       

  ס"מ. 60ס"מ יהיה הפתח בקוטר  80בתאים בקוטר מעל       

  כבלים 6.3

  עמודים או מרכזיה לעמוד 2). הכבל בין  XY   2 N )XLPE רמופלסטהכבלים יהיו מסוג כבל ט      

  יבוצעו בחתיכה אחד (ללא מופות !!!).     

  

  עמודי תאורה וזרועות 6.4

  עם סימון היצרן. 812העמודים יהיו בהתאם לתקן ישראל ת"י       

  מתכנןאסור לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון. את דוגמת הזרוע יש לאשר על ידי ה      

  או המפקח.     

  ס"מ -35עד גובה המדרכה או עד גובה  ל -פלטה היסוד של העמוד הברגים העמוד     

  יצופו בזפת כולל חלקו הפנימי של העמוד.     

  

  יסודות לעמודים 6.5

  ,ברגי יסוד יהיו מחוברים -20יציקת בטון תבוצע באמצעות תבניות בלבד סוג הבטון ב    

  .בריתוך למסגרת    

  ס"מ  10ס"מ מעל פני הקרקע, בשטח מרוצף או אספלט  יהיו   10בשטח מגונן היסוד יבלוט     

  מתחת לפני הקרקע.    

  במחיר הבסיס כלולים גם השרוולים השרשורים עבור כבלים, וחוט הארקה בהתאם לתוכנית        

  מ"מ. 23ארקה מ"מ ה 75(כניסה ויציאה) קוטר מינימלי עבור צינור הגנה לכבלים      

  

  מגש אביזרים     6.6

  מ"מ עם גגון הגנה. 2גוף המגש עשוי מפח מגולוון בעובי       

  מהדקים:      

  לגרנד לכבלי הזנה הנכנסים היוצאים.   -

  מודילרים לכבלים לנורות   -

  

  ק"א  6קושר ניתוק  -אמפר 6לכל נורה  מאמ"ת חד פאזי  

  

  ק"א. 6קושר ניתוק  -אמפר 16לשקעים מאמ"ת חד פאזי   

  

  נטלים, נירות, מצתים. 6.7

  לכל נורה יהיה מצת חיצוני, המצת יהיה מסוג אלקטרוני ללא מתנע (סטרטר) מתאים      

  לנורות, ולמשנק ולקבל, ובליווי אישור בכתב מאת יצרן הנורות או סוכן המורשה שלו,      

  כי המצת המשנק וכבל המוצע אכן מתאים לו.      

  

  התחברות לרשת חשמל 6.8

  

  העבודה כוללת תאום עם חברת החשמל והרשות המקומית. -

  כמוכן הרכבת על העמוד חברת החשמל צינור מגן או תעלת מגן מפח (בהתאם לדרישות חברת -

  מטר לפחות חיזוק כבל הזנה לעמוד, הספקת והרכבה על העמוד קופסא משורינת  3חשמל)בגובה  
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  ק"א.  הכנת כבל חיבור      10א',  קושר ניתוק 25מאמייתים עד   2אטומה לחדירת מים עם   

  מהקופסא  המשוריינת עד לרשת החשמל לפי דרישת חברת חשמל.  

  

  אמפר זכות הצרכן. 80מרכזיה למאור רחובות עד  6.9

  IP 557מרכזיה למאור רחובות, יוצר מארונות מפוליאסטר משוריין דרגת אטימות      

  מעלות צלסיוס 50תזת מים, חדירת אבק ופגיעות מכניות. עמיד בטמפרטורה עמיד מפני ה     

  .90%ולחות     

  -ארונות: 2למרכזית מאור     

  ארון עבור חברת החשמל עם מונים וציוד של חברת החשמל (הציוד יסופק לקבלן ע"י  -

  חב' חשמל).  

  ארון עבור הצרכן עם לוח חשמל ופיקוד בהתאם לתוכנית -

  שלישי לתקשורת לפי דרישת הצרכן.ארון  -

  וישולב פס הארקה ומסגרת מתכתי לחיזוק הארונות. -20בסיס הארון יוצק מבטון ב -

  ייצור המרכזיה יהיה בהתאם לתוכניות עבודה של היצרן או הספק , מאושרות על ידי המתכנן  -

  או המפקח.  

  המרכזיה תאושר לפני הרכבתה על ידי המפקח.  

  

  -בור ציוד תכולת המרכזיה:להלן רשימה ע

  I.G.Fארונות מפוליאסטר משורין דגם  -

  ק"א 22א' קוטר ניתוק  3X63מפסק מנתק אוטומטי   -

  מגעי עזר 2א' עם  X80 3מגעון  -

  ק"א    10א' קושר ניתוק  25מאמ"ת תלת פזי עד  -

  ק"א 10א' קושר ניתוק   16מאמ"ת חד פזי עד  -

  א' 20מצבים  5בורר פיקוד  -

  שעון פיקוד דיגיטלי רומי ושנתי -

  מימסר פיקוד -

  תא פוטי אלקטרוני -

  W9 PLגוף תאורה    -

  א' 16שקע שרות  -

  מהדקים ליציאות בהתאם לתוכנית -

  א' + אפס+ הארקה 100פס צבירה  -

  פס השוואת פוטנציאלים תיקני -

  חומר עזר -

  

 לפני הרכבה דגם הציוד יאושר על ידי המפקח
  

  

  ת ריצוף ומדרגות עבודו 40.6

  

  ריצוף באבנים משתלבות 40.6.020

במפרט הכללי (הספר  40,51במפרט מע"צ (הספר הירוק) וע"פ פרק  51העבודה תבוצע בהתאם לפרק 

  הכחול ) ובהתאם להנחיות הבאות .

  מודגש בזה שהתשלום יהיה ע"פ מפרט מיוחד זה וכתב הכמויות.
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ספר כחול) כלול במחיר היחידה ,ולא ישולם –שרדי המשטח לדוגמא (כמפורט במפרט הכללי הבינמ

בנפרד , יבוצע לפני תחילת העבודה ויפורק ויורכב עד לאישור הדוגמא והצורה הנבחרת לשביעות רצון 

  המזמין.

מחיר היחידה מתייחס לאבן טיפוס אוני או מלבנית צבעונית או קוקטיל בכל גוון וצבע שיידרש מסווג לפי 

  ן בכתב הכמויות.העובי, על פי המצויי

מחיר העבודה כולל האמור לעיל כולל צורת דרך, יישור והידוק השתית, שכבת מצע סוג א' וחול כמפורט 

  אם לא צוין אחרת . 20\20בתוכניות ובכתב הכמויות בנוסף לחגורת בטון מזוין מידות 

לביצוע מושלם  תשלום: העבודה תימדד ותשולם לפי מ"ר נטו של הריצוף כולל כל העבודות הדרושות

  לשביעות רצון המפקח.

  

  מדרגות בטון יצוק באתר   40.6.121

, מזוין הטון בכל עבודות האת העבודה כוללת  ,תוכניותב(הספר הכחול) ו הכללילאמור במפרט  בנוסף

  ושאר החומרים לביצוע מושלם. ברזלכולל  30-בטון ב

כולל בטון גלוי או צפוי גרנוליט לפי  מזויןבטון  ,מידות לפי תוכנית ,מבטון  מדרגותכוללת ביצוע  העבודה

עבודות ההכנה לרבות חפירה מלוי ומלוי  .והחומריםותכלול כל העבודות   אתימדד במ" העבודהדרישה.  

  .ובטון רזה וכד' מס" 25מצע  ,צורת דרך ,חוזר

  חידה.יהיה כלול במחיר היש מס" 5עובי בגרונליט  ויצופ פודסטיםמדרגות ו ,משטחים תויציק

  קומפלט א"מלפי  התשלום

  

  אבן שפה 40.6.153

40.6.155 ,40.6.171   

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפורט בתוכניות העבודה כוללת ניסור אספלט והחזרת המצב לקדמותו  

  לרבות תיקוני אספלט לשביעת רצון המפקח.

  רישות תשלום נוספות.מ' ללא ד 0.5בסיבובים ובצמתים המפקח רשאי לדרוש שימוש באבנים באורך 

  העבודה תימדד במטר אורך כולל הנ"ל לשביעת רצון המזמין.

  

  ראש אי 40.6.192

  כולל ברזל שתי רשתות קטום פינות לפי פרט. 40-העבודה כוללת בצוע ראש אי תנועה מבטון ב

  העבודה תימדד ביחידה קומפלט.

  

  עבודות קירות וסלעיות 40.7

  

  קירות כובד -קירות תומכים בניית 40.7.003

  . כלליא

תומכים מורכבים או  קירות  ,/חוזה זה יגיש הקבלן את הצעתו לביצוע עבודות התימוךמכרז. במסגרת 1

  .20-גב בטון ב עםניקיון או גדר מאבן 

הדבר לא  .להנ" הקירות  את כמויות 50%עד  להגדיל.היזם שומר על זכותו להקטין עד כדי ביטול ו/או 2 

  הקבלן. מצד/או לתביעה כלשהי ומחירי היחידה   יולשינ עילהיהווה 

  

  ביסוס. יעוץ ב

של  הביסוס  יעוץליסודות הקיר ולפני יציקת היסודות, יהא על הקבלן לקבל אישור   החפירה. בגמר 1

  קבלת אישור המפקח בכתב. תוךעל הקבלן לפעול בהתאם להנחיות יועץ הביסוס   היהיכמו כן היזם. 
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 פירההח  הרחברתהביסוס, ביצוע הנחיותיו כגון העמקת חפירה/ חציבה ליסוד,  יועץ  אישור. קבלת 2

  הקבלן. מצדו/או החציבה ליסוד וכו', לא יהוו עילה להגשת תביעה כלשהי  

  

 13 -בסעיף א כמפורטהביסוס לא פוטרות את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולשלמותה  יועץ. הנחיות 3

  במפרט הכללי.

  

  

  כים מורכבים מאבן עם גב בטוןתומ קירות.  ג

  וכמפורט להלן: לתכניותתבוצע כמפורט במפרט הכללי בהתאם  העבודה     

  

  מאבן טבעית פראית מטיפוס משתלב. תיבנה. חזית הקיר 1

  

  .לפחות (ללא דבש) קלמ" גק" 2300עם משקל מרחבי של  20-מבטון ב יוצק. גב הקיר 2

  

  רי לא חרסיתי ויעשה בהתאם לפרט בתכניות.לגב הקיר יהיה גרנול החוזר. המילוי 3

  

  

  המילוי הגרנולרי יהיו כדלקמן: חומר. דרישות 4

  .12%-קטן מ פלסטיות. אינדקס א

  .35%-קטן מ #200 נפה. אחוז עובר ב

  .3מקסימלי " גרגיר. גודל ג

  .40%-קטן מ נזילות. גבול ד

  

  פיפות שלא תפחתבהידוק מבוקר לדרגת צ מס" 20בשכבות בעובי  יבוצע. המילוי 5

  .ASTM 15556/7צפיפות המקסימלית לפי המ 97%-מ    

  

  מס" 1.0-מ' בהתאם לפרט כולל הפרדה ב 6.0יבוצעו בתדירות של כל  אנכיים. תפרים 6

  חיצוניים. מס" 2-וחומר סתימה ב קלקר    

  

  6צינור ניקוז שרשורי מחורר מטיפוס וולטה או שווה ערך בקוטר " יותקן. בגב הקיר 7

  .המתכנן יבמידה ויידרש ע" -מוצא לשטח התחתון עם    

  

   י"עפ Hפונקציה של גובה קיר  שיהיה  Dבקרקע טבעית לעומק  ייחפר. יסוד הקיר 8

  הקיר. פרט    

  

  תיעשה כנגד תבניות עץ ובמקרים מיוחדים (באישור המתכנן) כנגד פני  הקיר. יציקת גב 9

  .החציבה   

  

  בטון מזויין במידות לפי פרט בתכניות. חגורת תבוצעבראש הקיר  10

  

  תבוצע הכנה למעקה פלדה לפי פרט. הקיר. בראש 11

  

  לרוחבו. הנקז יהיה עשוי צינור פי.וי.סי 3.0מ' לגובה הקיר וכל  1.5כל  יבוצעו. נקזים 12
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  פלדה. ברשתעם כיס חצץ בקצהו הפנימי שייעטף  4" בקוטר     

  

  או חשמל לפי התוכניות ולפי כלארונות טלפון וטל" יוכנו גומחות התומכים. בקירות 13

  .למגרשיםהמפקח וכן הכנות למעברי צנרת מים  הוראת      

  ולא ישולם בנפרד. חוזההעבודה כלול במחיר  מחיר      

  

  ותשלום מדידה

 חפירה ו/או חציבהעבודות עפר וויכלול את כל האמור במפרט זה ובמפרט הכללי כולל  ק"במ ימדד

  , חגורות בטון-20ב הבטון, הנקז השרשורי, המילוי הגרנולרי בגב הקיר,  הנקזים ,ליסוד

 , תפר ההתפשתות גומחות וכן כל הדרוש לביצוע מושלם שלכולל פלחים למעקה הכנההקיר,  בראש

  ולפי התכניות. כמפורטלכל סוג קיר כובד/נקיון/גדר  העבודה

  

  עבודות מתכת  40.8

  נורותימצ  מעקה בטיחות .40.8.002

כולל צביעה מגולוון (גלוון באבץ חם)  מפורט בתוכנית כהעבודה כוללת אספקת והתקנת מעקה בטיחות 

  התשלום לפי מ"א.(דוגמת מעקה תאושר מראש) שביעת רצון המפקח  לוכל צבע אחר  בצבע יסוד

  

  גינון ונטיעות 41.2

  

  אדמת גן כולל הספקה ופיזור 51.2.068

ור חומר לאחר הכנת השטח, ניקוי הפסולת וכד' . אדמת הגן תענה לדרישות העבודה תכלול אספקה ופיז

  כדלקמן :

  חול במקטעים שונים 45%ו  -סילט   15%עד  -חרסית    40%עד 

PH  20%-אינדקס פלסטיות קטן מ -מילמו 0.4מליחות קטן מערך -  5\\.7קטן או שווה לערך .  

  י מ"ק .החומר יאושר מראש ע"י המפקח והעבודה תשולם לפ

  

  עבודות הכנה ופירוק. 1.51

  

  פירוק מדרגות  51.1.023

בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת פירוק  הבטון וחיתוך הברזל, תוך נקיטת כל האמצעים 

  לעבודה בטוחה ותיקון הנזקים וכן פינוי וסילוק הפסולת למקום שיורה המפקח.

  המדידה: לפי מ"א.

  

  התאמת תאים  51.1.031

51.1.033  

ס"מ כולל  30העבודה כוללת הגבהה או הנמכת תא מסוג כלשהו עד גובה  בנוסף לאמור במפרט כללי

  השלמת החסר, ניסור אספלט ותיקונים לאחר התאמת התא ויישור המכסה והחזרת מצעים ואספלט.

  העבודה תימדד לפי יחידה ותכלול כל האמור לעיל .  

  

  פירוק וסילוק  ריצוף  51.1.041

  לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת פירוק וסילוק לכל מקום שיורה המפקח .  בנוסף

  התשלום: לפי מ"ר 
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  פירוק אבן שפה קיימת  51.1.045

בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת פירוק אבני  שפה, פינוי וסילוק פסולת לכל מקום שיורה 

  המפקח.

  התשלום: לפי מ"א 

  

  כובדפירוק וסילוק קיר  51.1.053

העבודה, כולל פירוק קיר כלשהו, תתבצע בעבודה זהירה, תוך שימוש בכלים מתאימים ע"ס אישור 

  המפקח, סילוק העודפים לרבות ברזלים, סתימת בורות על ידי מילוי והידוק .

  תשלום לפי מ"ק

  

  

  בריסוס קוטל עשבים הדברה  51.1.083

תיעשה בגמר עבודות הידוק  ושורשיםבים לאמור במפרט הכללי הקבלן ירסס בחומר קוטל עש בנוסף

  הנחת המצעים בשטחים שיורה המפקח. ולפניהשתית של המדרכה ו/או הכביש בחפירה ו/או במלוי 

הכימי הקוטל המתאים לאותה  החומרהקבלן לאתר ולהגדיר את העשבים שבאתר ולהתאים להם  על

זו מטעם משרד  לעבודהקבלן מורשה  יהמפקח לפני הביצוע,הביצוע יהיה ע" ייאושר ע" החומרצמחיה  

  החקלאות. החומר ים וכמות המים להשקיה יוגדרו במפרט הכללי.

  רלפי מ" התשלום

  

  והורדת צמחיה חישוף   51.1.084

כללי, כולל כריתה ועקירת עצים  במפרט   51012:  51011כל המפורט בסעיפים  אתכוללת  העבודה

שיחים על שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודות  עקירת 51.01.590בקטרים הקטנים המפורט בסעיף 

  החישוף.

ורק בשטחי המילוי. או בכל שטח אחר בהתאם להוראות מפקח לפני בצוע החישוף יסמן  אךיבוצע  חישוף

 המפקחלפני שקיבל את אישור  שוףאת השטח המיועד לחישוף, לא יתחיל הקבלן בבצוע החי הקבלן

  ף לצורך התשלום.לשטח המסומן וכן לגודל השטח לחישו

בגין גושי סלע, בולדרים וכו' קיימים בשטח בין אם הם בולטים מעל פני השטח או  תוספתתשולם כל  לא

ברוטו  מ"ס 30בעפר, ואשר במהלך החישוף יש צורך להזיזם ולסלקם. עומק החישוף הנדרש עד  מכוסים

  נטו. מס" 20

  לע או מטרדים שונים, ייוצרומבצוע החישוף וסילוק בולדרים, גושי ס וכתוצאה במידה

  15 פחותמעומק החישוף הנדרש, אלה יסתמו לרום הקרקע הטבעית   גדולבעומק  שקעים

  מאושר ויהודקו כנדרש. מלוי,בחומר מ"ס

  תשלום למחיר החישוף עבור בצוע סתימת השקעים כנדרש לעיל תוספתתשולם כל  לא

  

  עקירת עצים ושורשיהם  51.1.085

  כללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים. בנוסף לאמור במפרט

המפקח לא יתן אשור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אשור ממחלקת הגנים של הרשות המקומית 

  או קק"ל לעקירה.

  "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין.

  א תשלום נוסףבמקרה מיוחד העבודה כוללת גם כן העתקת עצי פרי או נוי שיחליט המזמין לל

  לצורך תשלום לקבלן יוגד כעץ, בניגוד למפרט הכללי, צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול
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מ'. כל מה שמתחת לקריטריון זה יחשב להסרת צמחיה. העבודה כוללת: כריתת  1.5ס"מ בגובה  15-מ

ה לתשלום העץ, חתוך ענפיו ואיסופם, עקירת הגדם על שורשיו, מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן המדיד

  לפי יחידה כולל כל האמור לעיל.

  

  פירוק עמוד חשמל מתח גבוה 51.1.103

  העבודה תבוצעה על ידי חברת חשמל בלבד. על חשבון הקבלן.

  התשלום:  לפי יח' קופלט

  העבודה תימדד לפי יחידה ותכלול כל האמור לעיל .

  

  פירוק וסילוק שער לרכב על עמודיו ויסודותיו 51.1.126

וללת פירוק של השער והעברה לכל מקום שיורה המפקח לרבות עבודות חפירה, מילוי, ריתוך, העבודה כ

  מסגרותויציקת יסודות קומפלט.

  התשלום: קומפלט לפי יחידה 

  

  

  עבודות עפר  2.51

  חפירה/ חציבה 51.2.002

  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה, הכוונה היא

  ה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהםלחפיר

  51.01.450כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות כמתואר בסעיף 

  במפרט זה.

  העבודה כוללת:

  א. חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מסעות, ובכל התנאים לרבות חפירה

  במי תהום.    

  

  מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידייםב. חפירה באזורים 

  במידת הצורך.    

  

  ג. מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שימושים שונים כגון:

  אדמה לצרכי גנון, מלוי גס בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.    

  

  גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן. רים למלואד. הכשרת החומרים החפו

  

  ה. העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופוזרו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.

  

  מאושר באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו.ו. העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום 

  

  שבתחום החפירה.פרוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' פרוק אספלט, ז. 

  

  מדידת מצב קיים באזור בולדרים (ששבירתם לצרכי מלוי כלולה בעבודות החפירה)

  וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארותת

  ז'. המדידה לתשלוום לפי מ"ק ממוחשב כאמור במפרט הכללי.-בסעיפייים א'
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  וכבישים  ל שטחיםישור והדוק מבוקר ש 51.2.006

  יחס לעבודות יישור קלות של פני השתית שאינם בדיוק הדרוש ובמצב רעועיסעיף זה מת

בהים המתוכננים ע"י חפירה ומלוא בתחום גישור  השטח הקיים לי ת  לאחר עבודות העפר. העבודה כולל

  + ס"מ. הפרשים גדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה והדוק מלוי. 20של 

  של המפרט הכללי. 21.01.73דוק פני השתית הסופיים לצפיפות הנדרשת כמפורט בסעיף כמו כן, ה

  המדידה לתשלום לפי מ"ר.

  

  לוייהדוק המ - 51.02.010

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי עבודות הדוק המילויים כוללת עבוד המדרונות למדרגות 

מדדנה בנפרד ומחירה כלול במחיר ירגות לא תכמתואר בתכניות. המד 2%פוע ילוי בשילפני בצוע המ

  ימדד לפי החתכים לרוחב.ילוי שיהדוק המ

  

  עבודות אספלט -תשתית אספלטית   4.51

51.4.003 ,51.4.005 ,51.4.007  

  

  לביטומנים 161וכן ת"י  51בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

  

  ות המפקח.מצויין בתוכנית ולהוראכ. עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם 1

  

  . לא תותר אספק תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה.2

  

  . רק במקומות מיוחדים אשר יאושרו ע"י המפקח תותר עבודות פיזור ללא כבלי פלדה3

  ית יבוצע בעזרת מגמר אלקטרוני המצויד במגלש טבמקרה זה פיזור התערובת האספל    

  עבודה ללא מגלש וללא כבלים תאושר מראש ובכתב ע"י   8.4פרקי באורך מינימאלי של     

  המפקח.    

  

  . תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רצוף ומרווח הזמן בין שתי משאיות עוקבות לא   4

  דקות. 15יעלה על 

  ק"מ. 100מרחק הובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על 

  

שכבת אספלט מעל שכבה גרנולרית לפי טאטוא פני השכבה . לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת 5

  הגרנולרית במטאטא מכני תיקון אזור סגרגציה (לא ע"י פיזור חומר פק מעל

  איזורו ואישור הגבהים בהתאם לתכנון ולדרישות המפרט. עבודות מכניות אלו כללות

  במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד. 

  

  . ציוד ובקרת איכות6

  PSI  110טון ובעל לחץ חישוק של  16אומטי יהיה במשקל מינימלי של המכבש הפנ    

  לפחות שימוש במכבש אחר דורש אישור ובכתב מהפקח.    

  טון  10גלגלי פלדה המכבש יהיה במשקל  3במקרה של שימוש במכבש סטאטי בעל    -

  סטאטי  לפחות הקבלן רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי ויברציוני (טנדם) במקוום מכבש    

  גלגלים. 3    
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  לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוה  

  C130ונמוכה  C165מ   

  מדי חום לבדיקת טמפרטורות האספלט. 2הקבלן יחזיק באתר    -

  בדיקת  הגלעונים בשכבה הסלילה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה.

  

  תשתית אספלט

  . כללי1

  סעיף זה מתיחס לעבודות תשתית אספלט( תערובת אגו"ם מיוצב בביטומן)     

  . דרוג התערובת2

  להלן  2.11.1קו הדרוג של התערובת יתאים לתחום המוגדר בטבלה     

  

  תחום דרוג לתערובת תשתית אספלט - 2.11.1טבלה 

  #200  #80  #40  #10  #4  3/8"  1/2"  3/4"  "ו  1.5"  נפה

  אחוז

  רעוב

  משקל

100  75  

-100  

60  

-85  

47  

-73  

40  

-65  

29  

-48  

18  

-32  

6-17  3-11  0-7  

  

  

  . מרשם התערובת לעבודה3

  הקבלן יגיש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט    

  המיוחד והמפרט הכללי.. מרשם התערובת לעבודה, קרי דרוג ותכולת ביטומן, קבעו    

  רו סופית ע"י הפיקוח עפ"י תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל.ויאוש    

  ליבראות). 1000ק"ג ( -450. יציבות התערובת המוגמרת לא תפחת מ4

  מאיות אינטש). 6-16מ"מ ( 1.5 - 4.0. נזילות התערובת המוגמרת תהיה בתחום 5

  . 6% -  12%. אחוד החללים בתערובת המוגמרת יהיה בתחום 6

  מ"מ לרוחב הכביש. -9מ"מ לאורך הכביש ו 7מישוריות השכבה יהיו:. הסטיות המותרות ב7

  . 96% -. שיעור ההידוק בשכבת תשתית אספלט לא יפחת מ8

  . כל הדרישות לגבי תערובת תשתית אספלט אשר אין לגביהן התיחסות מיוחדת בסעיף זה9

  תואמות את הדרישות של המפרט הכללי לתערובות אספלטיות.    

  

  לפי טונות או לפי מ"ר. המדידה: תעשה

  התשלום: יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד ובמפרט 

  הכללי לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית.              

  התשלום יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשם התערובת               

  רכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרותומע              

  המיוחד ובמפרט הכללי. רטבמפ             

  

  .  ריסוס יסוד4

  (תשתית או מצע) לפני ריבודה    עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית     

  ור לגבי ריסוס בשכבה אספלטית חדשה.. כל שלבי העבודה והחומרים, בהתאם לאמ     

  במפרט הכללי. 510442יסוד בסעיף       

  המדידה: לפי מ"ר     

  התשלום: יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות טאטוא לפני     
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  הריסוס.                    

  . ריסוס מאחה5

  ריבודה בשכבהעבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מאחה, לפני     

    הקבלן  במפרט הכללי. תשומת לב  510442אספלטית חדשה. בנוסף לאמור לגבי הציפוי בסעיף     

  מופנית לדרישות הבאות:    

  . השטח, לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגרים וחלקיקים רפפויים, 1

  גם טיאטוא להשגת הנקיון הנדרש.לשביעות רצון המפקח. אם ידרש ע"י הפיקוח, יבצע הקבלן     

  או ש"ע. STE. סוג הריסוס יהיה 2

  ק"ג מ"ר 0.3. כמות הריסוס היא 3

. זמן האשפרה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה  אחת או 4

  לחילופין עד לקבלת פני שטח שחורים וחופשיים ממים.

ולפני הנחת שכבת  ך ספיגתה חול זה יסולק בגמר תהליכי הספיגה . עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצור5

  הריבוד.

  . באחריות הקבלן למנוע כל תנועת ציוד מכני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד לריבודו.6

  המדידה: תעשה לפי מ"ר.

  התשלום: יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות הטיאטוא.

  

  

  ניקוז ומעבירי מים תיעול 5.51

  

  צינורות ניקוז מבטון 51.5.077 

51.5.079  

  כללי

  .57המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 

  בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצנור וסוגו.

  

  הנחת הצנור

  צוין אחרת במפרט המיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:מאם לא 

  

  ס"מ עד מפלס 50פירה ו/או חציבה לצנור בעומק מינימלי של קוטר הצנור החיצוני+ א. ח

  מתוכנן, כולל בשטחי מלוי.    

                

  ב. יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.

  

  ס"מ הנחת הצנור ופלוסו למפלסים המתוכננים. 10ג. פזור חול בעובי 

  

  שלבים (ראשון עד מחצית קוטר הצנור) -2ס"מ מעל צנור מבוצע ב 30עד גובה  ד. מלוי חול

  והדוקו ע"י הרטבה.    

  

  עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה ממצע סוג א'ה. מלוי חוזר 

  ס"מ והדוקו בבקרה מלאה. 20בשכבות של     

  יק הדוק רגיל).(למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרחוב בהם מספ    
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  ו. בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המלוי החוזר מעל שכבות החול יהיה 

  מחומר מצע סוג א'  מהודק בבקרה מלאה ויוחזר שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים    

לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המלוי החוזר יהיה מלוי מקומי נקי מאבנים וחמרים    

  הדוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.חדים ב

  

  ס"מ 50לוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות יז. בשטחי כבישים מתוכננים המ

  ס"מ יהיה המלוי החוזר מצע סוג א'. בשטחי           -50דה והעובי קטן מיעד פני שתית במ   

  ש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכנים. במדה  כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חד  

  ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני בצוע המבנה החדש אז הם   

  נחשבים לכבישים קיימים.  

  

המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות( סוגי צנור, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים 

  וכו')

אר לעיל לרבות נסור, חפירה מילוי חוזר אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע המחיר כולל את כל המתו

  מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים.

העומק החפירה לצורך הסווג לעמקים ימדד בין קרקע קיימת לתחתית צנור פנימית בשטחים פתוחים 

  שבהם אין עבודות עפר מתוכננות לתחתית צנור כנ"ל.

  

  קו נקוז לתא קיים חיבור 158. 51

העבודה כוללת גילוי שוחה קיימת חפירה ומלוי חוזר במצע א חציבה וחיבור קו נקוז בקוטר המצוין 

  לשוחה קיימת ואיטום החיבור ע"י בטון וניקוי הפסולת מלוי והידוק המילוי

  התשלום לפי יחידה קומפלט.

  

  

  תאי בקורת ושוחות תפיסה  51.5.176

51.5.240  

(כל קולטן שתי  ר במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומים. בנוסף לאמו1

כלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת, או יצוקים באתר, כחלופה  )  קולטן כפול -יחידות 

  המפקח (ראה להלן). באישור

  

  . בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:2

  לס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה.א. חפירה ו/או חציבה למפ

    

  ב. אספקה הובלה והנחת האלמטים של הקולטנים ותאי הבקרה.

  

  ג. התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצנורות, כולל בצוע החבורים ואטימתם.

  

  ד. מלוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המלוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא בחול

  .3. שאר המלוי יהיה בחומר מקומי עם גודל אבן מקסימלי "תוך כדי הרטבה    

  

  טון, מדרגות,  40-ה. תקרות, מכסים לעומס כמצויין בכתב הכמויות ובהעדר ציון ל

  סכבות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכו'.    
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  ו. רשתות שוחות התפיסה יצבעו בשכבת צבע יסוד ושתי שכבות לכה ביטומנית.

  

  יהיו בהתאם לתכניות המצורפות או דגם מוזאיקה או שווה ערך תוך שמירה  . האלמנטים3

  על מידות פנים השוחה.    

  

  . הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאשור 4

  המפקח . אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ.     

  ייב לאשר יציק באתר בשום תנאי ומבלי לנמק.אין המזמין ח    

  

  . לאחר סיום העבודות במערכת הניקוז ולפני מסירתה למפקח על הקבלן לשטוף את5

  המערכת במכונת שטיפה, עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם עבורה   

  כל תוספת.   

  

  ות, בהתאם המדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמוי

  כקולטנים כפולים ביחידה אחת) (הקולטנים מתוכננים  למפרט והתוכניות.

  

  תמרורים צביעת ואביזרי דרך 51.9

  

  הספקה והתקנה של תמרורים ועמודים לתמרורים 51.9.003

  העבודה כוללת הספקה והצבה, קבלת שלט/תמרור במפעל השלטים ואספקה של עמודים ואביזרים.

  כמפורט בכתב הכמויות. התשלום לפי יחידה

  

  עבודות צביעה וסימון 51.9.010

51.9.013 ,51.9.015 ,51.9.16 ,51.9.023  

  הקבלן לבצע סימוני הצבע בהתאם לפירוט בתכניות לפי סוגי קווים על

הקווים וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. הצבע יהיה בעל תו  ביצועתכלול  :ניקוי, אספקת הצבע,  העבודה

  תקן בלבד .

  ותשלום מדידה

,(לא ישולמו  הכמויותאו ביח' של קטעים המכוסים בצבע בלבד כמסווג בכתב  רבמ'א או במ" יימדד

  רווחים לא צבועים)

  

  מ 4פסי האטה מבטון אספלט רוחב  51.9.038

בנוסף לאמור במפרט הכללי והפרטים העבודה כוללת ניסור אספלט ,קרצוף  שני פסים לאורך פס 

" ,מידות לפי התוכניות כולל ריסוס,סימון צבע,עיני 0.5ון אספלט סוג א ' ההאטה ,סלילת  בט

  מ' 4מ' רוחב  6חתול,תמרורים,קומפלט לפי פרט. אורך פס האטה 

  העבודה תימדד לפי מ"א
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

1עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01

111כביש מס'  

01

111כביש מס'   01
תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 01.08

01.08.01

הכנות לתאורת חוץ  01.08.01
 מ"מ בחפירה80צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קוברה") קוטר  01.08.01.0006

18.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני. 280.005,040.00

 מ"מ ,בחפירה3.6 מ"מ בעובי דופן 110צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  01.08.01.0013

24.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון 15.00360.00

 ס"מ כולל130 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  01.08.01.0028

 ס"מ, כולל מכסה מסוג בינוני20חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של  

960.00יח' טון כולל שילוט יעוד תא הבירת.8לעומס   3.002,880.00

חפירת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל01.08.01.0035

ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

32.00מ' ס"מ.40-60"מ ורוחב 90אדמה. התעלה בעומק עד   250.008,000.00

30 מ' יצוק מבטון ב- 10יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  01.08.01.0059

 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר80/80/120במידות  

לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מברים ומוגנים וכל שאר העבודות

720.00יח'והחומרים הדרושים קומפלט. 11.007,920.00

 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  01.08.01.0077

17.00מ'במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים. 280.004,760.00

28,960.00סה"כ להכנות לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ  01.08.02
עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין01.08.02.0065

הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשוהעמוד בעל חתך עגול קוני בגובה

, תוצרת "געש51203801 מ"מ, דוגמת מק"ט 90 מטר, קוטר עליון 8.80 

2,400.00יח'אורות" או ש"ע מאושר.צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס. 11.0026,400.00

תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה ניילון,01.08.02.0333

28.00יח'לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד. 11.00308.00

120זרוע בודדת עגולה קונית, עשוייה מצינור ברזל מגולבן, באורך  01.08.02.0374

 מ"מ, מיועדת לחיבור לעמוד60 ס"מ, קוטר עליון 120ס"מ, בגובה  

, תוצרת "געש אורות" או ש"ע5231000תאורה עגול / עגול קוני. מק"ט 

480.00יח'מאושר, צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין. 11.005,280.00

תוספת לעמוד תאורה עבור שלט מתכת מגולוון וצבוע עם חריטת /01.08.02.0688

40.00יח'הטבעת מספר עמוד ומעגל, מחובר לעמוד באמצעות ניטים 11.00440.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

2עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01.08.0201.08.02

32,428.00סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה 01.08.03
גוף תאורת רחובות מסוגנן בעל שטף אור גבוה להארת כבישים01.08.03.0545

מפרופיל אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר עם כיסויח מזכוכית

מחוסמת שקופה ,מודל לד בעל נצילות גבוהומסירת צבע גבוהה -דגם

 להספק מנורה5764404 מקסי ונוס של חברת געש או ש"ע מקט-16000 

2,000.00יח' ווט. עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.160  11.0022,000.00

 מושחל בצינורN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (01.08.03.0580

 ממ"ר המחיר לא כולל5X16מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

44.00מ'צינור. 280.0012,320.00

 מארונות מפוליאסטר משוריין3X80Aמבנה מרכזית מאור לזרם  01.08.03.0630

כמפורט בתכנית עם פנלי פח פנימיים, עם פסי צבירה, מהדקים, שילוט

סנדביץ', וכל הציוד הדרוש לבנית הכזיה לרבות מא"זים, מגענים,

מאמ"תים וכו' כמפורט בתכנית קומפלט לרבות יסוד מבטון מזויין

וגומחה לפי מידות המרכזייה עם מכסה ודלת חיצונית וכל הדרוש הכל

13,600.00קומפקולט. 1.0013,600.00

 מ"מ19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר  01.08.03.0632

 מ' תקועים אנכית בקרקע, כולל ראש קידוח, ראש1.5ובאורך של  

 ס"מ עם רצפת60 ומק 60הקשה, מהדק טבעת ,בתוך שוחת בקורת ? 

680.00קומפחצץ ,מכסה ,שילוט וצביעה קומפלט. 3.002,040.00

 אמפר ע"י חברת החשמל או3X63בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  01.08.03.0649

בודק מוסמך, כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה

חוזרת עד לאישור סופי של המתקן קומפלט,ולל כל התיאומים

1,320.00קומפהדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות. 1.001,320.00

1.5מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפח מגולבן  01.08.03.0656

, עם מהדקי10KA 10Aמ"מ עובי עם גגון פח, עם מא"ז חד פאזי לזרם  

 עם מהדקיSOGEXIתוצרת COPAK או COPAK2הסתעפות כדגם 

, עם פס הארקה וכבל עד לפנסPHONIXיציאה לפנסים תוצרת 

200.00יח'קומפלט. 11.002,200.00

53,480.00סה"כ לאביזרי תאורה

הכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק 01.08.04
גומחת בטון עבור חברת החשמל (פילר מונים)+בזק במידות : רוחב01.08.04.0010

46 ס"מ , עומק 220 ס"מ , גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 210פנים  

ס"מ , כולל חפירה\חציבה , זיוןכל קומפלט כולל מחיצה פנימית עבור

1,040.00יח' ס"מ.הגומחה עם מכסה עליון מבטון.60התקנת ארון בזק עם רוחב   1.001,040.00
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

3עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01.08.0401.08.04

1,040.00סה"כ להכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק

סה"כ לתאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 
28,960.00הכנות לתאורת חוץ01

32,428.00עמודים וזרועות לתאורת חוץ02

53,480.00אביזרי תאורה03

1,040.00הכנת גומחת בטון-חברת החשמל-בזק04

115,908.00סה"כ

ריצופים ומדרגות - פיתוח 01.40
ריצופים ומדרגות 01.40.06

מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", הידוק

 ס"מ .20 ס"מ כולל שכבת מצעים בעובי 5שתית ושכבת חול בעובי  

גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , כחול וכד' - על בסיס נט לבןראה

55,, 54 53, 16 עד מס'  8פרטים סטנדרטים מס'  

 ס"מ, מטיפוס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  01.40.06.0004

85.00מ"ראוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע 1,200.00102,000.00

6ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי  01.40.06.0005

ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית /

95.00מ"רדבלטי או ש"ע 400.0038,000.00

 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי20/20ריצוף באבן סימון לעוורים  01.40.06.0085

130.00מ"ר או ש"ע16971 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 6  30.003,900.00

 ס"מ6 ס"מ עם פסים בעובי 20/20ריצוף באבן הכוונה לעיוורים  01.40.06.0086

130.00מ"ר או ש"ע בגוון כלשהו16981תוצרת "אקרשטיין" מק"ט   30.003,900.00

70.00מ' ס"מ על יסוד בטון בקטעים.25 ס"מ ובגובה 17אבן שפה מבטון ברוחב  01.40.06.0225 550.0038,500.00

 ס"מ על יסוד בטון15 ס"מ ובגובה 23אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב  01.40.06.0237

75.00מ'בקטעים שונים (למעבר חציה) 16.001,200.00

55.00מ' ס"מ על יסוד בטון10/20אבן גן במידות  01.40.06.0254 61.003,355.00

190,855.00סה"כ לריצופים ומדרגות

קירות וסלעיות 01.40.07

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

4עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01.40.0701.40.07

 מ' מאבן פראית,לקט עם גב1.5 ס"מ ובגובה עד 35קיר גדר בעובי עד  01.40.07.0057

420.00מ"רבטון (כולל יסוד). 150.0063,000.00

63,000.00סה"כ לקירות וסלעיות

עבודות מתכת 01.40.08
.  המחיר כולל4723 ותקן 2142גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן  

ביסוס / עיגון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים

באבץ חם לאחר היצור.  סגמנטי חידות באורך מכסימלי כמופיע בפרט

? מעקות בטיחות ?17-69הסטנדרטי . ראה פרטים  

מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות01.40.08.0026

 מ' מגולוון1.10אורלי" מדגם "כפול" או "קרית-ים" או ש"ע  בגובה  

320.00מ'באבץ חם וצבוע בתנור 60.0019,200.00

19,200.00סה"כ לעבודות מתכת

סה"כ לריצופים ומדרגות - פיתוח 
190,855.00ריצופים ומדרגות06

63,000.00קירות וסלעיות07

19,200.00עבודות מתכת08

273,055.00סה"כ

כבישים - פיתוח 01.51
עבודות עפר  01.51.02

כל עבודות החפירה כוללות פינוי עודפי העפר אל לאתר מאושר לרבות

תשלומי אגרה.

עבודות החפירה כוללות פירוק כל מה שמעליו ומתחתיו כדוגמת

מסלעות,סככות,מדרגות,אבני שפה,משטחי בטון וקירות,קווי מים

ניקוז וביוב תת קרקעיים,ריצופים למיניהם וערימות עודפי פסולת.

20.00מ"קחפירה ואו חציבה01.51.02.0220 2,695.0053,900.00

2.00מ"רהידוק שטחים רגיל01.51.02.0315 3,850.007,700.00

61,600.00סה"כ לעבודות עפר
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

5עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01.51.0201.51.02

מצעים 01.51.03
100.00מ"קמצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה01.51.03.0310 1,512.00151,200.00

151,200.00סה"כ למצעים

עבודות אספלט 01.51.04
2.00מ"ר ק"ג/מ"ר0.25ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור  01.51.04.0201 2,750.005,500.00

3.00מ"ר ק"ג/מ"ר1ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור  01.51.04.0203 2,750.008,250.00

34.00מ"ר3/4 ס"מ , גודל אגרגט "4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  01.51.04.0302 2,750.0093,500.00

37.00מ"ר1 ס"מ , גודל אגרגט "6שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  01.51.04.0306 2,750.00101,750.00

209,000.00סה"כ לעבודות אספלט

תעול,ניקוז ומעבירי מים 01.51.05
400.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 40 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0162 20.008,000.00

850.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 80 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  01.51.05.0165 223.00189,550.00

 ס"מ כולל מכסה ב.ב200 ס"מ בעומק עד 120/140תא בקרה במידות  01.51.05.0595

6,500.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר   9.0058,500.00

200 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 45/80 רשתות במידות 2תא קליטה  01.51.05.0718

4,000.00יח'C250ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין  8.0032,000.00

מובלים לתיעול, מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין01.51.05.0789

1,200.00מ"ק לרבות חפירה , בטון רזה , קיטום פינות , איטום וכסוי30ב-  2.002,400.00

290,450.00סה"כ לתעול,ניקוז ומעבירי מים

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך  01.51.09
321.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)01.51.09.0002 5.001,605.00

3.00מ' ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  01.51.09.0023 300.00900.00

20.00מ"רצביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא01.51.09.0029 336.006,720.00

5.00מ'צביעת אבני שפה01.51.09.0036 566.002,830.00
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

6עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

111כביש מס'  

01.51.0901.51.09

12,055.00סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

סה"כ לכבישים - פיתוח 
61,600.00עבודות עפר02

151,200.00מצעים03

209,000.00עבודות אספלט04

290,450.00תעול,ניקוז ומעבירי מים05

12,055.00תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

724,305.00סה"כ

111סה"כ לכביש מס'   
115,908.00תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .08

273,055.00ריצופים ומדרגות - פיתוח40

724,305.00כבישים - פיתוח51

1,113,268.00סה"כ
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

7עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02

   120כביש מס'   02
תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 02.08

02.08.01

הכנות לתאורת חוץ  02.08.01
 מ"מ בחפירה80צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי ("קוברה") קוטר  02.08.01.0006

18.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני. 140.002,520.00

 מ"מ ,בחפירה3.6 מ"מ בעובי דופן 110צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  02.08.01.0013

24.00מ'מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון 10.00240.00

 ס"מ כולל130 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  02.08.01.0028

 ס"מ, כולל מכסה מסוג בינוני20חפירה/חציבה כולל שכבה חצץ של  

960.00יח' טון כולל שילוט יעוד תא הבירת.8לעומס   2.001,920.00

חפירת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תיקשורת בכלים או בידיים כולל02.08.01.0035

ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

32.00מ' ס"מ.40-60"מ ורוחב 90אדמה. התעלה בעומק עד   120.003,840.00

30 מ' יצוק מבטון ב- 10יסוד בטון לעמוד תאורה מכל סוג בגובה  02.08.01.0059

 ס"מ כולל חפירת/חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר80/80/120במידות  

לפי תוכנית, כולל ברגי יסוד מברים ומוגנים וכל שאר העבודות

720.00יח'והחומרים הדרושים קומפלט. 5.003,600.00

 ממ"ר מותקן ישירות בקרקע35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  02.08.01.0077

17.00מ'במקביל לצינורות כולל חדירה לעמודים. 140.002,380.00

14,500.00סה"כ להכנות לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ  02.08.02
עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין02.08.02.0065

הפלטה לגוף העמוד, הכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים

להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשוהעמוד בעל חתך עגול קוני בגובה

, תוצרת "געש51203801 מ"מ, דוגמת מק"ט 90 מטר, קוטר עליון 8.80 

2,400.00יח'אורות" או ש"ע מאושר.צבוע במפעל לפי מפרט דופלקס. 5.0012,000.00

תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה ניילון,02.08.02.0333

28.00יח'לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד. 5.00140.00

120זרוע בודדת עגולה קונית, עשוייה מצינור ברזל מגולבן, באורך  02.08.02.0374

 מ"מ, מיועדת לחיבור לעמוד60 ס"מ, קוטר עליון 120ס"מ, בגובה  

, תוצרת "געש אורות" או ש"ע5231000תאורה עגול / עגול קוני. מק"ט 

480.00יח'מאושר, צבועה בגוון עפ"י החלטת המזמין. 5.002,400.00

תוספת לעמוד תאורה עבור שלט מתכת מגולוון וצבוע עם חריטת /02.08.02.0688

40.00יח'הטבעת מספר עמוד ומעגל, מחובר לעמוד באמצעות ניטים 5.00200.00
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

8עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02.08.0202.08.02

14,740.00סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה 02.08.03
גוף תאורת רחובות מסוגנן בעל שטף אור גבוה להארת כבישים02.08.03.0545

מפרופיל אלומיניום בציפוי אבקת פוליאסטר עם כיסויח מזכוכית

מחוסמת שקופה ,מודל לד בעל נצילות גבוהומסירת צבע גבוהה -דגם

 להספק מנורה5764404 מקסי ונוס של חברת געש או ש"ע מקט-16000 

2,000.00יח' ווט. עם כבל חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס קומפלט.160  5.0010,000.00

 מושחל בצינורN2XY(XLPEכבל טרמפולסטי תת-קרקעי טיפוס (02.08.03.0580

 ממ"ר המחיר לא כולל5X16מחובר לעמוד או למרכזיה. כבל בחתך  

44.00מ'צינור. 145.006,380.00

 מ"מ19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר  02.08.03.0632

 מ' תקועים אנכית בקרקע, כולל ראש קידוח, ראש1.5ובאורך של  

 ס"מ עם רצפת60 ומק 60הקשה, מהדק טבעת ,בתוך שוחת בקורת ? 

680.00קומפחצץ ,מכסה ,שילוט וצביעה קומפלט. 1.00680.00

 אמפר ע"י חברת החשמל או3X63בדיקת מתקן חשמלי בגודל עד  02.08.03.0649

בודק מוסמך, כולל תשלום עבור הבדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה

חוזרת עד לאישור סופי של המתקן קומפלט,ולל כל התיאומים

1,320.00קומפהדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל והגשת תכניות עדות. 1.001,320.00

1.5מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפח מגולבן  02.08.03.0656

, עם מהדקי10KA 10Aמ"מ עובי עם גגון פח, עם מא"ז חד פאזי לזרם  

 עם מהדקיSOGEXIתוצרת COPAK או COPAK2הסתעפות כדגם 

, עם פס הארקה וכבל עד לפנסPHONIXיציאה לפנסים תוצרת 

200.00יח'קומפלט. 5.001,000.00

19,380.00סה"כ לאביזרי תאורה

סה"כ לתאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת . 
14,500.00הכנות לתאורת חוץ01

14,740.00עמודים וזרועות לתאורת חוץ02

19,380.00אביזרי תאורה03

48,620.00סה"כ

ריצופים ומדרגות - פיתוח 02.40
ריצופים ומדרגות 02.40.06

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

9עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02.40.0602.40.06

מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", הידוק

 ס"מ .20 ס"מ כולל שכבת מצעים בעובי 5שתית ושכבת חול בעובי  

גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , כחול וכד' - על בסיס נט לבןראה

55,, 54 53, 16 עד מס'  8פרטים סטנדרטים מס'  

 ס"מ, מטיפוס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  02.40.06.0004

85.00מ"ראוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע 1,100.0093,500.00

6ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי  02.40.06.0005

ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית /

95.00מ"רדבלטי או ש"ע 363.0034,485.00

 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי20/20ריצוף באבן סימון לעוורים  02.40.06.0085

130.00מ"ר או ש"ע16971 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 6  30.003,900.00

 ס"מ6 ס"מ עם פסים בעובי 20/20ריצוף באבן הכוונה לעיוורים  02.40.06.0086

130.00מ"ר או ש"ע בגוון כלשהו16981תוצרת "אקרשטיין" מק"ט   30.003,900.00

70.00מ' ס"מ על יסוד בטון בקטעים.25 ס"מ ובגובה 17אבן שפה מבטון ברוחב  02.40.06.0225 500.0035,000.00

 ס"מ על יסוד בטון15 ס"מ ובגובה 23אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב  02.40.06.0237

75.00מ'בקטעים שונים (למעבר חציה) 16.001,200.00

55.00מ' ס"מ על יסוד בטון10/20אבן גן במידות  02.40.06.0254 90.004,950.00

176,935.00סה"כ לריצופים ומדרגות

קירות וסלעיות 02.40.07
 מ' מאבן פראית,לקט עם גב1.5 ס"מ ובגובה עד 35קיר גדר בעובי עד  02.40.07.0057

420.00מ"רבטון (כולל יסוד). 195.0081,900.00

81,900.00סה"כ לקירות וסלעיות

עבודות מתכת 02.40.08
.  המחיר כולל4723 ותקן 2142גדרות ומעקות מתכת ייוצרו על פי תקן  

ביסוס / עיגון וצביעה אלקטרוסטטית בתנור. כל החלקים טבולים

באבץ חם לאחר היצור.  סגמנטי חידות באורך מכסימלי כמופיע בפרט

? מעקות בטיחות ?17-69הסטנדרטי . ראה פרטים  

מעקה הולכה למדרכה ומחסום לגנים ציבוריים מתוצרת "גדרות02.40.08.0026

 מ' מגולוון1.10אורלי" מדגם "כפול" או "קרית-ים" או ש"ע  בגובה  

320.00מ'באבץ חם וצבוע בתנור 60.0019,200.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

10עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02.40.0802.40.08

19,200.00סה"כ לעבודות מתכת

סה"כ לריצופים ומדרגות - פיתוח 
176,935.00ריצופים ומדרגות06

81,900.00קירות וסלעיות07

19,200.00עבודות מתכת08

278,035.00סה"כ

כבישים - פיתוח 02.51
עבודות עפר  02.51.02

כל עבודות החפירה כוללות פינוי עודפי העפר אל לאתר מאושר לרבות

תשלומי אגרה.

עבודות החפירה כוללות פירוק כל מה שמעליו ומתחתיו כדוגמת

מסלעות,סככות,מדרגות,אבני שפה,משטחי בטון וקירות,קווי מים

ניקוז וביוב תת קרקעיים,ריצופים למיניהם וערימות עודפי פסולת.

20.00מ"קחפירה ואו חציבה02.51.02.0220 2,160.0043,200.00

2.00מ"רהידוק שטחים רגיל02.51.02.0315 3,080.006,160.00

49,360.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים 02.51.03
100.00מ"קמצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה02.51.03.0310 1,210.00121,000.00

121,000.00סה"כ למצעים

עבודות אספלט 02.51.04
2.00מ"ר ק"ג/מ"ר0.25ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור  02.51.04.0201 2,420.004,840.00

3.00מ"ר ק"ג/מ"ר1ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור  02.51.04.0203 2,420.007,260.00

34.00מ"ר3/4 ס"מ , גודל אגרגט "4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי  02.51.04.0302 2,420.0082,280.00

37.00מ"ר1 ס"מ , גודל אגרגט "6שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי  02.51.04.0306 2,420.0089,540.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

11עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02.51.0402.51.04

183,920.00סה"כ לעבודות אספלט

תעול,ניקוז ומעבירי מים 02.51.05
400.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 40 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  02.51.05.0162 10.004,000.00

650.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 60 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  02.51.05.0164 150.0097,500.00

 ס"מ כולל מכסה ב.ב200 ס"מ בעומק עד 100/120תא בקרה במידות  02.51.05.0575

4,000.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר   6.0024,000.00

 ס"מ כולל מכסה ב.ב200 ס"מ בעומק עד 120/140תא בקרה במידות  02.51.05.0595

6,500.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר   2.0013,000.00

200 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 45/80 רשתות במידות 2תא קליטה  02.51.05.0718

4,000.00יח'C250ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין  7.0028,000.00

166,500.00סה"כ לתעול,ניקוז ומעבירי מים

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך  02.51.09
321.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)02.51.09.0002 100.0032,100.00

3.00מ' ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  02.51.09.0023 250.00750.00

20.00מ"רצביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא02.51.09.0029 20.00400.00

5.00מ'צביעת אבני שפה02.51.09.0036 500.002,500.00

35,750.00סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

סה"כ לכבישים - פיתוח 
49,360.00עבודות עפר02

121,000.00מצעים03

183,920.00עבודות אספלט04

166,500.00תעול,ניקוז ומעבירי מים05

35,750.00תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

556,530.00סה"כ

   120סה"כ לכביש מס'   
48,620.00תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .08

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

12עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

  120כביש מס'  

02.51.0902.51.09

278,035.00ריצופים ומדרגות - פיתוח40

556,530.00כבישים - פיתוח51

883,185.00סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

13עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1202שביל מס'  

03

1202שביל מס'   03
ריצופים ומדרגות - פיתוח 03.40

03.40.06

ריצופים ומדרגות 03.40.06
מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים ) כוללים "צורת דרך", הידוק

 ס"מ .20 ס"מ כולל שכבת מצעים בעובי 5שתית ושכבת חול בעובי  

גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , כחול וכד' - על בסיס נט לבןראה

55,, 54 53, 16 עד מס'  8פרטים סטנדרטים מס'  

 ס"מ, מטיפוס6ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי  03.40.06.0004

85.00מ"ראוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע 300.0025,500.00

6ריצוף באבנים משתלבות בצבע לבן / סופר סטון / קוקטייל בעובי  03.40.06.0005

ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית /

95.00מ"רדבלטי או ש"ע 140.0013,300.00

 ס"מ עם בליטות בגוון כלשהו , בעובי20/20ריצוף באבן סימון לעוורים  03.40.06.0085

130.00מ"ר או ש"ע16971 ס"מ תוצרת "אקרשטיין" מק"ט 6  10.001,300.00

 ס"מ6 ס"מ עם פסים בעובי 20/20ריצוף באבן הכוונה לעיוורים  03.40.06.0086

130.00מ"ר או ש"ע בגוון כלשהו16981תוצרת "אקרשטיין" מק"ט   10.001,300.00

 ס"מ על יסוד בטון15 ס"מ ובגובה 23אבן שפה שטוחה מבטון ברוחב  03.40.06.0237

75.00מ'בקטעים שונים (למעבר חציה) 10.00750.00

55.00מ' ס"מ על יסוד בטון10/20אבן גן במידות  03.40.06.0254 28.001,540.00

 ס"מ ובגובה30אבן תעלה מסוג דו שפועית בצבע אפור מבטון ברוחב  03.40.06.0335

60.00מ' ס"מ על יסוד בטון בקטעים.10  50.003,000.00

46,690.00סה"כ לריצופים ומדרגות

סה"כ לריצופים ומדרגות - פיתוח 
46,690.00ריצופים ומדרגות06

46,690.00סה"כ

כבישים - פיתוח 03.51
עבודות עפר  03.51.02

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

14עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1202שביל מס'  

03.51.0203.51.02

כל עבודות החפירה כוללות פינוי עודפי העפר אל לאתר מאושר לרבות

תשלומי אגרה.

עבודות החפירה כוללות פירוק כל מה שמעליו ומתחתיו כדוגמת

מסלעות,סככות,מדרגות,אבני שפה,משטחי בטון וקירות,קווי מים

ניקוז וביוב תת קרקעיים,ריצופים למיניהם וערימות עודפי פסולת.

20.00מ"קחפירה ואו חציבה03.51.02.0220 350.007,000.00

2.00מ"רהידוק שטחים רגיל03.51.02.0315 440.00880.00

7,880.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים 03.51.03
100.00מ"קמצע סוג א' לכבישים ומדרכות , בעובי אחיד ומשתנה03.51.03.0310 270.0027,000.00

27,000.00סה"כ למצעים

תעול,ניקוז ומעבירי מים 03.51.05
400.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 40 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  03.51.05.0162 10.004,000.00

850.00מ' מטר.2.0 ס"מ בעומק עד 80 בקוטר 4צינורות ניקוז מבטון,דרג  03.51.05.0165 75.0063,750.00

600.00יח' ס"מ לתא בקרה קיים.80 עד 60חיבור קו ניקוז בקוטר  03.51.05.0384 1.00600.00

 ס"מ כולל מכסה ב.ב200 ס"מ בעומק עד 120/140תא בקרה במידות  03.51.05.0595

6,500.00יח'D400 ס"מ ממין 60קוטר   3.0019,500.00

200 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 45/80 רשתות במידות 2תא קליטה  03.51.05.0718

4,000.00יח'C250ס"מ כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין  2.008,000.00

95,850.00סה"כ לתעול,ניקוז ומעבירי מים

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך  03.51.09
321.00יח'תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)03.51.09.0002 5.001,605.00

1,605.00סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

15עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

1202שביל מס'  

03.51.0903.51.09

סה"כ לכבישים - פיתוח 
7,880.00עבודות עפר02

27,000.00מצעים03

95,850.00תעול,ניקוז ומעבירי מים05

1,605.00תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

132,335.00סה"כ

1202סה"כ לשביל מס'   
46,690.00ריצופים ומדרגות - פיתוח40

132,335.00כבישים - פיתוח51

179,025.00סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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דרך גישה גני ילדים ואד חמדאן
2016מכרזים ינואר  

16עמוד   30/12/2015 09-7991018ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ טל: 

סה"כ לדרך גישה גני ילדים ואד חמדאן

סה"כ סכום פרקים לפי מבנים (לא כולל הנחות/תוספות ברמת המבנים)
164,528.00סה"כ לתאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת .08

597,780.00סה"כ לריצופים ומדרגות - פיתוח40

1,413,170.00סה"כ לכבישים - פיתוח51

סה"כ לדרך גישה גני ילדים ואד חמדאן

1111,113,268.00כביש מס'  01

883,185.00  120כביש מס'  02

1202179,025.00שביל מס'  03

2,175,478.00סה"כ

369,831.26          17.00%מע"מ

2,545,309.26סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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  לכבוד

  עיריית טייבה

  טייבה

  

  אדונים נכבדים,

  

אני/אנו מגיש/ים בזה הצעתי/נו לבצוע העבודה הנדונה, אותה אני/אנו מתחייב/ים לבצע תמורת הסך 

  של:

  

  ₪ 2,175,478.00א.   סה"כ מחיר העבודה לפי אומדן המועצה:         

  ₪ 369,831.26              ):     %71ב.   מס ערך מוסף (בשיעור של 

  ₪ 2,545,309.26 חיר העבודה (אומדן), כולל מע"מ    .    סה"כ מג

  ד.   אנו מבקשים להעניק הנחה של _______ אחוזים על מחיר אומדן המועצה.

  ה.   סה"כ הצעתנו לאחר ההנחה: ______________ כולל מע"מ.

  

יחול על כל הסעיפים המופיעים בכתב  /תוספתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אחוז (%) ההנחה

  הכמויות בהתאמה ועל כל תוספת לכמויות שתהיה בפועל.

  

  תאריך ההצעה: _____________.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  רשומה / חברה / תאגיד: השם המלא של המציע/ים, יחיד/ שותפות /

  

  

  

  מס' זהות  יחיד/ שותפות / רשומה / חברה / תאגיד:  _________________________________

  

  

  

  

  

  

  חתימה וחותמת המציע/ים:   _________________________________________________
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