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 רומי אדריכלים, מהנדסים ויועצים בע"מ אבו 
 30811, מיקוד  55טמרה , ת.ד.  -רח' ראשי 

      04-9948135: ,  פקס 04- 9947402,   04 -9948136טל: 
(1).E-mail: abu_romi@netvision.net.il  (2). E-mail: aboromi@netvision.net.il 

 

 

 רשימת  המסמכים  המהווים  חלק

 ממכרז/חוזה בלתי  נפרד  

 

 מכרז/חוזה  זה מורכב מהמסמכים הבאים :  

 

 מסמך מצורף   המסמך

 

 מסמך שאינו מצורף

  ןהצהרת הקבל     מסמך א  

 –הוראות המכרז והחוזה  מסמך ב  

 הצעה עבור  ביצוע  עבודה הזמנה להגשת 

 

 מסמך ג  

 מסמך ד

 הצעת הקבלן

 נוסח ערבות 

 

  החוזה   המסמך 

  פרט טכני מיוחדמ   ומסמך 

  רשימת תכניות   זמסמך 

 מסמך ח

 מסמך ט

 מסמך י

 אימות מידה לבחירת זוכה

 התחייבות הקבלן לתקופת הביצוע

 כתב כמויות

 

 ( המפרט  הכללי לעבודות1                                                   

 ןהביטחובהוצאת  משרד  בנייה                                                       

 והשיכון.ומשרד  הבינוי                                                     

 ( המפרט  הטכני  הכללי2                             

  אחרונה.לכבישים מהדורה                                                      

 המתייחסים כל  התקנים (3                            

 לעבודות ולפרטים לחומרים                             

 השונים.                            

 (   אופני המדידה המצורפים4                                               

 למסמכים  הנ"ל.                                                  

  (   חוזה לביצוע מבנה ע"י  5                                               

 הקבלן שהוצא  ע"י                                                       

  ממשלת ישראל הידוע                                                                                           

 (  נוסח 3210)מדף                               

 (. 1996) -התשמ"ו                               
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 מסמך א 

 הצהרת הקבלן  

 

 

 קראם  והבין  הקבלן  מצהיר  בזה  כי ברשותו נמצאים המסמכים  והמפרטים הנזכרים  לעיל  וכי    

 עבודתו  בכפיפות  לדרישות   אתומתחייב  לבצע  תוכנם,  וקבל  את  כל  ההסברים  שבקש את    

 המסמכים  והמפרטים  הנ"ל.   

 

 

 הצהרה  זו  מהווה  נספח  למכרז/חוזה  זה   והינה   חלק   בלתי נפרד  ממנו .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            ____________ 

 חתימת הקבלן          ך  ת א ר י          
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 ב מסמך

 הוראות  המכרז  והחוזה  

 עבודה הזמנה  להגשת  הצעה  עבור ביצוע   

 

 לכבוד

_______________________________ 

 

 א.נ.  

 

    שלב ב  –  אלחאורזמי בי"ס יסודי לביצוע בניית   /2018 מכרז מס'הנדון:   

 הזמנה להציע הצעות

 

 

 כב'  להציע  הצעתו  לביצוע העבודה הנדונה.  תהנני  מזמין  בזה  א .1

 

והמפרטים הטכניים  המצורפות וכל הרשימות התכניות בכל הסעיפים והפרקים לפי העבודה תבוצע .2

 כאמור  בהתאם  למפרטים  ולתכניות.המזמין, המציע ישלים את העבודה  הנמצאים לעיון במשרדי 

 

 ואופן  הביצוע:תקופת הבצוע  א. .3

 צו  מיום מתן *2018/0807/עד תאריך  -. התקופה תהיה:התכניות כולל עבודות הפיתוח לפי

 העבודה.התחלת בצוע 

 

העבודה  תחושב   ה על חלק מן הבניין תקופת ביצוע במידה והרשות תוציא צו התחלת עבוד ב. 

 באופן  יחסי  להיקף העבודה  המבוצעת  בפועל.

 
 בות הקבלן במסמך ט'.*כפוף להתחיי

 
 

ויתרשם טוב  יכיר את המפרטים הטכניים  את התכניות והרשימות, המציע יקרא את המפרט, יבדוק .4

המוצעת, יכיר את שיטות המדידה השונות, יבקר בשטח העבודה וינקוט באמצעים ממהות העבודה 

העבודה ואת וכמות  השונים האחרים הנראים לו כחיוניים כדי לחקור את תנאי המקום ואת מהות

כל זה ע"מ להכליל אותן במחירי  להתגלות לו בעת ביצוע העבודהכל הקשיים והמכשולים העלולים 

 .בכתב הכמויות היחידה אשר

המכרז סתירות, שגיאות או אי  התאמות ו/או שיהיה לו ספק אם  המשתתף במכרז ימצא במסמכי 

לרשות   רשיימסו, עליו להודיע  על כך  במכתב  כלשהו בקשר למובן המדויק  של  סעיף  או פרט כלשה

 ימים לפני המועד  האחרון להגשת  ההצעות.   7לפחות  

 במכרז.במידת  הצורך,  לכל המשתתפים  תשובות  תשלחנה 
 

 מאומדן המתכנן : הוראות להגשת המכרז בשיטת הנחה .5

 -על המציע להכין את הצעתו לפי הפירוט הבא:

 אומדן המתכנן(. -ם כולל כתב כמויות מתומחר ע"י המתכנן.)להלןהחומר שמועבר לקבלני .א

 האומדן מתבסס בעיקר על מחירון דקל  ומחירי השוק.. .ב
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 כוללת לגבי אומדן המתכנן, לפיה הוא יבצע את כל העבודה. על הקבלן לציין שיעור הנחה .ג

 

( %0ם היא באחוזים ובמספרים, )גם א על הקבלן לכתוב בבירור את גודל ההנחה חובה (1  .ד 

בעמוד לפני האחרון בסיכום של האומדן ואם היא תינתן בשבר עשרוני הוא יהיה לא יותר 

 משתי ספרות לאחר הנקודה .

 ( על הקבלן למלא ולחתום גם את העמוד האחרון שבחוברת. 2  

 

רשאית ועדת  -הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה .ה 

 ול את ההצעה על הסף.המכרזים לפס

הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה וכן, כמובן, לכל אחד מסעיפי  או התוספת ההנחה .ו 

 המכרז/חוזה כשלעצמו.

במידה ויחול שינוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/חוזה תראה הרשות את מחירו  .ז 

א יהיה סופי לכל הכמות כמחיר סביר שהוצע ע"י הקבלן, והו של כל סעיף  לאחר ההנחה

 שתבוצע בפועל וכל שינוי שהוא )כל כמות שהיא לא תשנה את מחיר הסעיף(.

במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים בכתב  .ח

 יהיה מחיר כל אחד מהם מבוסס על מחירו של סעיף דומה בחוזה.  -הכמויות
 

יהיה מחיר כ"א מהסעיפים הנ"ל מבוסס על מחירון מעודכן  -במידה ואין סעיף דומה בחוזה .ט 

)ללא כל  תוספת כגון  15%בת  לעבודות דקל האחרון ביום חתימת החוזה ולאחר הנחה

 כמות, מרחק, רווח קבלני וכו'(.

 אין לבציע תיקונים ידניים על גבי החוברת או התכניות. .י

הכלולים במכרז לרבות דפי על המציע לחתום על כל דף ועל כל התכניות והרשימות  .יא

 הוראות אלה.
 

 המציע  יצרף להצעתו: .6

וההצעה הסופית לאחר ההנחה,  חתימה בכל הדפים ע"י  חוברת המכרז לאחר מילוי ההנחה -א 

 המציע.

 

כחוק לטובת המזמין על סכום   מבוילתלא מותנת לקיום תנאי  החוזה  ערבות בנקאית -ב 

הידוע תשומות הבנייה ת, בתוספת מ.ע.מ. וצמודה למדד מערך ההצעה הכולל  ₪ 000230,

 ._______________ לתאריך האחרון 
 

אם הצעת המציע לא תתקבל, ישחרר  המזמין את שטר הערבות של המציע מיד עם ההודעה   

פתיחת  ההצעות,  ואם  הצעת  המציע   )ששים( יום לאחר 60-יאוחר מ על דחית ההצעה ולא

 )שבעה( ימים  מיום  חתימת   החוזה. 7ות להצעה  תתקבל תשוחרר הערב

שהקבלן   הערבות של הזוכה לאחרהמזמין  את שטר אם הצעת המציע תתקבל, ישחרר 

 .בהתאם  למפורט  מטה.  ₪ 000460,סך על ציא ערבות לקיום החוזה המ
 

יהיה אם המציע אשר הצעתו נתקבלה, לא יחתום על החוזה ולא ימציא ערבות לחוזה כנדרש   

המזמין רשאי לחלט את הערבות כולה או חלקה לפי בחירתו לכיסוי ההפסדים שייגרמו לו 

בגין אי קבלת העבודה ע"י המציע ומסירתה למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים 

המזמין, לתבוע את הנזקים הממשיים שיהיו לשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיו של והפסדים כ
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 ת הנ"ל.הערבו מסכוםיותר 

 

נשוא    ציע בביצוע עבודות דומות לעבודה של המ ווניסיונאישורים או המלצות לגבי עברו  -ג 

 מכרז  זה.

 

אישור בר תוקף מפקיד השומה ו/או רואה חשבון המעיד על ניהול ספרי חשבונות  על  פי  -ד 

 פקודת מס הכנסה  וחוק מס ערך מוסף.
 

רשה לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם אישור מרשם הקבלנים שהינו מו -ה 

) , ו/או התקנות  שהוצאו  על  פיו,  1969 -הנדסה בנאיות  לחוק רישום  קבלנים לעבודות

 ( סיווג כספי מתאים (2ג ) 100בסיווג מקצועי 
 

אחד  במידה וההצעה תוגש ע"י שותפות אשר נוצרה במיוחד לביצוע העבודה הנדונה,די בכך כי -ר 

 .השותפים המציעים עומד בכל תנאי הסף של המכרז
 
 

הצעה הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה רשומה כתובת המזמין בצרוף המלים  ה .7

יחד עם  ההצעה יחזיר  המציע את כל     טייבה  –שלב ב'  – אלחאורזמייסודי  בי"ס בנייתלביצוע 

 .במעטפה נפרדת אשר  קבל  לצרכי  ההשתתפות  במכרזהתכניות וכל  המסמכים חתומים על ידו  

   בשעה__________בתאריך  _______ עד יום במשרד מנכ"ל העירייהההצעה צריכה להתקבל 

 ההצעה אשר לא  תתקבל בהתאם  להנ"ל  לא  תובא  לדיון  ותהיה  פסולה  מיסודה . _______

, לאחר  העירייההמפגש במשרדי  ________בשעה  _________בתאריך _______ ביוםיתקיים 

 תיאום מראש עם נציגיה .
 

הצעה המכילה  הסתייגות כלשהי  לגבי המחירים הצעה שאינה לפי תנאי המכרז, או  לא תובא לדיון .8

או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי  החוזה, לא תובא לדיון הצעה שלא  תהיה  חתומה  כחוק  ע"י 

 ר  הדרוש.המציע  ולא כוללת את  כל  החומ
 

ך צמודה מבוילת על ס יתבנקאית לא  מותנ תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות המציע אשר הצעתו .9

)שבעה( ימים  7לקיום החוזה" וזה תוך  על שם המזמין שיהווה "ערבות מכל בנק, ₪ 000,460של  

 מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו נתקבלה.

קף לכל שאר מסמכי החוזה,  אם  המציע לא יחתום על תן תויחתימת  שני הצדדים על  החוזה ת

החוזה ולא ימציא את  הערבות לחוזה  תוך  הזמן הנ"ל יהיה המזמין רשאי למסור את העבודה 

 למציע אחר אשר הצעתו נראית לו כנוחה ביותר ומתאימה  ביותר.

 

איחור  במסירת   תשומת לב המציע מופנית לכך, כי הפיצוי הקבוע והמוסכם מראש  בגין א. .10

מערך העבודה לפי   %1.5המבנה כשהוא גמור וראוי  ליעודו  כאמור בחוזה זה יהיה בסך  

)המדד  הבסיסי(  שישולם למזמין תמורת כל  המכרז לכל שבוע איחור צמוד למדד החוזה

שבוע,  כל חלק ממנו  של פיגור בסיום העבודה לפי התקופה שנקבעה בחוזה )פרט לפיגור 

 "י  המזמין(.שאושר ע

 

מערך  העבודה  בגין  כל  הפרה  יסודית  של  החוזה    10%מוסכם בזה כי הפיצוי למזמין הינו  ב. 

 ע"י  הקבלן.
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קט  במקום  הנ"ל, ואולם  עבודות נוספות בפרוילאין מסירת עבודה זו מקנה  למציע זכות יתר ביחס  .11

בודה  לזוכה, מבלי  שיוטלו  עליו  כל מגבלות  המזמין שומר לעצמו את הזכות למסור את המשך  הע

 ביחס  להיקף  התוספת  והרחבתה.
 

 א.  .12

 

 

המצורפים למכרז זה הם רכושו של המזמין,  הם מושאלים למציע )לשם הכנת  כל המסמכים

בין אם  יגיש הצעה   , 7התאריך  הנזכר בסעיף שתה ועליו להחזירם למזמין  עד ההצעה  והג

 (.ובין אם  לא

 בהם  לשום  מטרה  אחרת .יע  רשאי  להעתיקם  או  להשתמש  אין  המצ
 

 את  התכניות  החתומות  יש  להחזיר  במעטפה  נפרדת  למזמין . ב. 

 
 

הקבלן חייב לבצע בדיקות לכל  חומר בנייה לפני ו/או אחרי השימוש בו משלב  עבודות  החפירה   .13

 מו שצוינה  בחוזה  זה.והכשרת השטח עד לסיום תקופת הבדק כ

ע  את הבדיקות  הנ"ל  ועמה יהיה הקבלן צהמזמין  יקבע  באופן  בלעדי  את המעבדה  אשר  תב

 חתום על חוזה התקשרות הכולל את ההתקשרות  הכספית.

יקט  כולו  )עפ"י  מחירי  הקבלן  מעלות  הפרו  2%קות  יהיה  סכום  העלות הכוללת של  הבדי

 הזוכה( .
 

פקח רשאי לשלוח דגימה מכל חומר בניה שהוא נמצא בשימוש או לפני שימוש בשטח, לבדיקה המ .14

צאות וההתקנית, על דעת עצמו ובכל עת שירצה בכך והקבלן  יחויב בהוצאות הבדיקה כחלק מ

 הכוללות של הבדיקות שהוא מחויב בהן  על  פי  סעיף "א"   לעיל.
 

לפני  או אחרי  חתימת  החוזה  להגדיל, להקטין   -הזכות  את   הלעצמ  תשומרהרשות המקומית  .15

פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב  מפרק, חלקים שלם, או לבטל סעיף, סעיפים, פרק

 הכמויות, חלק מהבניין בכל  כמות שהיא. הכל לפי אותם מחירים  הנקובים  בכתב  הכמויות.
 
 

תה  המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח  את  הרשות המקומית  תהא רשאית לפי שיקול דע .16

 סיונם  ויכולתם  הכספית  לביצוע  עבודה  דומה.ימהימנותם,  כישוריהם   ונ
 

הרשות המקומית שומרת לעצמה במפורש את הזכות להעדיף לפי שיקול דעתה,  הצעות של מציעים  .17

 ספית .סיונם  ו/או מהימנותם  ו/או יכולתם  הכיבהתאם לכישוריהם ו/או  נ

 ספק  הרשות  רשאית  לפסול  על  הסף:  הסר כללמען   

  -א 

 

בלתי  סיון  מר  ו/או יגוף אחרים עמו  נהצעה של  מציע שבעבר היה  לה  או לרשות או 

 מוצלח

הצעה של מציע שהורשע בעבירה פלילית לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון  והבניה  על    -ב 

 תקנותיו.
 

מתחייב  לבצע כל תוספת לעבודה,  בנוסף לעבודות  הנזכרות  בחוזה,  וזאת  לפי אותם    הקבלן .18

 תנאים,  ולפי  המחירים  המוצעים  ברשימת  הכמויות  שהקבלן   מגיש.
 

ו/או גורמים  משרד החינוך  הממונה על המחוז ביצוע העבודה כפוף לאישור תקציבי ע"י -א .19

ה לביצוע לא תאושר  ע"י הממונה  על  המחוז ו/או גורמים העבודמוסמכים, באם הוצאות 
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 מוסמכים, יבוטל המכרז ולא יהיו כל דרישות או תביעות ע"י הקבלן. 

 

המזמין יהיה זכאי, בין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את העבודה  לשלבים  ולהוציא צווי   -ב 

,  מבלי  שלמציע  לעת מעת לרשותו  שיעמדולתקציבים בהתאם  התחלת עבודה חלקיים,

ואף לא להוצאות  כךאחר, עקב  כזה אומבלי שיהיה זכאי לפיצוי ותהיה  כל טענה בקשר לכך 

 תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע במידה ויהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים.

ן ייע רק חלק מהבנ, לכן  היא  רשאית לבצית מוגדרתתקציבהרשאה לרשות המקומית יש  -ג 

כל פרק  מסעיפי הכמויות אוסעיף להקטין או לבטל כל וחלק מעבודות הפיתוח ורשאית 

אישור הבכל גודל שהוא להיקף העבודה המוצעת לפי היכולת  התקציבית ו מהפרקים

התקציבי מהרשויות. הכל  לפי אותם  מחירים  שהקבלן הגיש בכתב  הכמויות של המכרז, 

מעבר  לתנאים  אלה  לא  רשאי  הקבלן  לבקש  דבר  וחצי  ולפי אותם תנאים של  חוזה  זה  ו

 דבר. 
הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד שהוא, הסכומים הנקובים בהצעה מובהר בזאת כי  -ד 

ולכן על אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה. הקבלן לא יהא זכאי להתייקרויות מכל מין 
 וסוג כלשהוא.

 
ביצוע   ן על חלק מהיקף העבודה תקופתתן צו התחלת עבודה לקבליבמידה והרשות ת -ה 

 העבודה  תהיה  באופן  יחסי  להיקף  העבודה  שיבוצע  בפועל.
 

המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא עם חתימת החוזה אישור על קיום ביטוחים  -ו 
 בקשר להקמת הפרויקט.

 
 -א .20

 
 

יחתום המציע תוך ציון שמו  המלא וכתובתו ויצרף  את   ע"י יחיד, במקרה  וההצעה  תוגש
 חותמתו. 

 
במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות, תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם  השותפות  -ב 

וף  ההצעה ובצרוף יפוי כח או הוכחה המעידה על זכותו לחתום בשם  השותפים  וירשום  בג
 השותפים.את שמות וכתובות יתר 

 
רשומה,  תחתם ההצעה ע"י מורשי החתימה מטעם  קרה וההצעה תוגש ע"י  חברהבמ -ג 

החברה בצירוף חותמת החברה,  ויצרף אישור עו"ד או רו"ח על כשרותו  לחתום בשם 
 החברה,  וכן  בצרוף הוכחה של רישום החברה  ורשימה  מאושרת  של  מנהלים .

 
 

 

או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במיוחד לשם  במקרה  וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות -ד 
ביצוע העבודה הנדונה,  יחתום נציג אחד  של כל אחד מהשותפים  בצרוף  הוכחות מתאימות 

על ובצירוף הסכם חתום ומאושר ע"י עו"ד או רו"ח המצביע על קיום השותפות  הנ"ל כחוק, 
 חתימה של נציגי השותפים.מידת  האחריות  של  כל שותף לגבי ההצעה המוגשת  ועל זכות ה

  

 

 ,רב בכבוד 

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור
 העירראש 
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מאשר כי קראתי וכי אני מסכים להוראות  המכרז  _______________________________ אני הח"מ

 .והחוזה  המצורף  לו והנני  מתחייב,  מצהיר  ומסכים  למלא  אחר  כל  האמור בהם

 

 

  __________                                        _______________                     _____________ 

 חתימה           שם  הקבלן         תאריך           
 

 
  

______________        __________                            _______                        _________  
 כתובת           פלאפון                                    פקס                               טלפון            
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 מסמך ג

 

 הצעת הקבלן  

 

 

  _________________________ שם המציע:  

 _____________ תאריך:  

 לכבוד

  טייבה עיריית 

 

    טייבה  –שלב ב  –  אלחאורזמיבי"ס יסודי  בנייתלביצוע       09/2018 מס'/חוזה מכרז ון:הנד           

וכתב  הכמויות. הכלליים המצורפים אליו, המפרט  הח"מ קראנו בעיון את טופס החוזה והתנאים אנ .1 

צ"ב עיינו בתוכניות  הנוגעות למכרז הנ"ל  וכן במסמכים האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה הר

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות האמורות. בקרנו באתר  העבודה ובכל 

המקומות הסמוכים לו,  דרכי הגישה וכיוצ"ב. הננו מצהירים כי המפרט  הכללי  לעבודות  בנייה של  

 על פרטיו ועדכוניו, עד חודש פרסום ןהביטחוהועדה  הבין  משרדית המיוחדת בהוצאות משרד 

 המכרז,  מוכרים וידועים לנו.

 

העבודה טיב הקרקע ותנאי  מסמכי  המכרז על  פרטיהם  וכי מקוםכי הבנו את  כל הננו מצהירים בזה  .2

וכן כל הגורמים  האחרים המשפיעים על הוצאות  העבודה  ידועים  ומוכרים  לנו  וכי הגישה אליו 

הבנה או -או דרישות המבוססות  על טענות של איבהתאם  לכך  בססנו את  הצעתנו. לא נציג תביעות 

ידיעה כל שהיא של תנאי  החוזה  או  של  יתר  המסמכים  ואנו  מוותרים  בזה  מראש על טענות -אי

 כאלו.

 

הנ"ל   במסמכים המפורטיםהעבודות  האמורות בהתאם  לתנאים הננו  מתחייבים  להוציא לפועל את  .3

העבודות  לסיים את על עצמנו  מקבליםו בכתב הכמויות והננו לפי המחירים שהצענ כולם יחד,

 התקופה   הנקובה . האמורות  לשביעות  רצונו  הגמור  של  המזמין  תוך
 

מיום הודעתכם על כך, או תוך זמן )ארבע  עשרה(  יום  14 הננו  מתחייבים  תוךאם הצעתנו  תתקבל  .4

וכתב  הכמויות, התוכניות  הכלליים, המפרט התנאיםהחוזה, אחר שיקבע על ידכם, לבוא ולחתום על 

ימת החוזה ערבות במעמד חת ולהפקיד בידיכםם חלק  מהחוזה,  וכל  המסמכים האחרים המהווי

 .מהוראות  המכרז  והחוזה  9יף  הנקוב  בסעעור יבשבנקאית לזכותכם 

 8כמפורט   בסעיף הפקדת  הערבות  הנ"ל תוחזר לנו הערבות הבנקאית שנפקיד עם הצעה זו  עם

 להלן.

מור תהיו פטורים  מכל  התחיבות זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן הא התחייבותנונמלא אם לא 

הערבות  למציע  אחר, ובנוסף אתם  תהיו זכאים לחלט את   ותהיו  זכאים  למסור את העבודה כלפינו

קבוע  ומוסכם  מראש  שאתם   כפיצוי זו, וזאת  הצעתנו הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת

 זכאים  לו בגין  נזקיכם.
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הננו   ארכה,  ןתינתשהוארך  אם  ת  העבודה  בזמן שנקבע  או  כפי במקרה  שלא  נסיים  א .5

פיצוי הנקוב בחוזה בתור   מתחייבים נוסף לאחריותנו לפי כל  סעיף  אחר של החוזה, לשלם  למזמין

כל  יום  של  איחור  בסיום  העבודה,  ראש  )להלן: הפיצויים( בעד ים  מפיצויים  מוסכמים  הקבוע

 .מהוראות  המכרז  והחוזה  10לפי  סעיף 

 

החוזה  או  עפ"י  כל   אתם תהיו  רשאים  לנכות את הפיצויים  מכל סכום  המגיע לנו מכם בין  עפ"י .6

 .החוזה  או  כל  חוזה  אחר  בינינוחוזה אחר  בינינו או  מכל  ערבות  בנקאית  שנמציא לכם,  עפ"י  

 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת  אותנו   .7

 לתקופה  הנקובה.

 

על הצעתנו על כל תנאיה אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית צמודה ערובה לפקודתכם כבטחון לקיום  .8

נו לא  תתקבל,  אתם תשחררו  את הערבות  בעת ובעונה אחת  עם משלוח אם הצעת.  ₪ 000230,סך 

 יום  מיום  פתיחת  ההצעות .  60ההודעה על דחיית הצעתנו, אך  לא  יאוחר  מאשר  

חתימת החוזה ולאחר שנמציא ערבות  לקיום  קבל, אתם תשחררו את הערבות במועדאם הצעתנו תת

ת כנ"ל. ערבוא ישלם חשבון  כלשהו  ללא  קבלת כי המזמין לברור לנו . ₪ 000460,סך של על החוזה 

הקבלן  בתשלום  ריבית  פיגורים   ו/או   הפרשי  לא יזכה את  תשלום במועד מהסיבה האמורה אי

 הצמדה.

 

אנו  מסכימים  בפירוש  שכל  עוד  לא  חתמנו  על  החוזה  ואף  במקרה  שהחוזה  לא יחתם על ידנו,   .9

לראות  בהצעתנו  זו וקבלתה  על  ידכם  חוזה  מחייב  ביניכם   -אך  לא  חייבים  -כאים אתם  תהיו  ז

ובינינו, מבלי  שהדבר  יגרע  מזכויותיכם  האחרות  כאמור בנוהל מכרזים זה,  וביחוד מזכותכם 

 למסור את  העבודה לכל אדם אחר וכן לנכות  את סכומי ההפסדים  ונזקים  מערבות קיום  ההצעה.

 

הננו  מצהירים  שהצעה זו מוגשת אך בשמנו או בשם התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה  .10

זו.  כן  הננו  מצהירים  כי  הצעתנו  זו  מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם  אנשים או  גופים  

 אחרים  המגישים  הצעות לביצוע אותה  העבודה.

 

 12 במשך תקופה שלתיקונים ועבודות בדק,  בהתאם לקבוע בתנאי החוזה, אנחנו  מתחייבים לבצע   .11

 חודשים  )שנים עשרה  חודשים( מתאריך קבלת תעודה הסיום. לגבי  כל  חלקי  המבנה, למעט :

 חודשים.  24עבודות  האינסטלציה  והחשמל  לתקופה  של    -א

 ם  לתקופה  של  עשר שנים.והגגות  והאיט  -ב

 

ת משפטיות( של החוזה,  הדפסתו, הוצאו לרבות)ואנחנו מסכימים  לכך, כי הוצאות עריכתו לנו  ידוע  .12

כפי   מי שיתמנה על  ידכם את התמורה וביולו, חלים עלינו  ומתחייבים  לשלם לכם או לכל שכפולו 

 שנקבעה  על  ידכם.
 

 אנו מצהירים: .13

 -א 

 

ובתקנונה  או   הקבועות בתזכיר החברההיא בגדר המטרות והסמכויות  הצעתנו זו כי

 בהסכם  השותפות או בתקנות  האגודה  השיתופית.
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הנ"ל  ושאין  קיימות  כל הגבלות במסמכים הנ"ל  המונעות  בשם הגופים זכאים לחתום שאנו  -ב 

 בעדנו  לחתום  על  ההצעה  לקבלת  המכרז ועל החוזה .

הדרושים לביצוע העבודה נשוא  מכרז זה. כמו כן  ןוהניסיו הננו מצהירים שיש לנו הידע, המומחיות .14

בסיווג אנו מצהירים כי אנו קבלנים מוכרים ורשומים על ידי רשם הקבלנים  לעבודה  שבנדון 

 סיווג כספי מתאים (2ג ) 100מקצועי 
 

  -א .15

 

אופן  או  ב מתאריך צו התחלת העבודה לכל  העבודה * 2018/0807/עד תקופת הבצוע הינה  

 יחסי  להיקף  הביצוע  בפועל.

 

ידוע לנו כי סכום ההצעה הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד שהוא, ולא נהיה זכאים  -ב 

 להתייקרויות מכל מין וסוג כלשהוא.

 
 *כפוף להתחייבות הקבלן במסמך ט'.

 

 הננו  מצהירים בזה כי : .16

 -א 

 -ב

 -ג

 -ד

 .לבצוע  עבודות  מסוג  והיקף  זה הקבלנים אנו  קבלן  רשום  אצל  רשם  

 "עוסק מורשה"  לצרכי  מע"מ.של  נמצא  ברשותנו אישור

 .מרואה  חשבון  או  פקיד  השומה  על  ניהול  ספריםאישור ברשותנו נמצא 

 על  ניכוי  במקור .אישור ברשותנו נמצא 

 

 ויבקשר  עם  אי  מיל ידכם חרת עלאנו  מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה א .17

מילוי  או הפרה של הוראה  -אי הזמן  או חלוף כלשהי  הכלולה בהצעה  זו  ועצםאו הפרת  הוראה 

 כנ"ל .התראה   מההוראות  הנ"ל  תשמש  במקוםכלשהי 

 

 והמציע   הוא  פרטי."הרבים"  כולל  "היחיד"  במקרה   .18

 

יום  מהיום  האחרון     90תמע  ממנה,   הינה   בתוקף לתקופה של הצעתנו   זאת,  על  כל  המש .19

 להגשת   הצעות .

 

20. 

21. 

 במכתב   ההזמנה. לת בתוכה  את  כל  התנאים  האמורים כול הצעתנו  זאת, 

 אחוז ההנחה המבוקש הינו :______%  במילים ___________אחוזים.

 

 

 

___________                        _____________                                 __________ 

 וחותמת  חתימה   שם  הקבלן                              תאריך         
 
 

ֹ__________            _________    ___________                                    ________ 
 כתובת                             פלאפון                 פקס                         טלפון     
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 מסמך ד
 נוסח ערבות בנקאית למכרז

 לכבוד
  טייבה עיריית 

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

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

הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, בתוספת   ₪ 000230,  לסילוק כל סכום עד לסך של 

 אלחאורזמיבי"ס יסודי בניית לעבודות   10/2018שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז מס' 

 שפורסם על ידכם.    שלב ב' 

 במכתבנו זה: 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תשומות הבניה משמעו מדד   -" מדד"                           

 למחקר כללי.  ו

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 

המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

שהיה ידוע ביום  האחרון ממועד ההגשהחודש ה"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד של החדש

היו הפרשי ההצמדה סכום השווה (, יהמדד היסודי"" -והינו _______ נק' )להלן  _________

 ן כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.כפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוילה

 

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

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

 בקשים.המ

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את 

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

 פיה, תביעה משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.-תשלום על

לפחות. דרישה שתימסר לנו אחרי  ___ 30/06/2018______קפה עד יום  ערבות זו תישאר בתו

 המועד הנ"ל לא תענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 

 רב,   כבודב                                                                                                         

 בנק                                                                                                                               
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 מסמך  ה

 
   10/2018 מספר חוזה   

 
 
 

 

 2018בשנת                   ביום ______    בחודש     טייבה עיריית שנערך   ונחתם  ב    

 

 

  

 ן ב י  

 

 

 טייבה עיריית 

 מצד אחד

 

 ל ב י ן  

 

 

 

__________________________ 

 שיקרא  להלן  "הקבלן"  מצד שני  

  

 

 

    עיריית טייבה  -שלב ב'  אלחאורזמיבי"ס יסודי בניית   עבודות  של  בדבר הוצאה  לפועל 

 

 בפועל  באופן  יחסי(.  )או בהתאם להיקף העבודה  שתבוצע   *2018/0807/עד  תקופת ביצוע החוזה:

 *כפוף להתחייבות הקבלן במסמך ט'.
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 מסמך ה

 
 חוזה  בנייה

  2018בשנת  ____________בטייבה ביום ונחתם שנערך
 

   500227301עיריית טייבה מ.י                                             בין:       
 "(המזמינה ו/או העירייה ": )להלן                                                      

 
 אחד; מצד

 ובין:  
  "(.הקבלן)להלן: "                                                             

 
 שני; מצד

 

 

וברצון המזמינה לבצע עבודות בנייה לבית ספר חדש בחלקה _______ גוש ________ בטייבה,  הכל      הואיל

 "(; העבודותפי המתואר בחוזה זה )להלן "ל

 

והקבלן מצהיר בזאת כי הוא רשום כקבלן לעבודות בניין לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה והואיל 

 ,1969 –בנאיות תשכ"ט 

 

 והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לכל הוראות חוזה זה, והואיל

 

 תו של הקבלן לביצוע העבודות לפי התמורה בנספח ג',והעירייה קיבל את הצע והואיל

 

והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מוסמך לבצע עבודות אלו והוא בעל ידע, מומחיות ומקצועיות הדרושים  והואיל

לביצוע העבודות, ויש לו עובדים בעלי ידע הנדרש לביצוע העבודות ובכמות המספיקה לביצוע העבודות בלוחות 

 ויש לו את היכולת הכספית הנדרשת לביצוע העבודות בלוחות הזמנים הנ"ל.הזמנים שהוסכמו, 

 
 לכן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 

 .מנומחלק בלתי נפרד  יםמהוווהנספחים לו המבוא להסכם זה   .1.1

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות  הסכם זה על  .1.2

 שו בהתאם. הנספחים אשר יפור

 נספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו והמסמכים שלהלן:  .1.3

 תיאור הפרויקט והשירותים. –נספח א' 

 לוח זמנים. –נספח ב' 

 התמורה ושלבי התשלום. –נספח ג' 

 נוסח אישור עריכת ביטוחים. –נספח ד' 

 תשריט המקרקעין.   –נספח ה'               

 

  –הגדרות ופרשנות  .2
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 ותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.כ  .2.1

  –בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע בנספח א' להסכם זה.   .2.2

  –קבלן ה הצהרת .3

 
 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי: 

מתן עבודות פי דין וכי הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים והיכולת ל-כי הוא מורשה על  .3.1

 הבנייה בקשר לאמור בחוזה זה ולפי הוראות המזמין ולשביעות רצונו. 

כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה, ובחתימתו על הסכם זה, ובביצוע התחייבויותיו על  .3.2

 פיו לא יהיה משום פגיעה זכויות של צדדים שלישים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

ספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא מסכים להם. כי קרא את ההסכם ונ  .3.3

הקבלן מצהיר בזאת כי ידועות לו הוראות כל התוכניות הקיימות או נמצאות בשלבי הכנה 

ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי שטח הבנייה, וכן הנהלים, התקנים והחיקוקים -על

 החלים על נושא הבנייה.

לאחר שקיבל מנציגי המזמינה את כל ההסברים וההנחיות כי הוא חותם על הסכם זה,  .3.4

הנחוצים לו לביצוע העבודה על פי הסכם זה, ולא תהייה לו כל טענה כלפי המזמין בקשר 

עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות 

 בביצוע העבודה.

הזדמנות נאותה לבדו, וכן בידיו כל הנתונים הקבלן מצהיר כי ראה ובדק, וכי ניתנה לו  .3.5

 העובדתיים בקשר עם:

 

שטח הבנייה, מצבו הטופוגרפי, טיב הקרקע שלו, דרכי  .א

הגישה אליו וכל יתר הדברים שבדיקתם בשטח דרושה לביצוע העבודות עפ"י הסכם 

 זה.

כל התנאים המוקדמים והאחרים הקשורים לביצוע  .ב

וד כמות החומרים, כוח העבודה והיקף העבודות הסכם זה בנוגע לאספקת חומרים, צי

הדרושים לביצוע העבודות עפ"י הסכם זה בכלל, ובפרט בהתחשב במשך תקופת ביצוע 

 הפרויקט.

 

כל התוכניות, התשריטים, המפרטים והפרטים האחרים  .ג

 הקשורים לשטח הבנייה.

 

 וכל הנתונים העובדתיים הדרושים לביצוע התחייבויותי .ד

ת כל הידיעות והנסיבות הדרושות, ואשר עשויות להשפיע, על ביצוע עפ"י הסכם זה וא

התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות הפרעות אפשריות לביצוע ועמידה בלוח הזמנים, 

התנאים הקבועים בחוקי התכנון והבטיחות וכל דבר אחר העשוי להשפיע על 

 התחייבויותיו בהסכם זה. 
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את כל העבודות הקבלן מצהיר ומתחייב הקבלן לבצע  .ה

בהתאם לתוכניות אדריכל והמהנדס, הערות ותוספות של מזמין העבודה כמסומן 

בתוכניות העבודה, ולפי המפרט הטכני , ובהתאם להוראות ביצוע שיינתנו מעת לעת 

המזמינה, האדריכל, המהנדס או המפקח,  או ע"י המזמינה עצמה לקבלן,  ע"י נציגי

 .הכל לשביעות רצונה של המזמינה

 

  –התחייבויות הקבלן  

 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

. הקבלן יספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות. האמצעים 4.1

והכישורים המפורטים לעיל ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד לסיום ביצוע העבודה ובסיום ביצוע 

ר כי כח האדם המועסק על ידו מחזיק פי הסכם זה. הקבלן  מצהי-מלוא התחייבויותיו על

 ברישיונות תקניים

לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות  . 4.2

 הגבוהים ביותר, על פי הוראות העירייה ולשביעות רצונה ובהתאם להוראות כל דין. 

יה ולנציגיה, לרבות למפקח, בכל הקשור בביצוע כי ידווח באופן שוטף ובכתב ובעל פה לעירי . 4.3

 השירותים. 

כי ישיג את כל הנתונים, האישורים והמידע, הדרושים לביצוע העבודה ויודיע לעירייה על כל  . 4.4

 קושי ו/או עיכוב בהשגת הנתונים כאמור לעיל, אשר עלולים לעכב את ביצוע עבודות הבנייה.

ים וכל דרישות הבטיחות הנאותים והנדרשים לפרויקט מסוג כי העבודות יעמדו בכל התקנ . 4.5

 הפרויקט נשוא הסכם זה כמפורט בהוראות החוק ובכל דין. 

קצב התקדמות העבודות ויקיים כל על לשבוע אחת ו/או למפקח לפחות  קבלן ידווח למנהלה .4.6

 הוראה של המנהל בעניין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת.

ניסיון בביצוע יהיו בעלי העבודות בהתאם להסכם זה העובדים אשר יעסקו בביצוע כל  .4.7

 הנדרשים עפ"י כל דין, ככל שאלו נדרשים.  תהעבודות ובעלי כל הרישיונו

, והמפקח המוחלטת של המנהל םבהתאם לחוזה, לשביעות רצונהעבודות קבלן יבצע את ה .4.8

 הן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם, בין ש

הקבלן מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים חדשים, טובים ומתאימים לפי  .4.9

דרישות מכון התקנים הישראלי והמפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה בין משרדית וזאת 

יב לבצע את העבודות באופן בנוסף לדרישות המיוחדות מצד העירייה או נציגיה.  הקבלן מתחי

מקצועי ומושלם לשביעות רצונה של העירייה ולפי דרישות התקנים הישראליים המעודכנים, 

 והנספחים לחוזה זה.

הקבלן מתחייב לסלק כל פסולת בניה וחומרים אחרים תוך כדי ביצוע העבודות ועל חשבונו  .4.10

א להשאיר בשטח המגרש או לאתר המאושר לצורך זה ע"י הרשויות. הקבלן מתחייב ל

בשטחים סמוכים כל פסולת כנ"ל והעבודה לא תחשב מושלמת כל עוד לא פונתה כל פסולת 

 הבניה ע"י הקבלן.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ללא דיחוי כל פגם שנתגלה בעבודות שבוצעו, במשך כל תקופת  .4.11

 ו שימוש בחומרים גרועים.הבדק ואשר נגרם לדעת העירייה או נציגיה מעבודה גרועה א
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 העבודות ושלבי ביצוע  .5

 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי העירייה בהוראה בכתב שתיקרא "  .5.1

, וימשיך באופן שוטף ורצוף, " צו התחלת עבודה "( צו התחלת עבודה " ) לעיל ולהלן: 

 במהלך כל תקופת החוזה ובהתאם לתנאיו ונספחיו.

 

 התחלתלאחר התאריך הנקוב בצו ימים  7תוך ב העבודותקבלן בביצוע לא התחיל ה .5.2

יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע העבודה כתאריך תחילת העבודה, 

רשאית לבטל את החוזה, מזכויותיה של העירייה בגין ההפרה כאמור, תהיה העירייה 

ל כל נזק שיגרם לעירייה בשל לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי ע

כך. 

 

על פי כל דין, ולהותיר את הגידור במצב תקין במשך  העבודה אתר את לגדר הקבלן על .5.3

 2הגידור יהיה אטום, בגובה  .זמן העבודה. הקבלן יסלק את הגידור עם השלמת העבודה

 תבצע ל"בנ הקבלן גידר לאמטרים לפחות, עם שער מתאים, ויקיף את כל האתר. 

. הקבלן מחשבונות 20% בתוספת עלויותיה מלוא את ותקזז ל"הנ הגידור את רייההעי

יסדר הקבלן כמו כן  .תיעשה בתיאום מראש ובאישור המפקח בכתב גידורה שיטת

מצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הפועלים אמעקות, אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל 

 והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.

גנות החורג מהתחום המוגדר לעניין זה ע"י המפקח יאושר בטרם הביצוע כל שטח התאר .5.4

ע"י המנהל ו/או המפקח באופן מפורש ויוגדר פיסית בשטח. הקבלן לא יחרוג מתחום 

האתר ו/או שטח אחסון או ההתארגנות שאושר לו בשום אופן.



מפורטים השירותים היכללו את כל  הבנייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל עבודות  .5.5

 להסכם זה.  נספח א'ב

 

עם גמר העבודות ייערך פרוטוקול שבו ירשמו התיקונים וההשלמות הנדרשים, הערות  .5.6

 העירייה והמגרעות בביצוע.

 

יום מיום חתימת הפרוטוקול,  14הקבלן מתחייב לבצע את ההשלמות והתיקונים תוך  .5.7

ה ותשולם לקבלן ורק לאחר תיקון אלה לשביעות רצון העירייה תחשב העבודה גמור

 יתרת התמורה המגיעה לו.

 

לא ביצע הקבלן את התיקונים וההשלמות כמפורט בפרוטוקול, לשביעות רצונה של  .5.8

העירייה, יראו בכך הפרת הסכם, והעירייה תהיה זכאית לכל סעד הנתון לה עפ"י הסכם 

 זה ו/או עפ"י כל דין.
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ביצוע  .6

 
ם זה ונספחיו, המפרט, התוכניות וכתב יבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכקבלן ה .6.1

 נהל ו/או המפקח. הכמויות ובהתאם להוראות המ

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה, בנאמנות ושקדנות ובאורח מקצועי נכון,  .6.2

לשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, 

שויות מוסמכות )לרבות מפקח העבודה הראשי כללים, הנחיות או הוראות מטעם ר

במשרד העבודה(, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, וכן 

 בהתאם לכל דין.

 

שיונות וההיתרים יאת כל הר לפני תחילת ביצוע העבודה מציא למפקחיקבל ויקבלן ה .6.3

ת בעבודה ולעניין העסקת , לרבות לעניין הבטיחועל פי דין לביצוע העבודה הדרושים

, לרבות בטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת העבודהיו עובדים,

אישור על קיום ביטוחים. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי  .6.4

עלי הזכויות לבצע את העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם ב

 הרלבנטיים לבצע את העבודות.

על הקבלן להקים בהתאם להוראות המפקח שלט כללי בכפוף לדרישת העירייה בכתב,  .6.5

, שם המזמין, הכוללים את פרטי העבודהמ' מעל פני הקרקע  1.50בגודל כנדרש מוגבה 

ע שמות המתכננים, שם המפקח ושם המבצע בצירוף כתובות ומספרי טלפון. השלט יבוצ

 ללא תמורה נוספת, ומידותיו ופרטיו יתואמו עם המפקח.

 
 
 עבודהניהול יומן דיווח ו .7
 

קצב התקדמות העבודה ויקיים כל הוראה על לשבועיים אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל .7.1

 של המנהל בעניין העבודה ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. 



וירשום בו ר יסופק לו ע"י העירייה, "( בנוסח אשהיומןעבודה )להלן: "הקבלן ינהל יומן  .7.2

שביצע, כל פרט חריג במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים  העבודותאת פרטי 

 ביומן זה. אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום

 

נות לאישור חשבותהווה תנאי , המפקחמסירת היומנים לעירייה, כשהם חתומים על ידי  .7.3

  כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן.

 

ם יהיו בנוסח אשר יימסר ע"י העירייה.היומני .7.4
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 תפקיד וסמכויות המפקח  .8

, והמפקח המוחלטת של המנהל םקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה .8.1

וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות 

 בחוזה. 

 

חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או  .8.2

טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הנעשית 

על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, 

 הוא.  את הוראות המנהל ואת הוראותיו

 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע  ראות שונותהמפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הו .8.3

לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, 

, בכל לפסוללרבות, ומבלי למצות,  הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו

ים ציוד או חומרים שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומזמן שהוא, 

וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 

 חשבונו. 

 

עבודה שבוצעה.  כל המפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לעירייה בגין  .8.4

 

, בין אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לעירייה או למנהל או למפקח על ביצוע העבודה .8.5

אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי  ימוש ובין אם לאו,אם עשו בה ש

 הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה.

 

י ביצוע הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר .8.6

עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום מבוצעת ולכל מקום אחר שבו  העבודה 

 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 

 

הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות  .8.7

 ופיקוח על העבודה על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.  

 

, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים המפקח רשאי להודיע לקבלן .8.8

העבודה כאמור מכל סיבה שהיא, ממהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק 

 והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. 

 

לסיום  מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן .8.9

 העבודה או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 

 

 כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה, תהיה קיימת ושרירה גם לגבי המנהל.  .8.10
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כפיפות למנהל .9



בביצוע התחייבויותיו יהיה הקבלן כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה  .9.1

 וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו. לכך מטעמו



מבלי לפגוע באמור לעיל, ידווח הקבלן למנהל בכל עת שיידרש לגבי כל פרט הקשור  .9.2

בביצוע ההסכם ויציג בפניו על פי דרישתו כל מסמך, אישור, היתר, רישיון וכיו"ב אשר 

נדרש עפ"י דין לביצוע העבודות.

 

וף עם המנהל, ולצורך כך יצטייד ויחזיק, על הקבלן מתחייב לשמור על קשר מידי ורצ .9.3

 חשבונו, אמצעי קשר קבועים וניידים.



 פיקוח על ידי העירייה  .10

 

אלא אמצעי מעקב לפי הסכם זה אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לעירייה או למנהל או למפקח 

לא ישחרר את או העדר פיקוח מצידם אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח 

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי החוזה. 

 

 לוח זמנים  .11

 

המפורט פי לוח הזמנים -מתחייב בזאת לסיים את ביצוע העבודה בהתאם ועל קבלןה .11.1

 להסכם זה.  נספח ב'ב

  

עמידה בלוחות הזמנים , נספח ב'כל שלב משלבי הביצוע יושלם בתוך המועד הנקוב ב .11.2

 ה תנאי עיקרי של ההסכם. ומהו הנקובים לעיל

בלי לפגוע בכל הוראות הסכם זה, במידה ויתברר כי הקבלן מפגר בלוח הזמנים האמור  .11.3

ולא עפ"י סיבות מוצדקות המפורטות בהסכם זה, המזמינה תהיה רשאית בנוסף לכל 

 סעד הנתון 

 

 הקבלןיש ו/או במועדים שייקבעו על ידי המנהל יג הבנייה בגמר כל שלב משלבי עבודות  .11.4

 . הבנייהלמנהל דין וחשבון על התקדמות עבודות 

 

מוסכם ומוצהר בזאת כי אם נגרם עיכוב בביצוע העבודה עקב כח עליון או עקב תנאים  .11.5

שליטה עליהם או אפשרות למנעם, רשאי המנהל לקבלן תה יאחרים שלדעת המנהל לא הי

מסר  שהקבלןהכל בתנאי ולתקופה שיקבע בכתב ולעיל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו 

ימים ממועד תחילת העיכוב או מהמועד שבו ידע או היה עליו  7למזמין הודעה על כך 

 לדעת על העיכוב הצפוי, לפי המוקדם שבין מועדים אלה. 

 

במקרה שביצוע העבודות מתעכב ביותר משבועיים מעבר ללוח הזמנים מכל סיבה שהיא,  .11.6
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ה מהנדרש ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של  או במקרה שאיכות ביצוע העבודות נמוכ

העירייה, זכאית העירייה לבטל חוזה זה ולסיים את ביצוע העבודות ע"י קבלן אחר ע"פ 

בחירתו. העירייה תשלם לקבלן במקרה זה, העבודה שכבר בוצעה ע"פ הערכת ביצוע 

שיתן האדריכל/מהנדס. במקרה  זה הקבלן מתחייב לפנות מאתר הבניה את כל ציודו 

את כל עובדיו באופן מידי. אם לא יפנה הקבלן את כל ציודו, רשאית העירייה לפנות את ו

ציודו של הקבלן, לכל מקום שתבחר המזמינה ועל חשבון הקבלן, ולקבלן לאת היינה 

 טענות כלשהן לגבי תוצאות הפינוי.

 

ן במקרה של ביטול החוזה, תהיה העירייה רשאית לבצע את כל העבודות לפי החוזה, ה .11.7

בעצמה והן ע"י קבלן אחר, כפי שתראה לנכון ולהשתמש למקרה זה בכל החומרים, 

הכלים, הציוד והשירותים שהונפקו ע"י הקבלן ללא כל תשלום נוסף מצד העירייה. אם 

ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות או השלמתם תעלינה על הסכומים שהיו מגיעים 

על ידו, יהיה על הקבלן לשאת בהפרש לקבלן ע"פ חוזה זה כאילו הושלמה העבודה 

והעירייה תהיה זכאית לנכות כל הוצאה, וזאת מהסכומים שיגיעו באותה עת לקבלן, ואם 

 אלה לא יספיקו לכך, יהיה על הקבלן לשלם לעירייה את העודף, עם דרישתה הראשונה.

 התמורה  .12

 

ן שכ"ט כנקוב בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם העירייה לקבל .12.1

 להסכם זה.  נספח ג'ב

  

 . בנספח ג'התמורה תשולם בתום שלבי הביצוע המפורטים  .12.2

 

 , אשרסופית ומוחלטתהסכום שישולם לו כאמור לעיל מהווה תמורה מצהיר כי  קבלןה .12.3

  וכיו"ב. בשכר עבודהבשיעור המדד, לא תשתנה, מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים 

 

התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או  מצהיר כי בחן את כל קבלןה .12.4

הנובעים מכך, ושוכנע, על יסוד בדיקתו, כי התנאים שפורטו בסעיף זה לעיל  מניחים את 

תמורה הוגנת ומלאה לכל ותשלום הסכומים הנקובים לעיל מהווה דעתו ומוסכמים עליו, 

 . ורווח ן, מכל מין וסוג שהואקבללרבות כל הוצאות ה, התחייבויותיו על פי הסכם זה

 

 .  כדין כנגד חשבונית מס מקוריתהתמורה הנקובה לעיל איננה כוללת מע"מ וזה ישולם  .12.5

 מעביד -אי קיום יחסי עובד .13

 

הינו במעמד של קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי  הקבלןידי הצדדים, כי -מוסכם ומוצהר על .13.1

ק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע אין בין המזמין לבינו או לבין כל אדם אחר, המועס

מעביד. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, -ההסכם, יחסי עובד

או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו  הקבלןא מעבידו של יה העירייהייקבע כי 

רמו בגין כל הוצאה או נזק שייג עירייהלשפות מיד את ה הקבלןבביצוע ההסכם, מתחייב 

 לשלם.  עירייהב התחויובגין כל סכום אותו ימים  7בשל כך תוך  לעירייה
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ן יהיה אחראי כלפי עובדיו בכל החיובים בהם חב מעביד כלפי עובדיו, לרבות אך קבלה .13.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או 

 מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא. 

הקבלן מצהיר בזאת שכל האחריות הנובעת מהעסקת פועלים וקבלני משנה נופלת אך  .13.3

ורק עליו והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים החוקיים הדרושים למניעת כל אסון 

ומחלה. העבודה תבוצע על אחריותו הבלעדית של הקבלן, מבלי שהעירייה תישא בחלק 

 כשלהו מאחריות זו.

ל דעתו הבלעדית ובכל שלב של ביצוע העבודות, לפסול כל מי המזמינה זכאית, ע"פ שיקו .13.4

מהפועלים או קבלני המשנה שמעסיק הקבלן לצורך ביצוע העבודות. פועל או קבלן משנה 

שנפסל ע"י העירייה, תופסק  מידית העסקתו ע"י הקבלן, והקבלן ימצא לו מחליף בתוך 

 פרק זמן סביר באופן שלא יפגע בביצוע העבודות.

 

 ת לנזקים, שיפוי וביטוח אחריו .14

 

יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  הקבלן מבלי לגרוע מהאמור בכל דין,  .14.1

נזק או אבדן שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי, לגוף או לרכוש בשל 

 בקשר ובכל הנובע, במישרין לוחיו,יו/או עובדיו ו/או ש קבלןמעשה או מחדל רשלני של ה

תחול גם  הקבלןעל פי הסכם זה. אחריותו של  הקבלןאו בעקיפין מביצוע התחייבויות 

 לאחר סיום ביצוע העבודה על פי הסכם זה. 

 

הקבלן יהיה אחראי לנזק מסוג כלשהו שיגרם במהלך ביצוע העבודות או בקשר לביצוע  .14.2

ם של העבודות או כתוצאה מהעבודות, אם במישרין ואם בעקיפין, לגופם או לרכוש

העובדים או השכנים במגרשים סמוכים או כלפי צד ג ' כלשהו, בין אם הנזק האמור 

יגרום במגרש או מחוצה לו. בכל מקרה בו תוגש נגד העירייה דרישה או תביעה הנוגעת 

לנזק הנ"ל, יראה הקבלן את אותה דרישה או תביעה כמוגשת נגדו ויפעל במהירות 

 ין.להסדרתה או ביטולה, הכל לפי העני

 

במקרה של הגשת תביעה משפטית כנגד העירייה בגין הנזק הנ"ל יצטרף הקבלן לאותה  .14.3

תביעה לפי דרישת העירייה, כנתבע נוסף או צד שלישי ובכל מקרה ישלם לפי דרישתה 

הראשונה של העירייה את מלוא הוצאות הגנת העירייה, לרבות שכר טרחה עורך דין. 

העירייה התחייבות כספית או אחרת כלשהי, ייקח  במקרה וכתוצאה מתביעה זו תוטל על

 הקבלן התחייבות זו על עצמו וישחרר לחלוטין את העירייה ממנה.

 

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודות, לרבות הוראות  .14.4

משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות, ועליו לשחרר את המזמינה מכל תביעה שתוגש 

 בגין הפרת כל הוראה כזו נעשתה ע"י הקבלן או מי מעובדיו.נגדו 

 

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו בבטוחים מתאימים, וזאת על חשבונו, ולהפקיד את  .14.5
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 פוליסות הביטוח אצל המזמינה. המזמינה תהיה מוטב ביחד עם הקבלן בפוליסות.

 

יו ואת קבלני מבלי לגרוע מאחריותו הנ"ל מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו את עובד .14.6

המשנה שלו וכל צד ג'. הביטוח יכסה נזקי גוף ורכוש. הביטוח יעשה בסכום ראוי כך 

שיכסה כל נזק או פגיעה אפשריים.  הקבלן ייתן עותק מפוליסת הביטוח לא יאוחר 

משבעה ימי עסקים מיום חתימת החוזה. אין באי קבלת עותק כנ"ל ע"י מזמין העבודה 

 ן או על טיב הכיסוי של הפוליסה.משום הסרת אחריות מהקבל

 
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם או לצמצם את -יכללו תנאי מפורש על הקבלןיטוחי ב .14.7

אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על  במשך תקופת הביטוח, היקפם

 יום מראש. 30כוונתו לעשות כן 

 
ביטוחי , בתשלום הפרמיה ישא הקבלן בלבדן יכללו תנאי מפורש על פיו קבלביטוחי ה .14.8

יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי  הקבלן

 המזמין, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".

 

 7 -ן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר מ קבלללא צורך בדרישה מצד המזמין, ה .14.9

טוחיו, בהתאם לנוסח האישור ההתקשרות, אישור בדבר עריכת ביתחילת ימים ממועד 

. בכל מקרה מצורף להסכם זה כנספח __ על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת הביטוח"(ה

לבין האמור בחוזה זה, מתחייב  האמור באישור עריכת ביטוחי הקבלןשל אי התאמה בין 

לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם  הקבלן

במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות בזה 

אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהו על המזמין ולא תצמצם את אחריותו 

 פי דין.-או עלו/פי הסכם זה -על הקבלןשל 

 

מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. כן מתחייב  קבלןה .14.10

 פיהם.-לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על בלןהק

 

 תקופת ההתקשרות וסיומה  .15

 

העירייה מוסרת בזאת לקבלן כי הוא מקבל על עצמו את עבודות הבנייה ומתחייב בזאת  .15.1

להוציאן לפועל במומחיות, ביעילות, בנאמנות לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מקצועות 

ומים המדעיים הכרוכים בביצוע הבנייה, בהתאם להוראות כל דין ההנדסה, והתח

והוראות הסכם זה, לשביעות רצונה של העיריה, התמורה, במועדים המפורטים בהסכם 

 זה להלן על כל נספחיו

מוסכם בין הצדדים כי תקופת ההסכם תהיה מתחילת ביצוע העבודות בהתאם להוראות  .15.2

 להסכם זה.  נספח ב'האמור בח הזמנים המזמין ועד לסיום העבודה בהתאם ללו

 

על אף האמור לעיל, רשאי המזמין בכל עת להביא חוזה זה,  כולו או מקצתו, לידי גמר על  .15.3

ניתנה הודעה כאמור יסתיים החוזה בתאריך שיהיה נקוב  קבלן.ידי הודעה בכתב על כך ל

 לא תהיה כל טענה על כך. ולקבלןבהודעה 
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ה ובנוסף להן, מוסכם על ידי הצדדים כי בקרות אחד מבלי לגרוע מהוראות הסכם ז .15.4

לאלתר על ביטול  לקבלןמהמקרים המפורטים להלן יהיה המזמין רשאי להודיע 

 ייחשב כמי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:  והקבלןההתקשרות 

 הפר תנאי עיקרי בהסכם זה;  הקבלןאם  .15.4.1

 

 שבחוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו הקבלן .15.4.2

 יום מהמועד, אשר בו נמסרה לו ע"י המזמין התראה בדבר ההפרה.  14

 

או להסדר נושים או בקשה למינוי נאמן, או כונס נכסים,  הקבלןאם תוגש כנגד  .15.4.3

 ימים.  30והבקשה לא הוסרה תוך לפשיטת רגל או להקפאת הליכים 

 

ם, צו פירוק חברה  או ימונה לו כונס נכסים צו כינוס נכסי הקבלןם יוצא כנגד א .15.4.4

בלתי  ואו נעש ונפטרמי מבין המנויים בנספח א' כמבצעי העבודה חו"ח זמני, או 

  ו כעוסק מורשה.לפעולה משפטית או נמחק או הותלה רישומ יםכשיר

 

 ימים.   30ן, או חלק מהם והעיקול לא הוסר תוך קבלאם יוטל עיקול על נכסי ה .15.4.5

 

דל מביצוע העבודה ולא יחדש את ביצוע העבודה בהתאם ן יחקבלאם ה .15.4.6

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.  14להוראות המפקח בתוך 

 

מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא ו/או במועד סיום  .15.5

להעמיד לרשות המזמין בצורה מסודרת ועניינית את המידע  הקבלןהעבודה ידאג 

בקשר עם ביצוע העבודה באופן ובדרך שיאפשרו למזמין להמשיך  והנתונים שבידיו

בביצועה ללא עיכוב. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע והנתונים האמורים 

 הינם קנינו הבלעדי של המזמין.  

 

לא ישלים את מתן השירותים מסיבה כלשהי, לא יהיה הוא זכאי למלוא  והקבלןבמקרה  .15.6

החלק בעבודת ובמקרה כזה יחשב המזמין את התמורה בעבור התמורה על פי הסכם זה 

, והיתרה, אם תיוותר, וויקזז את הנזקים שנגרמו לבפועל  הבנייה, אשר בוצע ע"י הקבלן

 .לקבלןתשולם 

 

  הקבלןאיסור הסבה, המחאה או העברת זכויות והתחייבויות על ידי  .16

 

חר או לא יהיה זכאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לא הקבלן .16.1

לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או 

. הוראה זו הינה תנאי העירייה מקצתן, אלא בהסכמה מראש ובכתב של

 עיקרי בהסכם.
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הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע העבודות, בשלמותן או בחלק מהן, לקבלן אחר,  .16.2

 אלא אם תסכים לכך העירייה בכתב ומראש.

 ינויים ש .17

  

שינויים ותוספות כפי הבנייה  מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של עבודות הקבלן  .17.1

 העירייה.שיידרשו בכתב על ידי 

 

בכל שלב, כתוצאה מהליכי  ,ידרש בעבודהיכל שינוי אשר למען הסר ספק מובהר גם כי  .17.2

סמכת ידי מוסדות שונים ו/או כל שינוי הנובע כתוצאה מדרישת כל רשות מו-אישור על

באופן מידי, תוך תיאום עם  הקבלןידי -/או משרדי הממשלה יבוצע עלוין זה ילענ

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגינו. האמור בסעיף זה אינו חל על  והקבלן, העירייה

 .שינוי מהותי שיהיה צורך לבצע בתכניות אשר נובע מהוראה חדשה

 

 : יישוב סכסוכים .18

 

י דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם חוזה זה, או כל בכל מקרה של סכסוך או חילוק .18.1

ענין   הנובע ממנו, ואשר אינו ניתן להכרעה ע"י משא ומתן בין הצדדים, יובא להכרעת 

והיה אם הוגשה תביעה לבורר מאחד הצדדים, לא יפגע הדבר בהמשך תיקון או  בורר.

הה  הקבלן את ביצוע ביצוע עבודות ה בנייה ע"י הקבלן, ובשום אופן לא יפסיק או יש

 העבודות.

להסרת ספק כל עיכוב בהמשך ביצוע העבודות הנ"ל שנובעות מכל סכסוך או חלוקי דעות  .18.2

 עבור כל יום איחור. ₪ 1000בגין הסכם זה, יישא הקבלן תשלום סה"כ 

 

 כללי  .19

 

וישמשו בכל עת הוכחה לכאורה  קבלןספרי המזמין וחשבונותיו יחשבו ויהיו נאמנים על ה .19.1

 הנוגע לתשלומים שהמזמין ישלם לפי הסכם זה. בכל 

 

הסכם זה ממצה את כל  אשר הוסכם על ידי הצדדים, והוא מבטל כל הסכם או הסדר  .19.2

 קודם ביניהם.  

 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או  .19.3

 של המזמין.   ן ומורשה חתימה מטעמוקבלהתיקון בכתב ונחתם על ידי ה

 

יתור וויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הו .19.4

יתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכם זה. כל וכו

ויתור, הארכה, או הנחה מטעם הצדדים, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם 

 ידי אותו צד.  -על
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ביצוע עבודה נוספת כלשהי  לקבלןן בהוראות הסכם זה כדי לחייב את המזמין להציע אי .19.5

, והמזמין יהיה רשאי למסור ביצוען של עבודות נוספות לכל במתחם ו/או בשטח הבנייה

 מי שיראה לנכון.  

 

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי  .19.6

שעות  72בוא להסכם, שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך הכתובות שבמ

משעת מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו 

 הגיעה ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור.  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום                             
 
 
 

 ___________________ 
 יית טייבהעיר

 ___________________ 
 הקבלן
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 נספח א' להסכם
 

 תיאור הפרויקט והשירותים
 
 

 הגדרות .1
 

 בפרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן:

 
 

ו כל עובד הקבלן לרבות עובדיו ו/או שילוחיו ו/או  קבלני משנה ו/או כל פועל  ו/א – "המבצע"א. 
 עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודה.

 
 עיריית טייבה . – "המזמינה"ב. 

 
כל העבודות הכרוכות בבניה באתר עד לסיומם בכפוף לתוכנית המתכננים  – "העבודה"ג. 

 ובהתאם להסכם זה, לנספחים המצורפים אליו והתאמתם לפי דרישת המפקח.
 

על ידי המהנדס________________ ו/או על  פיקוח ובקרה על הפרויקט ייעשה – "מפקח"ד. 
ידי האדריכל_________________ , ו/או כל בעל מקצוע אחר, כפי שמונה ע"י המזמינים לצורך 

 כך ו/או המזמינים עצמם.
 

 "הפרויקט":ה. 
 

 תיאור הפרויקט מספר הפרויקט
  

 

 מבצע העבודות .2
 

 עבודות הבנייה  תבוצענה ע"י ___________ .
 

 הבנייהשירותי  .3
 

הקבלן יבצע את כל עבודות הבנייה של הפרויקט באופן שיתאים לדרישות המזמינה, ובמסגרת זו ייעץ, 
 יבקר, ייפקח , ויעשה את כל הדרוש בקשר אליהן, והכול ללא כל תמורה נוספת מצד העירייה.

 
 לן:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל עבודות הבנייה יכללו את כל השירותים המפורטים לה
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 נספח ב' להסכם
 

 לוח זמנים
 

 *בתיאום עם מחלקת ההנדסה בעירייה
 
 

 *כפוף להתחייבות הקבלן במסמך ט'.
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 נספח ג' להסכם
 התמורה ושלבי התשלום

 

ר התחייבויות המפקח עפ"י הסכם בתמורה לביצוע העבודה ולמילוי המלא והמדויק של כל ית .1
 (:"שכר הקבלן"-זה ישולם שכר טרחה כמפורט להלן )להלן

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגין כל אחד מהשלבים בביצוע השירותים, תשלם המזמינה לקבלן את השכר בשיעורים  .2
 בהתאם לשלבי העבודה העיקריים:

  .א

  .ב

  .ג

 
שכר הקבלן הינו סופי ומוחלט והקבלן לא יהא זכאי לשום תוספת מכל מין וסוג שהוא, אלא  .3

 אם הדבר הוסכם במפורש ובכתב. 
 

על חשבון שכר הקבלן תשלם המזמינה לקבלן תשלומי ביניים בהתאם לשלבי הביצוע    .4
יג המזמינה האמורים לעיל ולפי חשבונות שיוגשו על ידי הקבלן. כל חשבון ייבדק על ידי נצ

 ויאושר לתשלום, אם נמצא תואם את הוראות חוזה זה או ישלח לקבלן לתיקון.
+, ובלבד שעד לאותו מועד המציא 30כל חשבון שיאושר, יפרע ע"י המזמינה בתנאים של שוטף 

 הקבלן למזמין חשבונית מס כדין.
 

קבלת חשבונית מס לשכר הקבלן יתוסף מע"מ כחוק, לפי שיעורו ביום התשלום בפועל, וכנגד   .5
 כדין.

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היקף הפרויקט  תיאור הפרויקט
במלש"ח כולל 

 מע"מ

 שכר הקבלן
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 נספח ד' להסכם
 

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים
 

 תאריך ___________
 

 לכבוד
 עיריית טייבה  )להלן: "המזמינה"(

 
 ביניכםמיום ____________ )להלן: "החוזה"( חוזה    הנדון: 

 "(הקבלן":)להלן ____________    לבין                                                
 למתן שירותי בנייה )להלן: "השירותים"(

הננו מאשרים כי החל מיום ______ ועד יום______ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם 
 חוזה שבנדון:בלאמור 

 
 או נזק שיגרמובגין פגיעה פי דין -המבטח את חבות המפקח עלחבות כלפי צד שלישי ביטוח  .1

 של, בגבול אחריות במסגרת מתן השירותים לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
 .ביטוח שנתיתלאירוע ולתקופת  $ 250,000

לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים  מורחבהביטוח 
רך בנפרד לכל יחיד "חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נעבדבר סעיף מטעמו, בכפוף ל
 מיחידי המבוטח.

 
או מחלה בגין פגיעה גופנית מעבידים המבטח את חבותו של הקבלן כלפי מועסקיו חבות ביטוח  .2

לתובע,  $ 5,000,000להם תוך כדי ועקב העסקתם במסגרת החוזה, בגבול אחריות של הנגרמת 
לשפות את המזמינה,  לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית. הביטוח כאמור מורחב

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמינה נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי 
 ממועסקי הקבלן.

 
 שלבשל מעשה רשלנות, טעות או השמטה, בגבול אחריות  הקבלןחבותו המקצועית של ביטוח  .3

עובדים,  יושר-לה בדבר איהגב אינו כולל. הביטוח ולתקופת ביטוח שנתית לאירוע 200,000$
 אובדן מסמכים, אובדן השימוש ועיכוב.

לשפות את המזמינה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו  מורחבהביטוח  
"חבות צולבת", על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי בדבר סעיף בכפוף ל

חודשים מתום תוקף הביטוח. כמו כן, הביטוח  6ל הביטוח יכלול תקופת גילוי ש המבוטח.
 כולל תאריך למפרע מיום ________________.

 
הננו מאשרים בזאת כי לא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם וכן כי  .4

, אלא אם תשלח לכם הודעה במשך תקופת הביטוחהביטוחים הנ"ל, לא יצומצמו, לא יבוטלו 
 יום מראש. 30שום, לפחות על כך בדואר ר

 
ו/או הבאים  המזמינההביטוחים הנ"ל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי  .5

 ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות". ומטעמ
 
ות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים ישא בתשלום פרמיהקבלן בלבד י .6

 כאמור לעיל.
 י וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור באישור זה.בכפוף לתנא        

 
 

 
 בכבוד רב,                                                                                                           

 
                       _____________________                                               ____________________ 

 חתחתימה וחותמת המבט                                         שם ותפקיד החותם      
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 נספח ה' להסכם
 תשריט המקרקעין
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 'ומסמך  

 מפרט טכני מיוחד  

 

    10/2018רד ממכרז/חוזה מס'המהווה חלק בלתי נפ  

 
 

בהוצאת כללי לעבודות בנייה הבין  משרדי כל העבודות הנכללות בפרוייקט זה כפופות לאמור במפרט ה
 משרד הבטחון ומפרטי העבודה של יצרני החומרים, המפרט המיוחד והוראות  המפקח  ו/או  המתכנן.

 
  מוקדמות - 00פרק 

במפרט  הכללי, או פרקים רלבנטיים  אחרים   00ף או לשנות את  פרק מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסי
 שלו.

 
 אתר העבודה 00.01

      טייבה בעיריית אתר  העבודה  נמצא   
 

 תיאור  העבודה 00.02
    שלב ב'   אלחאורזמיבניית בי"ס יסודי ביצוע  -העבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת ל 

 
 ביצוע המבנה כולל 

 שלד  המבנה  מבטון  מזוין. - ןהבניילד  ש
 .ביסוס ע"י  כלונסאות  -   ביסוס 

 תקרות  צלעות,   תקרות מסיביות.   -תקרות  
                  ס"מ. 10 םהשירותיס"מ  למעט  מחיצות  20מחיצות  מבלוקי  בטון  חלולים  עובי     -מחיצות  

 .ס"מ, קירות בטון 22בי  בעוטרומיים קירות  מבלוקי    -קירות חוץ 
 בהתאם להנחיות ותוכניות המתכנן.   -עבודות גמר

  
משטחי בטון ו/או גרנוליט  , אבן משתלבת, גרנוליטף במרצפות בטון, משטחי ריצו - עבודות  פיתוח 

              , תיאורה וכו'..                          גדרות, נטיעה משופעים)רמפות(,מדרגות, משטחי גינון,
 

 00.03 תיאום  סדר  העבודה
הקבלן חייב לבצע גדר בטיחות וינקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישת המפקח מטעם 

 משרד העבודה  והרווחה.
  א.

מטעם משרד העבודה והרווחה על אמצעי הבטיחות לפני  המפקח על הקבלן להמציא אישור
 התחלת העבודה.

  ב.

 
 היקף  המפרט 00.04

ת את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב   הכמויות  ועל  כן  יש לראו
אין  מן ההכרח  שכל  עבודה המתוארת  בתכניות ובכתב  הכמויות  תמצא  את  ביטויה  במפרט  

 המיוחד .
 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.05
את כל המידות, הנתונים והחוזה המכרז  על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי

והאינפורמציה המובאים  בהם. בכל  מקרה  שתמצא  טעות  או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט 
הטכני ובכתב הכמויות,עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.  ערעורים  על  אי 

הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן מיד  ע"י שמסומנים  בתכניות  יובאו  ידותהתאמות ועל המ
העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

 ההתאמות . -הרגיש בסטיות ובאי 
 
 

 עבודה,  ציוד   וחומרים 00.06
י בדעת  הקבלן  להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפנ אשר כל ציוד ו/או א. 

יוד ו/או התחלת הביצוע לצורך  זה  חייב  הקבלן  להגיש  למפקח  תעודות  תו תקן לגבי הצ
אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן  המקום  ע"י  הקבלן  החומר הנ"ל. הציוד ו/או החומר

 ועל חשבונו  ויוחלף בציוד ו/או  חומר  אחר מסוג אשר יאושר ע"י המפקח .
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ה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים כל העבודות תבוצענ ב. 

הנ"ל ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות,תקנות וכד' של 
לדרוש   דרישות, תקנות וכד'  המפקח  רשאירשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן 

ישות,  תקנות וכו' של אותה שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת  עבודות לדר
 רשות,  והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש .

 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על  הקבלן  ג. 
זאת  ויחד עם לקבל  מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם 

 .ים לצרכי  בדיקהלהגיש דגימות מאותם  החומר
יקבעו את מידת  הותוצאותיהחומרים  יימסרו  לבדיקה בהתאם להוראות המפקח 

בטיב החומר מן  הדגימה  המאושרת תגרום  הסטייהתאמתם  לשימוש בביצוע חוזה זה . כל 
 להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום,  על  חשבון  הקבלן .

ך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת הפסקת העבודה תימש  
על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע ע"י 

 המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה  את  שני הצדדים .
 

לפני יוד הצ ציג  מורשה  של  יצרן  החומר  ו/או מנהקבלן  חייב  לקבל  הדרכה  מקצועית   ד. 
לגבי החומר ו/או  הציוד   בה  לביצוע  העבודה,  הדרכה  תכלול  הסבר  טכני השימוש תחילת  

 איחסנו  וכו'. והסבר מפורט לגבי  שיטת  השימוש  והביצוע  הדרושה. עיבודו
מפקח  בשטח( חייב  הקבלן  ביצוע  דוגמא  מייצגת  )גודלה  ומיקומה  ייקבעו  ע"י  הלאחר 
למפקח  מסמך  בכתב  מטעם  יצרן  החומר  ו/או  הציוד  מאשר  בו  את  טיב  החומר,   להגיש

 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  וא מהנדס רשום המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שה
מספיק,  לדעת  המנהל  בביצוע  עבודות    ןניסיו)שלוש( שנים  לפחות  ובעל    3ותק  מקצועי של  עם

 מהסוג  הנדרש  בחוזה  זה .
 

 אחריות הקבלן 00.08
המפרטים,   רואים את הקבלן כאדם  היודע את  מטרת   העבודה,  כי  הוא  מכיר  את  התכניות,

רשימת הכמויות,  סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו,  וכי  הוא  בקיא  בהם  
 ובתנאי  העבודה  המיוחדים  לשטח  בו  תבוצע.

ותם   של  המתקנים המבוצעים  על ולשלמ הקבלן  כאחראי  לפעולה   התקינה לפיכך  רואים  את  
לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות ידו  ועליו  לפנות  את תשומת 

כן,  רואים אותו כאחראי  וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה 
 ועליו  לשאת  בכל האחריות  הכספית  והאחרת .בלעדי, 

 

 אמצעי זהירות 00.09
ת כל  אמצעי הזהירות הדרושים  למניעת  אחראי  לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטהקבלן 

בניה,  הנחת  קווי  צנרת,  הובלת אונות  הקשורות בעבודות  הריסה, תאונות  עבודה,  לרבות  ת
 חומרים,  הפעלת  ציוד כבד  וכו' .

הקבלן ינקוט בכל אמצעי  הזהירות  להבטחת  רכוש  וחיי  אדם  באתר  או בסביבתו בעת בצוע  
אלו  םבענייני על  קיום  כל  החוקים, התקנות וההוראות  העירוניות והממשלתיות העבודה  ויקפיד 

לרבות חוקי ותקנות משרד העבודה .הקבלן יתקין פיגומים, מעקות , גדרות  זמניות, אורות ושלטי 
אזהרה  כנדרש וכל הנדרש עפ"י תקנות וחוקי משרד העבודה  כדי להזהיר את  הציבור מתאונות 

חומרים  ומכשולים  אחרים    של בורות, ערמות  עפר, ערמות םהימצאותרם בשל העלולות  להג
 .באתר

 
ישר את לילן למלא את כל הבורות והחפירות, של האתר חייב הקבמיד עם סיום העבודה בכל חלק  

 כל  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה  מעבודה .הערמות והעפר  ולסלק  את 
ל  נזק  שייגרם  לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי  נקיטת  הקבלן יהיה  אחראי  יחידי  לכ

אמצעי זהירות  כנדרש  עפ"י  תקנות  וחוקי משרד  העבודה והמזמין  לא  יכיר בשום תביעות מסוג 
 .זה אשר תופנה אליו

 

לעומת זאת  שומר המזמין לעצמו  זכות לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין  
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בע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין  רק  לאחר  ישוב  הסכסוך  או התו

חילוקי  הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה  לפיצויים 
קט  כל  שהוא שנפגע יעקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת  פיצויים לאובי

תר העבודה, תכוסה  ע"י  הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה  והמזמין לא  ישא באחריות כלשהי  בא
 בגין  נושא  זה .

 העבודה  וסידורי  התנקזות  זמנייםהגנה  על   00.10
הקבלן  ינקוט, על  חשבונו, בכל  האמצעים  הדרושים  כדי  להגן  על  המבנה במשך כל תקופת 

ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו'   םלהיגר, מנזק העלול הביצוע ועד למסירתו למפקח
או מכל נזק  אחר  אשר יגרם למבנה מכל סיבה שהיא ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי 

להגנת  האתר מפני  גשמים  או מפני כל  ת  רצונו, בכל  האמצעים הדרושים דרישת המפקח ולשביעו
ת  תעלות  זמניות להרחקת המים. החזקת האתר במצב  תקין  במשך  מקור  מים  אחר, כולל  חפיר

 עונת הגשמים  וסתימתם  לפני  מסירת  העבודה.
על חשבון הקבלן. כל  נזק  לתשלום ותהיינה   התימדדנית לא  זמנ כל עבודות העזר להתנקזות

לא עשה כן,  שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי  הגנה נאותים  והן אם
 יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על  חשבונו  ולשביעות רצונו  הגמורה  של  המפקח.

 

 תנאי  השטח 00.11
יבקר  בשטח  המיועד  לבנייה  יתרשם טוב מאוד מתנאי השטח תנאי  הגישה  אליו  ומכל   הקבלן

 מאפיין  אחר  לפני  הגשת  הצעתו.
ים יות  לגבי  כל  העבודות  הכללות  במכרז  זה  יהיו כוללהכמונו בכתב שצוימחירי  הקבלן  כמו 

 .ומאפייניכל הנוגעים לתנאי השטח על  בהחלט  את  השיקולים  השונים 
 לרבות הסדרת דרך גישה לאתר העבודה והחזרת המצב לקדמתו.

 
בודה  ע ו/או  לבצע  כל  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 
לאישור המפקח  ועפ"י   פריצה ומצעים מהודקים הכלכלולות  עבודות  הכרוכות  בכך כל העבודות

ות  לקבלן ע"י המפקח, יהיו על חשבון הקבלן והמזמין  לא  משלם  עבור  עבוד רשתימסתוכנית 
 הכשרת  הדרך  והסרת  מכשולים.

 
 סמכויות המפקח 00.12

 א.  
 
 

 ב. 
 
 

 ג. 

בא  להוסיף,  אך  לא  לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט  לן האמור  לה
 והחוזה .

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

 בהירות לפי מיטב  הבנתו. אמה ביניהם ו/או אייות וכל אי התוהכמ
 
המפקח  הוא  הפוסק  הבלעדי  לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  או   

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

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

ראשי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע  עדיפות של איזו  המפקח
העבודה  בהתאם  והקבלן  יהיה  חייב  לבצע  את   עבודה או חלק  ממנה לגבי עבודות אחרות

 קח.לסדר  העדיפויות  שנקבע  ע"י  המפ
 

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

למנוע  נזק  רט או אם לדעתו  נחוץ הסדר, לפי מיטב  כללי  המקצוע, כדיהחוזה ו/או המפ
הוראות המפקח  ע"י  הקבלן  אינו  משחרר את  הקבלן  ר בוצעו. מילוילחלקי עבודה שכב

 ודה כולה  ולנזק כלשהו, הכל  לפי  תנאי  החוזה .מאחריותו לעב
 

של תוכניות מאושרות לביצוע ושל  עותקיי מסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שנהמפקח י .ו 
 מסרו לקבלן ע"י המפקח חתומותהמפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנ

ל וללא אישור המפקח ו/או הנ"ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות 
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 לא תתקבל הנזק והאחריות  יחולו  על  הקבלן .המתכנן 

 
 לביצוע תכניות 00.13

". לפני  הביצוע התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד
והשלמות  ביחס  את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים לחול  שינויים   ויישאאשר ימסרו תכניות 

 לתכניות  למכרז  מסיבות  כלשהן.
.  לקבל שום פיצויים או שינוי  במחירי היחידה עקב עדכונים אלה רוש  אולקבלן  לא תהיה זכות לד

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

 אישורים 00.14
 ישורים הנדרשים לצורך התחלת  העבודה  בשטח  כולל מבעוד  מועד בהגשת כל הא הקבלן יקפיד

צאות  הכרוכות בהגשת  אישורים  וכל  ההוחציבה  ועבודות הכשרת גישה  לשטח. עבודות חפירה 
 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.ורים  אלה  על  חשבון הקבלן ועל כל  ההוצאות הכרוכות בהגשת איש
אי  השגת  האישורים  כאמור  לעיל  מכל  סיבה  שהיא  תחשב  כעיקוב   בזמן  ביצוע  העבודה,  על  

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

 

 אספקת  מים ,  חשמל  וטלפון 00.15
המפקח  חיבור  לרשת  הקיימת  עפ"י  הנחיות  שטח המיועד לבנייה ופיתוח  כולל לכל מקום ב

המבוצעות  או  במהלכה  הינן  עבודות תחילת  העבודה  ו/ המזמין  לפני בשטח ובתיאום עם נציג 
ו  ע"י  גוף  אחר תבוצע  ע"י  הרשות  המקומית  אדהיינו, אספקת המים  קני ע"י הקבלן באורח  ת

 חיבור  טלפון  ע"י  בזק,  חיבור  חשמל  ע"י  חברת  חשמל.  המוסמך מטעמה, 
 כל  ההוצאות  הכרוכות  בכך  על  חשבון  הקבלן  ועל  חשבונו  בלבד.

  
 תכניות "לאחר ביצוע" 00.16

התכניות( על  חשבון  חשבונו,  על  גבי  סמי  אורגינלים   ודיסקט   )להלן:על  הקבלן  להכין  על  
תכניות אלו יסופקו  למפקח  לפני  קבלת העבודה על  .AS MADE)הקבלן, תכניות  "לאחר ביצוע" )

ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תוכניות  אלה  הינה  תנאי  לקבלת  העבודה  ואישור  
 המפקח.החשבון  ע"י  

 

 לוח זמנים 00.17
 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מחייב לבצוע העבודה.  15 הקבלן יגיש למפקח תוך 

והוא יקיף את  כל  התהליכים והשלבים השונים  לוח  הזמנים יאפשר  מעקב  אחר שלבי הביצוע,
התאמה ללוח המחייב. כל של הבצוע ושל  הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים ב

ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח  הזמנים,  המעקב,  העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם 
 בנפרד. לוח זמנים זה  יעודכן  אחת  לחודש  ע"י  הקבלן.

 
 סדרי עדיפויות 00.18

ות, הקטעים המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבוד
 בהם יבוצעו וכו' .

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

 אחריות 00.19
מיצרנים או ספקים  למזמין  תעודות אחריות וערבות שיקבל בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן 

ידאג  לכך  שתעודות  תעודה נוספת. הקבלן נות  וכל  אחריות  לצנרת, אביזרים ארו תעודות -כגון
 אחריות  אלה  יוסבו למזמין.

 
  קבלת העבודה 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
כל  פגם  שהוא  או חסר במבנה שנגרם מכל סיבה שהיא בין אם  נתגלה  בעת  המסירה  הסופית  או 

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

יהיה נוכח המזמין, המתכננים, המפקח  בשטח, היועצים וכל אדם שהמזמין יבקש ש נוכחים  מטעם
 ומטעם הקבלן  אך  ורק נציג הקבלן הבלעדי בשטח  דהיינו  המהנדס.

כל דרישות והוראות המפקח העליון דהיינו המתכנן בעת המסירה  הסופית או  לפניה  תועברנה  
לקבלן  דרך המפקח בשטח כהוראות שהקבלן חייב לבצען באופן מושלם  ומיידי  ולשביעות  רצונו   

 ח  והמתכנן.הגמור  של המפק
בעת המסירה חייבת להתנהל באופן סדיר, כל הערה של נציג  הקבלן )הנוכח היחידי מטעם הקבלן 

 כהפרעה  לסדר המסירה  התקין תגרום לדחית המסירה לתאריךהמסירה( שתראה בעיני המתכנן 
 .מהוראות  המכרז  והחוזה   10העבודה  בהתאם לסעיף אחר וחיוב הקבלן בפיגור במסירת 

למסירת  העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה.מובא בזאת  לידיעת  תימת המפקחח
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 
 לים  המקובלים.מטעם  המזמין  בנוה

ר  בעת  קבלת העבודה ע"י המזמין למען 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  ודות  השונות  עם  הקבעל  הקבלן  לתאם  באופן  מלא  את  סדרי  העב

למען  הבטחת  סדר  עבודה  תקין  באתר   שיידרבסביבת המבנה כל  עת  שתיאום  כזה  במבנה או 
 העבודה.

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

 קבלני משנה 00.22
על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם  העסקת קבלני משנה

הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני  ריישאיאשר המפקח העסקת  קבלני  המשנה, גם  אז 
 המשנה והתאום ביניהם .

המפקח  רשאי לדרוש הרחקתו  משטח העבודה  של כל  קבלן משנה, או  כל פועל של הקבלן,  אשר 
ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן  להחליפו באחר למען  ביצוע  העבודה. ההחלפה   לפי

 הנ"ל  תעשה  באחריותו ועל  חשבונו של  הקבלן .
 

 כמויות 00.23
כל שינוי קטן  או  גדול  ככל  שיהיה  בכמות שתתקבל במדידה לאחר הביצוע ביחס לכמויות   -א 

 לשינוי במחירי היחידה . המכרז  לא תשפיע ולא תגרום
עבודה שלא נכללת בכתב הכמויות תמדד ותחושב לפי מחיר יחידה  של  "דקל"  לאחר   -ב 

 לפי מחירי  היחידה  )ללא כל תוספת  כגון: כמות, מרחק,   וכו'(.   15%בת   הנחהה
 

 
   סילוק  פסולת  ועודפי  עפר  ועקירת  עצים  קיימים  בשטח   00.24

חומר אחר,לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל  ת וכן כלפסול חומר
מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות  והגורמים  השונים  הקשורים  

 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   -עקירת  עצים  תבוצע  ע"י  הקבלן לאחר  קבלת   אישור  ק.ק.ל. 

יזקין  או  הפסד   עקב  אי  השגת  שום  תביעת  נבאחריותו  הבלעדית  ועל  חשבון הקבלן. לא  תוכר  
 זה .אישור  

 
 לפרויקטשילוט  00.25

הקבלן יציב לפני התחלת העבודה שלט באתר על חשבונו שיכלול פרטים על סוג העבודה, המזמין, 
 המתכננים, המפקח,  וכן שם הקבלן המבצע. הגודל והצבע יתואמו  עם  המתכנן.

 
 משרד  שדה 00.26

  2.20מ'  ובגובה   4.00X3.00הקבלן  לספק  ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות  של  על  
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 מ' לפחות  עם דלת אחת ושני חלונות שיצוידו במתקני סגירה ניאותים  ואטומים  בפני  מים  ורוח .

 הריהוט יכלול :
 5מנעולים  ומפתחות, ב המצוידותס"מ לפחות  עם  מגירות    80*160שולחן  משרדי  בגודל   1

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

יומי  ולתאורתו המבנה יחובר  לרשת   -היום   וולניקיונהקבלן יהיה  אחראי  לשמירת המבנה  
 ו נייד .במזגני אויר. במבנה יותקן קו  טלפון קבוע  א ויצוידהחשמל  

כרכוש הקבלן ועליו לפרקו  ולסלקו   ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה 
 מאתר  העבודה  עם  השלמתה  ובאישורו  של  המפקח.

 
 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.( 3מת המסמכים עמוד ברשי
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 רשימת תכניות
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  חמסמך 

 אימות מידה לבחירת זוכה 
 
 
 
 
 

 הזוכה   אמות מידה לבחירת ההצעה
 

 .100%סה"כ   10%ומדד איכותי  90%פי מדד משוקלל לפי מדד כמותי -ההצעה הזוכה תבחר על
מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה 

 שהיא.
 

 :שלבים בשלושהההצעות יבחנו 
 

 כמותי. דירוג  "הצעות המחיר" של המציעים לפי מדד: 'אשלב 
 נק'( 08מדד כמותי )

 מהות הסימון סימן
P ( המוצעת, כולל מע"מ. )מחיר בניכוי ההנחה  ידי המציע-המחיר המבוקש על 

M  הכשרות  ביותר מבין ההצעות כההנמו )כולל מע"מ( המחירהצעת 
 .)לא כולל ההצעות הפסולות(

S= דירוג S=M/P*90 
 
 

 תן ניקוד להצעתו של כל מציע, בהתאם למדדי איכות.: דירוג איכותי של ההצעות, ומ'בשלב 
 נק'( 02מדדי איכותי )

ניקוד  רכיב 
 מרבי

 אופן הניקוד/הערות

 10 תקופת הביצוע 1
 נקודות

 הקבלן לתקופת הביצוע. תע"פ מסמך ט' התחייבו

 
,  לאחר שקלול הניקוד לכל המציעים , וועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כלל המציעים': גשלב 

 תחילת משא ומתן תהיה עם המציע שקיבל הניקוד הכי גבוה , ואח"כ  המציע הבא בתור .
המציע הראשון שיסכים לתת הנחה כך שיעמיד מחיר הצעתו למחיר ההצעה הכי זולה* וועדת המכרזים 

  תמליץ עליו כזוכה במכרז .
 * הצעה הכי זולה בין ההצעות הכשרות בלבד )לא כולל ההצעות הנפסלות(.

 
 
 

         ______________________________ 
 חתימת המציע                  
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   טמסמך 

 הצעת והתחייבות הקבלן לתקופת הביצוע 
 
 
 

 תקופת הביצוע
 
 

 כי : הקבלן מתחייב 
 

צו  מיום מתן  _____________*עד תאריך  תהיה לפי התכניות כולל עבודות הפיתוחתקופת הבצוע 
 התחלת בצוע העבודה.

 
 ניקוד עד תאריך תקופת ביצוע

 נקודות 2 07/08/2018 יום 150
 נקודות 4 23/07/2018 יום 135
 נקודות 6 08/07/2018 יום 120
 נקודות 8 23/06/2018 ימים 105

 נקודות 10 08/06/2018 יום 90
 

 
 

 *יש לבחור תאריך אחד מהטבלה לעיל.
 

 הערות:
 ת במסמך זה.אין לציין הערו -
כתאריך מקסימאלי שקבעה העירייה והנו  -תאריך שיהיה רשום בצורה לא ברורה יראה כ -

07/08/2018 . 
-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 חתימת המציע
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    960.00   320.00     3.00 ' 5/052. 08.05.0090

005, 08.05.0095
    660.00   220.00     3.00 ' 6.

08.05.0100
22

    450.00    50.00     9.00 ' ".

", 08.05.0105
    270.00    90.00     3.00 ' .

  1,320.00   110.00    12.00 ' 3--. 08.05.0110

08.05.0115
  1,380.00   115.00    12.00 ' 61.

08.05.0120
  3,600.00   300.00    12.00 ' .

4001" 08.05.0125
  2,000.00 1,000.00     2.00 ' .

3 08.05.0130

    300.00   100.00     3.00 4.2*3.

"-A6, 08.05.0148
    300.00   100.00     3.00 ' .10KA

-1T--C
 74,780.00 50.80

019/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
019     :' "'

 74,780.00

-1T- 08.05.0410

.",
:

,
  3,000.00 3,000.00     1.00 ' ,%03.

, 08.05.0412
,,

,
,,

,
  1,000.00 1,000.00     1.00 ' '.

"-A36 08.05.0415
A)36-

05(,AK22,

    550.00   550.00     1.00 ' .N.O,N.C

"-A23, 08.05.0430
    820.00   410.00     2.00 ' AK01.

"-A52, 08.05.0440
    640.00   320.00     2.00 ' AK01.

"A02, 08.05.0450
  1,080.00    45.00    24.00 ' AK01.

4"04*4, 08.05.0460
    620.00   310.00     2.00 ' 03A.

)C.T( 08.05.0470
    130.00   130.00     1.00 ' "A04

08.05.0480
22

    150.00    50.00     3.00 ' ".

", 08.05.0490
     90.00    90.00     1.00 ' .

3 08.05.0500

    120.00   120.00     1.00 ' 4.2*3.
 82,980.00 "50.80

020/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
020     :' "'

60.80

"
//

/
/

.

,"
.

"W04, 08.06.0020
""-06x06",

,
,

"""",
,,

 33,300.00   370.00    90.00 ' ".

"W16, 08.06.0040
""-06x06",

,
,

"","",
,"

 16,800.00   400.00    42.00 ' .

",45PIW14, 08.06.0090
,"""

",","
 15,360.00   320.00    48.00 ' .

08.06.0095
56PI

W14,,
"""","

  1,200.00   300.00     4.00 ' ,".

    700.00   350.00     2.00 ' ",. 08.06.0096

"W14 08.06.0100
-

5,
  1,760.00   220.00     8.00 ' "",".

,, 08.06.0110
,,45PI

W61,
,"","

  1,840.00   230.00     8.00 ' ,".

 70,960.00 60.80
021/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
021     :' "'

 70,960.00

    780.00   260.00     3.00 ' ",. 08.06.0120

"W51.0X8 08.06.0260
3

"",
  4,800.00   400.00    12.00 ' "",".

", 08.06.0270

""""
W02,56-PI,

,","
  6,400.00   320.00    20.00 ' .

  3,960.00   360.00    11.00 ' ",. 08.06.0280

"W17, 08.06.0290
"",""56-PI,

  5,880.00   420.00    14.00 ' ",".

""" 08.06.0320
W02,56-PI

    250.00   250.00     1.00 ' ,".

" 08.06.0330
,/

"",56-PI,
,

 14,850.00   330.00    45.00 ' ,.
107,880.00 "60.80

70.80

5.1" 08.07.0320

//
,

YX2N

 38,000.00   125.00   304.00 ' .

  2,000.00    25.00    80.00 ' . 08.07.0330

// 08.07.0340
  1,200.00    30.00    40.00 ' .

    400.00    40.00    10.00 ' . 08.07.0350

 41,600.00 70.80
022/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40



-,,
..5503942:6318499-40:5318499-40
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022     :' "'

 41,600.00

08.07.0360
YX2N/5.2X3

","/
/,

 14,400.00   120.00   120.00 ' .

  2,000.00    40.00    50.00 ' . 08.07.0370

  2,700.00    45.00    60.00 ' . 08.07.0380

6X3"/ 08.07.0390

32",52
  2,750.00   250.00    11.00 ' ,52X2.

08.07.0400
61",

5.2X3",61X2
  1,320.00   220.00     6.00 ' ,.

/ 08.07.0410

6X21",

    960.00   240.00     4.00 ' 5.1X3.

08.07.0420
61",3

  1,200.00   150.00     8.00 ' .

08.07.0430
  1,440.00   160.00     9.00 ' 61",.

92 08.07.0440
",E7TAC

  1,920.00   160.00    12.00 ' .RJ-45

08.07.0450
  3,960.00    90.00    44.00 ' 61".

08.07.0460
  1,350.00    90.00    15.00 ' 61".

08.07.0470
61",

    180.00    90.00     2.00 ' .

 75,780.00 70.80
023/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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 75,780.00

/," 08.07.0480
/"

.,/
,/

,:
,,,,
,/

  4,950.00    90.00    55.00 ' .

08.07.0490
61"

  1,080.00    90.00    12.00 ' .

"ECIFFOOKSIN""8 08.07.0500
:

2,
SPU

,E5TAC54-JR
,T.B

  8,100.00   450.00    18.00 ' .

01 08.07.0620
    600.00   300.00     2.00 ' .

08.07.0640
NWOD/PU"5.2X5

",/
61X2-

,
  1,500.00   250.00     6.00 ' .

/ 08.07.0650

,

    660.00   110.00     6.00 ' 5.1X3.

-LA 08.07.0660
06X041,4

  2,400.00   120.00    20.00 ' ."GEWISS"

-LA 08.07.0670
  2,400.00   120.00    20.00 ' 06X041",.

-LA 08.07.0680
06X06,2

  2,600.00   130.00    20.00 ' ."GEWISS"

100,070.00 70.80
024/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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024     :' "'

100,070.00

-LA 08.07.0690
  2,400.00   120.00    20.00 ' 06X041",.
102,470.00 "70.80

80.80

08.08.0010
  7,500.00   300.00    25.00 ' .

08.08.0020
    660.00   110.00     6.00 ' .

08.08.0030
  1,600.00   320.00     5.00 ' .

08.08.0040
  1,320.00   330.00     4.00 ' .

08.08.0060
  1,000.00 1,000.00     1.00 ' .

" 08.08.0070
  1,200.00 1,200.00     1.00 ' .

08.08.0080
  1,400.00   350.00     4.00 ' .

08.08.0100
5":IIISFAN

002MF,)(
  8,000.00 4,000.00     2.00 ' ,.

" 08.08.0110

,,,',

  1,500.00 1,500.00     1.00 ' .
 24,180.00 "80.80

90.80

"8BD09/W02, 08.09.0060
,

  7,000.00   200.00    35.00 ' /"/,

YTISREVINUW23 08.09.0070

  3,150.00   450.00     7.00 '

 10,150.00 90.80
025/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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025     :' "'

 10,150.00

" 08.09.0090

5.1"5.2",

  1,320.00    30.00    44.00 '

, 08.09.0100

  2,800.00     7.00   400.00 .

08.09.0110

    400.00   400.00     1.00 ' .

08.09.0120
,

/
,

    400.00   400.00     1.00 ' .

-3, 08.09.0130
,,

    400.00   400.00     1.00 '

08.09.0150

,
/,

  1,500.00 1,500.00     1.00 ' .
 16,970.00 "90.80

392,680.00 "80-
026/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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026     :' "'

90

01.90

:
)(/

.

09.10.0010
162,000.00    90.00  1800.00 " .

" 09.10.0030
""",02-01"

,,
 15,000.00   100.00   150.00 " )(.
177,000.00 "01.90

12.90

:
)(/

.

09.21.0010
:,

.
.

2",
 95,000.00   100.00   950.00 " .

 95,000.00 "12.90

32.90

)( 09.23.0010
""003/58.0)004/02.1(

":6.0
",)-7.0"/"(,

2",
 26,000.00   130.00   200.00 " 6.0".

 26,000.00 "32.90

298,000.00 "90
027/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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027     :' "'

01

01.01
03/03"

:
.,

,
,.

03/03", 10.10.0010
,..
-.)

59"/"("A.B3221
128,100.00   210.00   610.00 " .

 16,000.00    40.00   400.00 "7/03". 10.10.0020
144,100.00 "01.0103/03"

13.01,
C.V.P

02/02",03/03 10.31.0010
""

,
58"/",11-R)

(+
 12,600.00   210.00    60.00 .

 12,600.00 "13.01,C.V.P

05.01

10.50.0010
01/01"

    875.00   250.00     3.50 " ,.

10.50.0020
041"

02/02",
.

,)
07"/"(."ECIETRA

.
 63,000.00   200.00   315.00 " .

 63,875.00 "05.01

028/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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028     :' "'

07.01

, 10.70.0010
52"56/502"

065/536",)
  4,800.00 1,200.00     4.00 ' (.

  6,500.00 6,500.00     1.00 ' "06/024". 10.70.0040
 11,300.00 "07.01

08.01

03/061" 10.80.0010

,.
-

,"8191"
 22,750.00   350.00    65.00 .2279

54" 10.80.0011
    675.00   135.00     5.00 .

10.80.0021
    500.00    50.00    10.00 7".

, 10.80.0031
""5"04

 36,000.00   200.00   180.00 ".

  1,200.00    40.00    30.00 4/04". 10.80.0041

10.80.0045
8191

  5,000.00   500.00    10.00 ' )(

10.80.0055
,

  6,000.00   300.00    20.00 )(.
 72,125.00 "08.01

304,000.00 "01
029/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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029     :' "'

11

10.11,

 10,000.00    20.00   500.00 " )(. 11.01.0010

"", 11.01.0020
/)

(,,
"",

 47,250.00    35.00  1350.00 " .

""", 11.01.0030
""",

0002
  8,000.00    40.00   200.00 " """

""008 11.01.0040
'/")(,

 55,000.00    50.00  1100.00 " .
120,250.00 "10.11,

120,250.00 "11
030/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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030     :' "'

21

20.21

.

-
.

012/002", 12.02.0010
-1

  9,000.00 9,000.00     1.00 ' -8

"0007" 12.02.0030
"061/061"

 50,600.00 2,300.00    22.00 ' "-2"

 15,000.00 1,500.00    10.00 ' "061/001"-5. 12.02.0040

  1,800.00 1,800.00     1.00 ' "061/021"-4 12.02.0045

"0054" 12.02.0060
"061/06"

 16,000.00 2,000.00     8.00 ' -8,

0054 12.02.0065
"061/07"

-8
  3,200.00 1,600.00     2.00 ' -7

"061/063", 12.02.0070
 20,000.00 5,000.00     4.00 ' -1,

"061/061", 12.02.0075
  3,000.00 3,000.00     1.00 ' -3,

12.02.0085
001/001""

3854"""
"

 24,000.00 3,000.00     8.00 ' -51-8

0054" 12.02.0095
06/06"

-8
  9,500.00   950.00    10.00 ' -41

"06/001"-31 12.02.0105
  2,400.00 1,200.00     2.00 ' '-8
154,500.00 20.21

031/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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031     :' "'

154,500.00

06/001" 12.02.0115
    900.00   900.00     1.00 ' -21-8

    900.00   900.00     1.00 ' 05/021"-11 12.02.0125

  4,000.00 2,000.00     2.00 ' "061/09-6 12.02.0135

  2,400.00 1,200.00     2.00 ' "051/06"-9 12.02.0145

007106/052 12.02.0155
  3,000.00 1,500.00     2.00 ' -01
165,700.00 "20.21

165,700.00 "21
032/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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032     :' "'

51

10.51

1001.

15.01.0010
i24-NARIDAT,

00033",
,,

,
 64,800.00 7,200.00     9.00 ' ,,.

15.01.0040
i51-NARIDAT,

58321",
,,

,
  3,700.00 3,700.00     1.00 ' ,,.

15.01.0050
  4,200.00   350.00    12.00 ' .

+ 15.01.0060
,,

 27,000.00   150.00   180.00 )(

"3 15.01.0070

  2,500.00    50.00    50.00 .

TCM" 15.01.0080
  2,400.00   800.00     3.00 ' ".
104,600.00 "10.51

104,600.00 "51
033/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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033     :' "'

22

12.22

22.21.0010
6.1"

16/16","Z+L"
.,

-

"1.

 20,000.00   200.00   100.00 " ,.

22.21.0015
03"

 12,000.00   200.00    60.00 " .

22.21.0020

06/0616/16","8/5.

)0.1'(
2.1",

 79,800.00   210.00   380.00 " .

01/04 22.21.0030
,

  8,450.00   130.00    65.00 .

" 22.21.0040
    850.00   100.00     8.50

121,100.00 "12.22

121,100.00 "22
034/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
034     :' "'

32,

10.32

?--03,3
.

 34,000.00   200.00   170.00 ,,05" 23.01.0025

 85,500.00   225.00   380.00 ,,06" 23.01.0035

 42,500.00   250.00   170.00 ,,07" 23.01.0045
162,000.00 "10.32

162,000.00 "32,
035/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
035     :' "'

04

10.04

' 40.01.0005
 50,000.00   125.00   400.00 " 02"89%

' 40.01.0025
02"

89%'
 47,500.00    95.00   500.00 " .

)( 40.01.0115

  5,400.00     3.00  1800.00 " .
102,900.00 "10.04

20.04/

/1'-2 40.02.0110
  4,800.00    40.00   120.00 " '.
  4,800.00 "20.04/

30.04

?)(
"",,,

'51"
5".?

40.03.0035
6",02/01,

 57,500.00   115.00   500.00 " 01/01,02/02
 57,500.00 "30.04

40.04

001/03/51" 40.04.0015
  2,400.00    60.00    40.00 .
  2,400.00 "40.04

50.04

  3,575.00    55.00    65.00 02/01" 40.05.0010
  3,575.00 "50.04

036/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40



-,,
..5503942:6318499-40:5318499-40
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036     :' "'

70.04/

61" 40.07.0010
23".

  1,750.00   250.00     7.00

40.07.0020
-0351"

 15,600.00   240.00    65.00 "

-03 40.07.0030
021-08"05/03"

 24,975.00 1,850.00    13.50 "
 42,325.00 "70.04/

01.04

,,
.

/, 40.10.0005
  1,400.00    50.00    28.00 " 1'

)( 40.10.0035
,,,

,
 24,750.00 1,650.00    15.00 " -03.

 19,500.00 1,300.00    15.00 " . 40.10.0045
 45,650.00 "01.04

31.04/

  1,700.00 1,700.00     1.00 ' )"( 40.13.0010

0002 40.13.0060
V.U,,

,
001/001/001)-02("4/3

 24,000.00 12,000.00     2.00 ' )(

40.13.0075

,
.)(,

"3"""
  6,000.00 3,000.00     2.00 '
 31,700.00 "31.04/

290,850.00 "04
037/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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..5503942:6318499-40:5318499-40

13/02/2018
037     :' "'

14

10.14

"" 41.01.0025
    120.00     2.00    60.00 "

  1,200.00    60.00    20.00 " 41.01.0070
  1,320.00 "10.14

20.14

6 41.02.0035
  3,000.00    60.00    50.00 57"
  3,000.00 "20.14

  4,320.00 "14
038/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
038     :' "'

24

41.24

""4, 42.14.0010
/"",

 12,000.00 6,000.00     2.00 '
 12,000.00 "41.24

 12,000.00 "24
039/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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039     :' "'

44

10.44

)( 44.01.0075
52x52"01"0.2

06x04",
"-54,

06x06"
0.3'.)"

 14,000.00   400.00    35.00 .

""" 44.01.0110
4'5.1/52/52"

01"6.3/05/001"0.3
100,050.00   870.00   115.00 ',04/4/04".

114,050.00 "10.44

30.44

44.03.0065
""""""

"""""
  9,600.00   800.00    12.00 "
  9,600.00 "30.44

123,650.00 "44
040/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
040     :' "'

15

10.15

  3,000.00     3.00  1000.00 " )(. 51.01.0005

)(52.0 51.01.0010
  3,200.00     2.00  1600.00 " "/"

3", 51.01.0030
 25,600.00    40.00   640.00 " "2/1

/5 51.01.0040
 45,000.00    45.00  1000.00 " ","4/3

 76,800.00 "10.15

30.15,

01", 51.03.0060
    300.00     6.00    50.00 //

    180.00     9.00    20.00 51.03.0105
    480.00 "30.15,

 77,280.00 "15
041/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018
041     :' "'

85

50.85

60.

"002/001" 58.05.0010
""",

  6,000.00 3,000.00     2.00 ' .

58.05.0020
001/001",81",

 25,600.00 3,200.00     8.00 ' ".

"8, 58.05.0030
04""

  6,000.00   500.00    12.00 ' .

  4,500.00   450.00    10.00 ' ""4 58.05.0035

" 58.05.0040
HAF006/0061"

"0754
114,000.00 28,500.00     4.00 ' ""

  3,000.00 1,000.00     3.00 ' 58.05.0050
159,100.00 "50.85

159,100.00 "85
042/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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13/02/2018 )(
042     :' "'

20

    17,153.00 10.20

    49,500.00 20.20

    22,490.00 30.20,

    44,400.00 40.20

   182,200.00 50.20

    81,200.00 60.20

   295,260.00 70.20

    26,130.00 80.20

   320,000.00 90.20

 1,038,333.00 "20

40

    17,420.00 10.40

    30,600.00 30.40

    48,020.00 "40

50

    52,600.00 10.50

    20,600.00 50.50

    23,000.00 60.50

     3,600.00 22.50

       200.00 13.50

   100,000.00 "50

60

    55,800.00 10.60

    89,000.00 20.60

043/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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    79,300.00 30.60

   224,100.00 "60

70

    77,935.00 10.70/

    17,290.00 20.70

    56,720.00 30.70

     6,300.00 40.70

    19,972.00 50.70

   178,217.00 "70

80-

     5,300.00 00.80

     3,600.00 10.80

    18,200.00 20.80

    26,650.00 30.80

     4,450.00 40.80

    82,980.00 50.80

   107,880.00 60.80

   102,470.00 70.80

    24,180.00 80.80

    16,970.00 90.80

   392,680.00 "80-

90

   177,000.00 01.90

    95,000.00 12.90

    26,000.00 32.90

   298,000.00 "90
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01

   144,100.00 01.0103/03"

    12,600.00 13.01,C.V.P

    63,875.00 05.01

    11,300.00 07.01

    72,125.00 08.01

   304,000.00 "01

11

   120,250.00 10.11,

   120,250.00 "11

21

   165,700.00 20.21

   165,700.00 "21

51

   104,600.00 10.51

   104,600.00 "51

22

   121,100.00 12.22

   121,100.00 "22

32,

   162,000.00 10.32

   162,000.00 "32,

04

   102,900.00 10.04

     4,800.00 20.04/

    57,500.00 30.04
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     2,400.00 40.04

     3,575.00 50.04

    42,325.00 70.04/

    45,650.00 01.04

    31,700.00 31.04/

   290,850.00 "04

14

     1,320.00 10.14

     3,000.00 20.14

     4,320.00 "14

24

    12,000.00 41.24

    12,000.00 "24

44

   114,050.00 10.44

     9,600.00 30.44

   123,650.00 "44

15

    76,800.00 10.15

       480.00 30.15,

    77,280.00 "15

85

   159,100.00 50.85

   159,100.00 "85

046/...   T-1a-18 : '')1.56.01(4434889-40
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 3,924,200.00 "
   667,114.00 %71"
 4,591,314.00 ""

____________                             _______________________________
,
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 2018/10מכרז פומבי מספר 

 'שלב ב אלחוארזמיבניית בית ספר יסודי 

, את מסמכי המכרז 'שלב ב אלחוארזמיבניית בית ספר יסודי  לעיריית טייבה מודיעה בזאת על רצונה לקבל הצעות 

 ₪ 2,500תמורת סה"כ  25/02/2018 מתאריךהחל  12:00ועד  10:00שעות ין ה, בבעריית טייבהיחידת רכש ניתן לרכוש מ

 .)ניתן לעיין במסמכי המכרז לפני הרכישה( סכום זה לא יוחזר בכל מקרה

סיווג  יבעלנם יהו ,מבלי לגרוע מיתר תנאי המכרז, רשאים להשתתף במכרז כל אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל 

 תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז., 100ענף  2-קבוצה ג

  צמודה למדד ,לטובת עיריית טייבה ₪ 250,000את ההצעות על פי מכרז זה יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בשיעור של 

הינו  , תוקף הערבותות מכרז כנדרש לא תידון בכללברבע יובהר כי הצעה שלא תלווה,ו האחרון ממועד ההגשההמחירים 

30/06/2018. 

 חובה.אינה בכניסה לבניין  עיריית טייבה ,נוכחות ייערך של המכרז  מפגש המשתתפים

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

 .ניתן להשתתף בפתיחהיהיה מכרז המועד פתיחת ב

או מומחיותו  בבתי ספר קודמים יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע , ניסיונו 

המקצועית, עוד יובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והיא רשאית לבטל 

 . 072-2563400רורים המכרז , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, טלפון לבי

 לוח זמנים

 מועד תיאור מס'

 20/02/2018 פרסום המכרז 1

 09:00 26/02/2016 מפגש וסיור קבלנים 2

 12:00 27/02/2016 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 3

 17:00 01/03/2018 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה 4

 17:00 04/03/2018 הצעותמועד אחרון להגשת  5

 17:00 04/03/2018 מועד פתיחת ההצעות 6

 

 בכבוד רב,

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש עיריית טייבה 
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 10-2018ناقصة علنية رقم م

 مرحله ببتدائية الاالخوارزمي بناء مدرسة 

 

ائية بتدالا الخوارزميبناء مدرسة تعلن بلدية الطيبة عن رغبتها في قبول اقتراحات أسعار من مقاولين بطريقة الظرف المختوم لتنفيذ أعمال 

ابتداء من تاريخ   0012:وحتى  0010:خالل الساعات الطيبة  بلدية قسم المشتريات في يمكن الحصول على وثائق المناقصة في   ,مرحله ب

 .)قبل الشراءفي المناقصة يمكن المعاينة ) حيث ال يرد المبلغ وال بأي حال ش.ج في قسم الجباية 2500مقابل دفع مبلغ  25/02/2018

  :-يحق االشتراك لمقاولين مسجلين في سجل المقاولين، في نطاق اختصاصهم فقط ، كما يلي .2

 .)2ج -100)مسجلين بفرع رئيسي  –مقاولو بناء 

 

 األخير من يوم تقديم العرض بجدول غالء المعيشة  الطيبة، مرتبطةألمر بلدية ش.ج  000،250كفالة بنكية بقيمة  أرفاقبم العروض يقديجب ت

 , للتوضيح يذكر ان كل عرض يقدم بدون كفاله يتم الغائة. 2018/06/30وسارية المفعول لغاية 

 الحضور غير اجباري. البلدية،في مدخل مبنى المقاولون بخصوص المناقصة ستكون  جولة

 المختص لذلك والموجود في ديوان محاسب البلدية. العطاءاتمغلفات المناقصة توضع في صندوق 

 .الحضور للجلسة في موعد فتح العروض يمكن

 التزامه مشابهه ويشمل بأعمالسابقة وخبرته الموضوعية  بأعمالوتجربته  العطاء،االخذ بعين االعتبار القدرة المالية لمقدم لبلدية للتوضيح بإمكان ا

 بالمواعيد , ويذكر ان البلدية غير ملزمة بقبول ارخص العروض  او أي عرض اخر ، للبلدية الحق بإلغاء المناقصة الي سبب كان.

 .072-2563400هاتف لالستعالمات 

 الزمني الجدول

 الموعد الوصف מס'

 20/02/2018 نشر المناقصة. 1

 09:00 26/02/2016 جولة المقاولين. 2

 12:00 27/02/2016 الموعد األخير لتقديم األسئلة. 3

 17:00 01/03/2018 الموعد األخير للرد على األسئلة من قبل البلدية 4

 17:00 04/03/2018 العطاءاتالموعد األخير لتقديم  5

 17:00 04/03/2018 موعد فتح المغلفات. 6
 

 

 

 باحترام

 المحامي شعاع مصاروة منصور

 رئيس بلدية الطيبة
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