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תנאי המכרז
.0

כללי
 .0.0חברת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע”מ (להלן" :החברה") הינה תאגיד הפועל מכוח
חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א –  .2110לחברה ניתן רשיון הפעלה החל מיום ,03/32101
לפיו נתונה לה הסמכות לטפל באופן בלעדי במכירת מים ואספקתם באמצעות מערכת
מים ובמתן שירותי ביוב בתחום העיר גבעתיים.
 .0.2במסגרת מכרז זה מבקשת החברה לקבל הצעות לשיפוץ או לאספקה והרכבה של שלוש
משאבות מים אנכיות בבארות ב' ,ג' ו-ד' ברחבי העיר גבעתיים ,בהתאם לתנאי המכרז
והחוזה המצורף לו .תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וההסכם
המצ"ב על נספחיו המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .0./תקופת ההתקשרות הנה למן מועד החתימה על הסכם ההתקשרות ,ולתקופה של עד 8
שבועות לכל משאבה בנפרד .תשומת לב המציעים מופנית לעובדה שהבארות מהוות מקור
אספקת מים ראשי של החברה ,ולפיכך יידרש המציע הזוכה לפרק ולהתקין כל משאבה
בנפרד (לא תיתכן עבודה בו זמנית על יותר ממשאבה אחת) ,וכי יהא עליו לפרק ולהתקין
את המשאבה בתוך זמן קצר ביותר ,ולא יאוחר מן המועד האמור לעיל.
 .0.1במסמכי מכרז זה "החברה"  -לרבות ועדת המכרזים שלה או כל הפועל כדין מטעמה.
 .0.1המכרז כולל את המסמכים הבאים :
א .חוברת א'  -תנאי המכרז על נספחיהם ,וכן ההסכם על נספחיו.
ב .חוברת ב'  -המפרט הכללי והמיוחד ,וכתב כמויות.

.2

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים
המצטברים שלהלן ,ואלה התנאים:
 .2.0המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאית ,התשכ"ט –  0191ותקנותיו) המורשה לענף  111בסיווג כספי ב 2-לפחות.
 .2.2המציע הנו ספק מורשה או יצרן של משאבות מים אנכיות.
 .2./המציע ,או יצרן משאבות המים באם המציע הוא ספק מורשה ,הנו בעל תקן .1110 ISO
 .2.1המציע ,או קבלן משנה מטעמו ,הנו בעל מבדקה הידראולית מאושרת.
 .2.1המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .2.9צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו ,וכי לא תותר הצגת ניסיון של חברת
בת3אחות3אם ו3או קבלני משנה ו3או בעלי מניות ו3או נושאי משרה כניסיון של המציע.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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./

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל ,ומבלי לגרוע
מכלליות הדרישה האמורה גם:
 ./.0אישור רו"ח  3עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו.
 ./.2כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 ././אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 ./.1אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט –  )0191בענף  111בסיווג כספי ב' 2לפחות.
 ./.1אישור על היותו יצרן או אישור על היותו ספק מורשה של משאבות מים אנכיות.
 ./.9אישור על היותו ,או על היות יצרן משאבות המים באם הנו ספק מורשה ,בעל תקן ISO
.1110
 ./.3ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח נספח ג'.
 ./.8קבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז.
 ./.1כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול אותה מטעם
זה בלבד .על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ
(תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים) ,יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה
במספר המזהה ,יצרף אישור3הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

.1

ערבות
 .1.0על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי,
לטובת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ על סך ( ₪ 11,111הסכום הנ"ל כולל מע"מ)
כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס הנו מדד חודש ספטמבר ,2102
חתומה כדין בנוסח נספח ג' (להלן" :הערבות").
 .1.2מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו.
 .1./תוקפה של הערבות יהא עד ליום .28.2.210/
 .1.1החברה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה:
.1.1.0

הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

.1.1.2
.1.1./

הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

.1.1.1

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע

–1-

מכרז  12/2102לשיפוץ או לאספקה והרכבה של ציוד שאיבה בעיר גבעתיים
 .1.1מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל הצעה על אף פגם
בנוסח הערבות ,אם הגיעה לכלל מסקנה כי החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי
אין בה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.
 .1.9אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל ,תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה
על דחייתה ,ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה.
אם הצעתו תתקבל ,תשוחרר הערבות תוך  /ימים מיום שהמציע יחתום על הסכם
ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח  2בגובה של 01%
מסכום הצעתו ללא מע"מ (להלן" :ערבות ביצוע").
 .1.3מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו3או לפצל אף אחת מן הערבויות ,בדרך של הגשת מספר
ערבויות ,גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה ,יהיה בגובה הערבות הנדרשת.
 .1.8מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו3או לא ימציא ערבות ביצוע תוך  3ימים
מיום שיידרש לכך על ידי החברה ,תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה,
וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך ,וזאת ללא צורך
בהוכחתו ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים
יותר ו3או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו3או לקבל הצעה אחרת ו3או לבטל
את המכרז ו3או לנקוט בכל צעד אחר.
.1

ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע
 .1.0ההצעה
 .1.0.0המציע יידרש למלא את המחירים המוצעים על ידו בכתב הכמויות שבחוברת ב'.
 .1.0.2את סך המחיר בגין כל הרכיבים המופיעים בכתב הכמויות יעתיק המציע אל נספח א'
תחת הסעיף "הצעת המציע".
 .1.2אמות המידה
 .1.2.0מציע אשר יעמוד בכל תנאי הסף ,ואשר הצעתו הכספית תהא הזולה ביותר יוכרז
כמציע הזוכה ,וזאת בכפוף לזכותה של ועדת המכרזים שלא לקבל את הצעתו ,בין
היתר ,משיקולים של אי סבירות ההצעה.
 .1.2.2על אף האמור לעיל ,ועל פי סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד נשים
בעסקים" ,אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר ,שהינן ההצעות בעלות הסכום הכולל
הנמוך ביותר ,ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה
כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר כאמור לעיל .על מציע
המעוניין בכך ,והעונה על דרישות סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,להגיש אישור
ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים" :עסק"; "עסק
בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב לחוק חובת המכרזים).
 .1./הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף על נספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

.9

אופן רכישת מסמכי המכרז
ניתן לעיין במשרדי החברה במסמכי המכרז בלא תשלום ,וכן ניתן לרכוש שם את
המסמכים ,תמורת סך של ( ₪ 0,111כולל מע"מ) שלא יוחזרו בשום מקרה ,והכל החל
מיום  .01.01.2102יש לתאם הגעה למשרדים מול גב' אדוה שחר בטל' .1/-1301813

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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.3

סתירות ו/או אי התאמות
 .3.0בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם השונות ,תגבר
ההוראה המיטיבה עם החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .3.2ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות,
בכתב למהנדס החברה עד יום  1.00.2102לפקס שמספרו  ,1/-13018/3תוך פרוט השאלות,
הסתירות ,השגיאות ,אי ההתאמות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל
סעיף או כל פרט שהוא במכרז.
 .3./תשובות ו3או הבהרות תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים במכרז.
 .3.1מי שלא יפנה כאמור ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו3או אי בהירות ,שגיאות,
אי התאמות ,טעות וכיו"ב.
 .3.1החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו3או השגות ,או חלקן ,וכן תהא
רשאית לעשות להעברת התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה
אליה) ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה החברה לפניה ו3או השגה עד
למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

.8

השתתפות במפגש קבלנים
 .8.0בכוונת החברה לערוך מפגש עם המציעים הפוטנציאליים שמטרתו ליתן רקע כללי על
העבודות נשוא המכרז .ההשתתפות במפגש אינה חובה אך היא מומלצת ביותר.
 .8.2מטרת המפגש הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו .כל מידע שיימסר במפגש או בכלל לא
ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה ,ולמציע לא תהיינה כל טענות ו3או תביעות
בקשר למידע שהוצג לפניו ו3או בקשר לנכונותו ,אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב
כתשובה ,הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז ,ואם צוין כך במסמך האמור.
 .8./זולת אם יקבע אחרת ,המפגש יתקיים בתאריך  21.01.2102בשעה  02:11במשרדי החברה
ברח' כורזין  0בגבעתיים (בית מולדבסקי ,קומה .)1

.1

אופן הגשת ההצעה
 .1.0המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  01.00.2102עד השעה  03:11את ההצעה (בשני
העתקים) ,לרבות כל המענה המקצועי הנדרש בהתאם לחוברת ב' ,וכן את הערבות ויתר
האישורים יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה בתיבת המכרזים שבמשרדי
החברה באופן ידני עד למועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב.
 .1.2ההצעה תוגש בכתב ע"ג מסמכי המכרז ,ולה יצורפו כל מסמכי המכרז החתומים וכל
המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.

.01

החתימה על ההסכם
קבלן שיוכרז כזוכה מתחייב לחתום על החוזה הפורמאלי ולהמציא את כל המסמכים והערבויות
כנדרש בתנאי המכרז תוך  3ימי עבודה מיום שיידרש לעשות זאת ע"י החברה .לא עמד המציע
בדרישה זו ,תהא החברה רשאית למסור את העבודה להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז
ו3או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה
לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית שניתנה ע"י המציע
הזוכה.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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.00

הוראות נוספות
 .00.0החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למציע בדרישה
להמציא הבהרות ו3או הסברים ו3או השלמות ביחס להצעתו ו3או לאפשר למציע לעשות
כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור ,היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה,
ובלבד שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.
החברה תהא רשאית למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים
ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה.
 .00.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו3או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה כאמור לבטל את המכרז
ו3או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו3או דרישה ו3או טענה
מכל סוג שהוא.
 .00./החברה שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה ,או לעיריית
גבעתיים ,ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .00.1מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה שלמה ,או ברורה,
או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז ,או למחול על הפגם ,או לבקש תיקונו כאמור לעיל,
וזאת עפ"י שיקול דעתה והבלעדי של החברה .כן תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת,
לפסול כל הצעה שלפי שיקול דעת ועדת המכרזים תמצא כבלתי סבירה.
 .00.1הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז ,או שיש בה הסתייגות ,רשאית ועדת המכרזים
לפסלה בשל כך בלבד .כן ,במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית החברה
לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת ,או לפנות לקבלת הבהרות
והשלמות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה החברה להתעלם מן
השינוי3ההסתייגות ,תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.
 .00.9ביטוחי המציע
 .00.9.0המציע הזוכה יידרש לעמוד בדרישות לעניין ביטוחים בתנאים המפורטים בסעיף 01
ובנספח  '0להסכם למתן שירותים (נספח ד') למכרז (להלן" :אישור ביטוחי
הספק").
 .00.9.2מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את הוראות הביטוח המפורטות
באישור ביטוחי הספק ,ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ,והוא
מצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים
כמפורט לעיל.
 .00.9./מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ,ולהפקיד
בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את אישור
עריכת הביטוחים חתום על ידי המבטח כדין (נוסח מקורי)  ,ולדרישת החברה בכתב
גם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
 .00.9.1למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת אישור ביטוחי הספק ,חתום כדין על ידי
מבטחי המציע (נוסח מקורי) ,החברה תהיה רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת
ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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.02

בעלות על המכרז ועל ההצעה
כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה ,ועל
המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו .אין המציע רשאי
להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

.0/

צד שלישי
 .0/.0מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה ,והכל בתיאום מראש
 .0/.2המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו .מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד
מקצועי שלו מסכים לכך כי במקרה שיתבקש ,תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו
הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו .מובהר ,כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של
ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה ,וזאת לפי
שיקול דעתה המלא.

.01

נספחים
 .01.0פרטי המציע ,הצעתו והצהרתו – נספח א'.
 .01.2תצהיר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים – נספח ב'.
 .01./נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז – נספח ג'.
 .01.1הסכם ההתקשרות על נספחיו – נספח ד'.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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נספח א'

פרטי המציע ,הצעתו והצהרתו
א.

פרטי המציע
שם:

_________________;

כתובת

_________________;

שם איש קשר

_________________;

טלפון

_________________;

פקסימיליה

_________________;

כתובת דואר אלקטרוני

_________________;

מספר עוסק מורשה

_________________;

מספר החברה

_________________;

פרטי חשבון הבנק

_________________;

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:
דוגמת חתימה

ב.

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

הצעת המציע
בהתאם לאמור בסעיף  1לעיל ולכתב הכמויות ,המחיר המוצע על ידי לביצוע כלל העבודות הנו :
בספרות __________ :ש"ח (במילים_______________________________:שקלים חדשים).
המחיר הנ"ל הינו לפני תוספת מע"מ כחוק.
יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים .כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת
ההצעה ,אא"כ תמצא ועדת המכרזים לנכון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למחול על כך ,אם תשתכנע
כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

ג.

הצהרת המציע
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:

.0

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו3או אי
הבנה ,ואנו מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו3או חריגה ,של המכרז ו3או תנאי מתנאיו
מדרישות כל דין כאמור.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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.2

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם לתנאים
המפורטים במכרז ובחוזה ונספחיו.

./

אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.1

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם לתנאי המכרז.

.3

ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד ,אנו מסכימים וערבים לכך ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות
והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על
הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

.8

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.
שם מלא של מורשה החתימה:

_________ חתימת מורשה החתימה____________ :

שם מלא של מורשה החתימה:

_________ חתימת מורשה החתימה____________ :

חתימה וחותמת של המציע :
_____________________
אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע3ה3ו לפני מר3גב' _________________ ,שזיהה3תה3ו עצמו3ה3ם לפי תעודת זהות
מס' ___________ 3המוכר3ת3ים לי אישית ,וחתם3מה3ו על ההצעה לעיל לאחר שהסברתי להם את
משמעותה המשפטית של חתימתם.
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה
זו ולמסמכי המכרז.
_______________
שם עורך הדין

___________
חתימות המציע

__________________________
כתובת

___________
מס' רישיון

_____________
חתימה

_____________
חותמת המציע
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נספח ב'
הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם ________________
שמספרו ____________ (להלן" :נותן השירותים") מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.0

הנני מצהיר ,כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:
(א)

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

(ב)

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות
או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  /השנים
שקדמו לחתימת ההצהרה.

לעניין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם -גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.0110 -
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח0198. -
.2

הנני מצהיר ,כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:
(א)

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;

(ב)

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר
מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה;

(ג)

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.0180 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
()0

חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

()2

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א)

בעל השליטה בו;

(ב)

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה;
במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים
במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;

(ג)

___________
חתימות המציע

מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

_____________
חותמת המציע
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()/

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה
בחשון התשס"ג (.)/0.01.12
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.0183 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  31%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת.

שם המצהיר  +חתימה

תאריך

אימות חתימה

אני הח"מ .עו"ד 3רו"ח מאשר בזאת ,כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

שם

___________
חתימות המציע

חותמת וחתימה

תאריך

_____________
חותמת המציע
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נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
שם המוסד הבנקאי____________________

תאריך_________________
לכבוד :
מי גבעתיים
רחוב כורזין 0
גבעתיים

הנדון :כתב ערבות מס' _________
לפי בקשת _____________ (שם המציע) הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת בערך של
( ₪ 11,111כולל מע"מ) ,צמודים למדד המחירים לצרכן ,להבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי מכרז מס'
 1232102ע"י ______________(שם המציע).
הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
באופן הבא:
א.

מדד הבסיס יהיה מדד של חודש ספטמבר  2102שפורסם ביום .01.01.2102

ב.

המדד החדש יהיה מדד שיתפרסם על ידי הלשכה בסמוך לפני דרישה לתשלום על פי ערבות זו.

ערבותנו זו בתוקף עד  28.2.210/ועד בכלל.
ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית בלתי תלויה ואנו נשלם לכם תוך שלושה ( )/ימים מתאריך דרישתכם
הראשונה בכתב כל סכום עד לסכום הנ" ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין
הסכום הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו ,מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם ,או לבסס אותה ,או לתת לנו
כלל הסברים בקשר לכך ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס ,נשלם לכם את סכום הקרן.
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו3או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תישאר בתקופה עד  28.12.210/ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  28.12.210/לא תענה.
לאחר יום  28.12.210/ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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נספח ד'

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם בגבעתיים ביום _______ לחודש ______ בשנת 2102
בין :מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ
מרח' כורזין 0גבעתיים
(להלן " -המזמין" או "החברה")
מצד אחד

לבין__________________ :
__________________
__________________
(להלן " -הקבלן")
מצד שני
הואיל:

והמזמין ביקש לקבל הצעות לשיפוץ או לאספקה והרכבה של שלוש משאבות מים אנכיות
בבארות ב' ,ג' ו-ד' ברחבי העיר גבעתיים (להלן" :העבודות") ,והכל על פי דרישות מופיעות
במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז ,והכול כאמור בחוזה זה על נספחיו.

הואיל:

והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו עפ"י חוזה זה
והגיש את הצעתו במסגרת המכרז.

והואיל:

והמזמין קיבל את הצעת הקבלן במכרז.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.0

מבוא ,נספחים וכותרות
 .0.0המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .0.2כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם.

.2

הגדרות
בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש או המשמעות המפורטים לצדם ,אלא אם הקשר
הדברים מחייב משמעות אחרת:
 .2.0החברה :מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .2.2המנהל :מנכ"ל החברה או מי שמונה מטעמו לוודא קיומו של ההסכם.
 .2./הקבלן :המציע שזכה במכרז ,לרבות נציגיו של הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,יורשיו ומורשיו
המוסמכים ,יועצים ומתכננים מקצועיים ,ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו
לאחר שקיבל אישור מפורש בכתב מאת החברה ו3או מי מטעמה.
 .2.1מסמכי החוזה :כל מסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,בין שצורפו ובין שלא צורפו ,לרבות
מפרטים ,שרטוטים ,תוכניות ,הודעות לקבלנים ,מסמכי הבהרות ,וכן הצעת הקבלן ,על כל
נספחיה ,וכן כל מסמך מכל מין ו3או סוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד.
 .2.1הודעות למציעים ומסמכי ההבהרות :מסמך שהוצא לפני הגשת ההצעות ,בין ביוזמת
החברה ,בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בעקבות שאלות הבהרה של
המשתתפים במכרז ,אשר מבהיר ו3או משנה ו3או מתקן את מסמכי המכרז.
 .2.9המהנדס :מהנדס החברה או מי שמונה מטעמו להיות נציג הנדסי של החברה.
 .2.3העבודות :שיפוץ או לאספקה והרכבה של שלוש משאבות מים אנכיות בבארות ב' ,ג' ו-ד'
ברחבי העיר גבעתיים ,בהתאם לתוכניות וכתבי כמויות ,לרבות כל העבודות ,הפעולות,
ההתחייבויות והמחויבויות שעל הקבלן לבצע על פי האמור במסמכי המכרז3חוזה זה ,על
נספחיהם ,בין אם הם מפורשים ובין אם לאו.
 .2.8המפקח :אדם או חברה שמונה ע"י החברה לפקח על העבודות על כל מכלוליהן לצורך
הוצאה לפועל של החוזה .שם המפקח מטעם החברה יועבר לידיעת הקבלן .למפקח אין
סמכות להתחייבות כספית.
 .2.1שכר החוזה :הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע העבודות לרבות כל
תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל הפחתה שתופחת
מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
 .2.01חוק הפרשנות ,התשמ"א ,0180-יחול על החוזה ,כאשר לצורך פרשנות רואים את החוזה
כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
 .2.00לצורך פרשנות חוזה זה ,לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח" ,ולפיכך אין
לראות בעובדה כי מסמכי המכרז3חוזה הוכנו על ידי החברה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.
כמו כן ,כותרות הסעיפים ו3או סעיפי המשנה בחוזה זה נועדו אך ורק לנוחיות בלבד ואין
להן נפקות כלשהי בפרשנות החוזה.
./

סמכויות המהנדס
 ./.0סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה על פי חוזה זה ,אינן גורעות
מזכויותיהם של המהנדס או ב"כ להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה.
 ./.2סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב ב"כ המהנדס לעשותה לפי חוזה זה ,אינן
גורעות מזכויותיו של המהנדס להשתמש באותה הסמכות או לעשות את אותה הפעולה.

.1

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  -ניהול יומן
 .1.0המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא
לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .1.2הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן" :היומן") ,שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים המשקפים
לדעתו את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
 .1./היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא כוחו
המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו ,תוך  3ימים ממסירת
ההעתק כאמור ,על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח .דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם
ביומן.
 .1.1הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה ,אולם רישומים אלה לא
יחייבו את המזמין.
 .1.1לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור ,רואים אותם כאילו
אישרו נכונות הפרטים הרשומים ביומן.
 .1.9רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות
הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.
.1

איסור הסבת החוזה
 .1.0אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש בכתב .לעניין זה פעולת
קבלן משנה אשר הוצג על ידי הקבלן במסגרת המכרז עצמו תחשב לפעולה לגביה ניתן
אישור בכתב.
 .1.2אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה ,אלא בהסכמת המזמין
מראש ובכתב .הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא
מהעבודה לקבלן משנה ,שיצוין בהודעה ,יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על
הסכמתו או התנגדותו לכך.
 .1./נתנה החברה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ,והקבלן יישא
באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה ,באי כוחם ועובדיהם.
 .1.1הקבלן מצהיר בזה ,כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט ,0191 -ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או
חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.
 .1.1במידה והקבלן הינו תאגיד ,הוא מתחייב בזאת ,כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו
הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו3או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות
שמקנות זכות ליותר מ 21%-מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות,
או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד ,אלא אם קיבל הקבלן
הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

.9

היקף החוזה
 .9.0הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח-אדם ,החומרים ,הכלים,
הציוד ,המכונות וכל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי ,הנחוץ לשם כך.
 .9.2החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן עבודות או פעולות נוספות אשר יתברר
כי יש לדעת החברה צורך לבצעם בהקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ,אם נוכח דחיפות
ביצוע אותן עבודות ואם מכל טעם אחר והכול ועפ"י תמורה נוספת שתיקבע בין הצדדים.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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.3

סתירות במסמכים ,הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים
 .3.0בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה במסמך אחר
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה ,תגבר ההוראה
הבאה להוסיף על זכויות המזמין ,לפי שיקול דעת המזמין.
 .3.2גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק
בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין
הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב,
לרבות תכניות לפי הצורך  -בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
 .3./רשאי המנהל ,וכן המפקח ,להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך ביצוע העבודה ,הוראות -
לרבות תכניות לפי הצורך  -לביצוע העבודה.
 .3.1סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה3מכרז (לצורך ביצוע העבודה) הינו כדלקמן:
 .3.1.0.0הוראות החוזה ,כולל תנאי המכרז והמפרטים הטכניים.
 .3.1.0.2תוכניות לביצוע.
 .3.1.0./הצעת הקבלן.
 .3.1בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ו3או אי התאמה דו משמעות בין המסמכים
הטכניים לבין עצמם ,יכריע המהנדס לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן ינהג לפי
הוראותיו.

.8

ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של המהנדס והמפקח וימלא
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן
מפורטות בחוזה.

.1

ויתור על הודעה נוטריונית והודעות
 .1.0שני הצדדים מוותרים בזאת על הצורך בשליחת התראות או הודעות נוטריוניות ועצם
הפרת החוזה או אי קיומו או אי קיום כל תנאי הימנו ישמשו במקום התראה או הודעה
כזאת.
 .1.2כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה ,תינתן במכתב רשום לפי הכתובת
של הצד השני המפורטת בחוזה ,או תימסר במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה
בדואר רשום ,דינה כדין הודעה שנמסרה ביד ,כעבור  18שעות מזמן מסירתה בדואר.

.01

תאור האתר
 .01.0אתר העבודה הינו בשלוש בארות בעיר גבעתיים המכונות באר ב' ,באר ג' ובאר ד' (להלן:
"האתר").
 .01.2מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר
ו3או במתקנים ,לרבות זכויות מכוח חוק הגנת הדייר 0132-ו3או כל חוק אחר שיבוא
במקומו .מעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד ,כל עוד רשות זו ניתנת על ידי
החברה.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .01./מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת ,כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,
הופך זה להיות האחראי הבלעדי לכל מעשה ומחדל בשטח האתר.
.00

בדיקות מוקדמות
 .00.0הקבלן מאשר כי ערך לפני הגשת הצעתו למכרז ,בדיקות ,של האתר וסביבתו ,את מיקומן
של מערכות תשתית האתר והחיבורים אליהן ,ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים
להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ו3או החוזה .על הקבלן לשים דגש על עריכת
בדיקות מוקדמות בשלוש הבארות והמשאבות שבהן בכל הנוגע לעבודות פירוק והרכבה
של המשאבות.
 .00.2הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו מיקומו של האתר .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירה על
האתר ביום ובלילה וחלה עליו האחריות לכל פגיעה ברכוש ובנפש ועל כל זיהום סביבתי.
לא תוכר שום תביעה בגין הפרעות ,פגיעות ,התנגדויות הן כספיות והן להארכת לוח
הזמנים שנקבע במכרז.
 .00./הקבלן מצהיר ,כי הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך למתקנים קיימים ו3או
בהקמה ,וכן בשטחים ו3או בסמוך לשטחים בהם קיימים צנרת ,תאי ביקורת ,שוחות,
תשתיות חשמל וטלפון ,וכן מערכות ומתקנים נוספים ,הן מעל הקרקע והן מתחתיה.
 .00.1לא תוכר כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה מאי לימוד ו3או מהערכה בלתי נכונה של כל
האמור לעיל על ידי הקבלן.

.02

תאור העבודה
המציע הזוכה יידרש ,באחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,פירוק של שלוש משאבות מים אנכיות
קיימות ,ושיפוץ או אספקה והרכבה של שלוש משאבות מים אנכיות בשלוש בארות בעיר גבעתיים,
תוך שהוא נושא בכל העלויות הכרוכות בכך.
מובהר כי פירוק והרכבת המשאבות יבוצעו על ידי מונטר מוסמך בלבד ,וכל עבודות החשמל
יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך בעל סיווג קבלני מתאים.
תיאור מדויק ומפורט של העבודות מצוי במפרט המיוחד ,ובכל מקרה של סתירה יגבר האמור
במפרט המיוחד.

.0/

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות עם הקבלן לביצוע העבודות תחל ממועד קבלת צו לתחילת עבודות ,ולתקופה של
עד  8שבועות לכל משאבה .סך כל ההתקשרות לא תעלה על  9חודשים.

.01

סיום העבודה ,תעודת גמר ותקופת הבדק
 .01.0עם סיום העבודה ידווח הקבלן למפקח על סיומה.
 .01.2סיום ביצוע העבודות לגבי כל אחת מן המשאבות יהא קבלתה על ידי המהנדס ו3או
הרשות המוסמכת .כל שינוי שיידרש על ידי המהנדס ו3או הרשות המוסמכת ייעשה מייד
על ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .01./האתר יימסר לחברה לאחר הפעלה ניסיונית של כל אחת מן המשאבות ,כשהוא פועל
בשלמות בנוכחות המהנדס .הקבלן יתקן על חשבונו כל ליקוי שיתגלה באתר ו3או
במשאבה בעת ההפעלה הניסיונית שנבעו מביצוע לא נכון ,או משימוש בחומרים לא
מאימים או פגומים.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .01.1ההפעלה הניסיונית וביצוע כיוון מרווח המאיצים יבוצעו בנוכחות מהנדס החברה ו3או מי
שימונו על ידו.
 .01.1לאחר גמר העבודות ולאחר ההפעלה הניסיונית תתבצע קבלת עבודה לקבלן על ידי
המהנדס ומזמין העבודות.
 .01.9זכותו של הקבלן לקבלת התמורה בעבור חלק העבודה שבוצעה על ידו ,כפופה תהא למתן
אישורו של המפקח ושל המזמין כמפורט לעיל.
 .01.3עם גמר העבודות יפנה הקבלן את האתר מכל ציודו וחפציו ,וידאג על חשבונו להשבת
המצב במקום ביצוע העבודה לקדמות ו3או לשלמות ו3או לתקינות ,לפי העניין ובשינויים
המתחייבים מביצוע העבודות.
 .01.8מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או כל גורם אחר ,של או מטעם המזמין בכדי
לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי או המזמין או עובדיו או כדי ליצור
אחריות כל שהיא של המזמין או שלוחיו כלפי הקבלן.
.01

תנאי תשלומים
 .01.0תשלומים בגין פריטים ועבודות כלליות :
המחירים המוצעים בכתב הכמויות ,יכסו את עלות ביצוע כל העבודות בכל סעיף כפי
שהיא מתוארת בכתב הכמויות בתוכניות ובמפרטים הטכניים של העבודות בהתאם
לכל הוראות ותנאי החוזה ,כולל את עלויותיהן של עבודות זמניות וכל עבודה אחרת
הנגזרות מהוראות ותנאים אלה ,כולל כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות
המוסמכות ,תאומים וביטוחים ,הוצאת מעבדה וכדומה .כמו כן ,על הקבלן לקחת
בחשבון את תנאי השטח ,מיקומו הגיאוגרפי וכל נתון אחר העלול להשפיע על עבודתו
באתר.
.01.2

תנאי תשלום
עם סיום העבודה וקבלת העבודות יגיש הקבלן חשבון סופי לאישור המפקח.
המזמין ישלם את החשבונות  91יום לאחר מועד אישורו ע"י המפקח.

 .01./תשלומים בגין שינויים ,תוספות והפחתות
 .01./.0המפקח רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה ביחס לכל מה
שנוגע לאופייה ,לאיכותה סגנונה ,סוגה ,גודלה ,כמותה ו3או ממדיה של העבודה
ו3או כל חלק ממנה וכיוצא בזה ,הכל כפי שימצא לנכון ,לרבות בשל עיכוב בעבודה,
פיגור בזמני הביצוע על ידי הקבלן וכיו"ב ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו
לרבות פרוק ,הריסה וכו' של חלקי העבודה או עבודות שבוצעו.
.01./.2
א.
ב.
ג.

___________
חתימות המציע

מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ,רשאי המפקח להורות על:
הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקטנתן.
השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים.
שינוי באופי ,בסוג ובאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות
והמחירים.

_____________
חותמת המציע
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 .01././האמור בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה יחול ,בשינויים המחויבים ,גם לגבי
הגדלת היקף החוזה.
 .01./.1הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הכמויות המצוינות במפרטים ובכתבי הכמויות
ניתנות באומדן ,וכי מחירי היחידה בהם נקב הקבלן לא ישתנו עקב קבלת תוצאות
שונות במדידה הסופית שתיערך לאחר ביצוע העבודות.
 .01./.1היה והתגלה שינוי בכמויות העבודה בשטח ביחס לכמויות המצוינות במפרטים
ובכתב הכמויות המהווים את הבסיס לחוזה ,אשר יש בו כדי להגדיל את שכר
החוזה ביחס לאותו פריט ,על הקבלן לדווח על כך מיידית בכתב למפקח ולקבל את
אישורו לשינוי שכר החוזה בגין שינוי כאמור .להסרת הספק יובהר ,כי הקבלן לא
יהא זכאי לכל תוספת לשכר החוזה בגין שינוי בכמויות העבודה ,אשר לא אושר
מראש ובכתב על ידי מהנדס החברה ,למרות כל האמור בחוזה זה.
 .01./.9כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה ,ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי המפורט
כדלקמן:
 .01./.9.0לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות בהם בוצע שינוי או ע"י
המפקח על פי ניתוח מחיר שיעשה המפקח – הנמוך מבין השניים ובכפוף
לקבלת אישור המהנדס מראש.
 .01./.9.2לא נקבעו בכתב הכמויות למדידה ,כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת
ערכו של השינוי  -יקבע המחיר על פי ניתוח מחיר שיעשה המפקח ובכפוף
לקבלת אישור המהנדס מראש .בכל מקרה לא יקבע מחיר מעל מחירון
משכ"ל נטו פחות הנחה של .01%
 .01./.9./על אף האמור בסעיף קטן  0לעיל אם קבעו המפקח או המהנדס,
ביוזמתם הוא לפי בקשת הקבלן ,שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות
אינו מתקבל על הדעת  -רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב
הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף
קטן  2לעיל.
 .01./.3למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי
סעיף זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ,ועליו לבצעו מיד עם קבלת הוראה
מהמהנדס .המהנדס יקבע את ערך השינויים תוך  /1יום מיום מתן הוראת
שינויים 3תוספות לקבלן.
 .01./.8מובהר בזאת כי הוראת שינויים3תוספות אשר אינה קובעת במפורש הארכה
והשלמת העבודה אינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.
 .01.1עבודות יומיות (רג'י)
 .01.1.0עבודות ברג' י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר המזמין החליט שלא
לקבוע עבורן מחיר ,אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלי וכד'.
 .01.1.2ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המזמין ואין הקבלן רשאי
לבצען על דעת עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י המזמין ,אולם האחריות לניהול

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי
עבודות אלו.
 .01.1./הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן ,מדי יום ביומו ,ואין
הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות
המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.
 .01.1.1שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודתו נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח;
הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל
ההוצאות הסוציאליות  -רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג
שיפורט בכתב הכמויות .המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון דלק ,שמנים,
בלאי ,כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי .באם
נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם
לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו;
כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן.
 .01.1.1החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד .המזמין
יהיה הקובע הבלעדי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל,
בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.
.09

ערבויות
 .09.0ערבות ביצוע
כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות יפקיד הקבלן אצל החברה ,תוך  3יום אחרי
קבלת הודעה על הזכייה במכרז ,ערבות ביצוע בנקאית של בנק ישראלי מסחרי מוכר.
הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,בנוסח המצ"ב כנספח  2לחוזה זה ,בגובה 01%
מערך סכום הצעת הקבלן שהוכרזה כזוכה במכרז (ללא מע"מ) ,כשהסכום צמוד למדד
המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות .תוקף הערבות יהיה ל 9-חודשים.
עם הוצאת תעודת השלמה תחזיר החברה לקבלן את ערבות ביצוע.
 .09.2ערבות טיב ואחריות
כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות בשנת הבדק ,יפקיד הקבלן אצל החברה תוך 3
ימים מסירת העבודות ואישור המזמין על קבלתן ,ערבות טיב ואחריות בנקאית של בנק
ישראלי מסחרי מוכר .הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,בנוסח המצ"ב כנספח
'2א לחוזה זה ,בגובה  1%מערך סכום החוזה ,כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות .תוקף הערבות יהיה ל 01-חודשים.
מבלי לגרוע מן האמור ,מובהר כי כל ליקוי שיתגלה במהלך שנת הבדק יתוקן על ידי
הקבלן ועל חשבונו .זאת ועוד ,ליקוי שיתגלה בתום תקופת האחריות ואשר נובע מביצוע
לקוי או רשלני של הקבלן ,יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו.

.03

לוחות זמנים
 .03.0לוח הזמנים לביצוע העבודות יהיה באופן עקרוני בהתאם למפורט בסעיף  01לעיל.
 .03.2החברה רשאית ,בכל עת ,בין בשל העובדה שהעבודות אינן מתנהלות בהתאם ללוח
הזמנים ,ובין מכל סיבה אחרת ,להורות לקבלן על שינוי או תיקון לוח הזמנים .שונה או
תוקן לוח הזמנים  -מחייב לוח הזמנים את הקבלן ,מזמן אישורו על ידי החברה .אין

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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באמור לעיל כדי להתיר לקבלן לשנות את לוחות הזמנים או לסטות מהם ,וכל שינוי או
סטייה כאמור תהווה הפרה יסודית של החוזה.
 .03./ביצוע העבודות ברציפות
הקבלן מתחייב עם קבלת צו התחלת עבודה מהחברה לבצע את עבודות ברציפות .מובהר
בזאת ,כי העדר פעילות לתקופה אחת ממושכת של למעלה משבועיים רצופים במשך כל
תקופת החוזה ,תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן על כל המשתמע מכך.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהבארות מהוות מקור לאספקת מים מהותי לעיר
גבעתיים ,ולכן נדרש כי משך הפירוק וההתקנה יעמוד בלוח הזמנים ואף למטה מכך.
 .03.1מתן ארכה לביצוע העבודות
מובהר בזאת ,כי לא תינתן כל ארכה להשלמת העבודות להשלמת המכון ,אלא אם כן
סברה החברה ,לפי שיקול דעתה הסופי והמוחלט ,כי יש מקום להאריך את המועד
להשלמת עבודות ההקמה מחמת שינויים או תוספות לעבודה ,או מחמת כוח עליון ,או
מחמת תנאים מיוחדים המחייבים לדעתו את הארכת המועד להשלמת העבודות .מתן
ארכה כאמור ,אם וכאשר תנתן ,לא תקנה זכות לקבלן לדרוש תוספות מחיר ו3או פיצוי
אחר מכל מין ו3או סוג שהוא.
.08

כוח אדם
העסקת עובדים
 .08.0הקבלן מתחייב לספק את כל כוח האדם הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו על פי המכרז
ו3או החוזה.
 .08.2הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראיים בעלי אזרחות ישראלית ,או עובדים
זרים בעלי היתר עבודה חוקי במספר הדרוש לשם ביצוע התחייבויותיו בהתאם ללוח
הזמנים .בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום ,היתר או רישיון על פי דין ,חייב הקבלן
להעסיק אך ורק עובדים מקצועיים שהינם בעלי הרישיון ,ההיתר או הרישום.
 .08./הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,וכן יקיים תנאי עבודה
נאותים ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף ובאותו האזור.
 .08.1הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התנאים הסוציאליים הנובעים ו3או הקושרים
להעסקתם ,וכן למלא אחר חוק הוראות הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשכ"ט.0198-
 .08.1הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות באתר העבודות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
הדרושים למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים נאותים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כנדרש על פי כל דין.
 .08.9הקבלן מתחייב לנהל בכל מהלך העבודות ,לשביעות רצון החברה ,פנקסי כוח אדם ,בהם
ירשמו  -שמו ,מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד ,וכן את ימי עבודתו .הקבלן מתחייב
להמציא למזמין ,לפי דרישתו ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,וכן להמציא למזמין,
לפי דרישתו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי
מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
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 .08.3מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי אין בין
החברה לבינו ו3או עובדיו ו3או מי מטעמו ,יחסי עובד מעביד .על אף האמור לעיל ,אם
בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים ,יקבע כי שררו יחסי עובד ומעבדי בין החברה לבין
הקבלן ו3או עובדיו ו3או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות את החברה בגין כל הוצאה
ו3או נזק שיגרמו לו בשל כך.
 .08.8על פי החלטת ממשלה מספר  211/מיום  01.13.2101חל איסור על הקבלן להעסקת
עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי הקבלן ,ובין אם
באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או כל גורם אחר עמו התקשר הקבלן .הפרת סעיף
קטן זה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
צוות ניהולי של הקבלן
 .08.1הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על
ביצוע העבודות (להלן" :כוח אדם ניהולי") .כוח האדם הניהולי יהיה ברמה מקצועית
גבו הה ובעלי ניסיון מוכח בניהולן של עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה
זה.
 .08.01הקבלן מתחייב ,כי כוח אדם ניהולי ימצא באופן קבוע באתר המכון ,וינהל את כל
העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
 .08.00החברה תהא רשאית לדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי ,מבלי לנמק
את החלטתה .נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי ,ימלא הקבלן את הדרישה בתוך
שבועיים ממועדת נתינתה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו
גם על חבר כח האדם הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור.
 .08.02כל הוראה ו3או הודעה שיינתנו על ידי החברה למי מכוח האדם הניהולי ,ייחשבו כאילו
ניתנו לקבלן עצמו.
 .08.0/מובהר בזאת ,כי לא יהא בעסקתו של כוח האדם הניהולי או של מי מחבריו ,כדי לשחרר
את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו3או על פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע
בדרך כלשהי מאחריות הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה
זה.
הרחקת עובדים מאתר העבודות
 .08.01הקבלן ימלא כל דרישה מטעם החברה בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל אדם
המועסק על ידי הקבלן ו3או מי מטעמו לרבות מכוח האדם הניהולי ,לרבות קבלו משנה
ועובד המועסק על ידי קבלן משנה ,אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם
לדעת החברה התנהג אותו אדם שלא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא
מבצע ברשלנות את תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור הקבלן
להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה או בביצוע העבודה.
מנהל עבודה
 .08.01במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה ,חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה ,מוסמך ומאושר
ע"י המהנדס3המפקח .מנהל העבודה ימצא באתר ו3או בכל מקום אחר בו מתבצעת
העבודה במשך כל שעות העבודה .ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה ,ע"י
המהנדס3המפקח ,יחשבו כאילו ניתנו לקבלן.
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 .08.09דבר מינויו של מנהל עבודה ידווח לכל הרשויות המוסמכות.
 .08.03מנהל העבודה יוחלף רק באישורו של המהנדס3המפקח.
.01

העדר יחסי עובד -מעביד
 .01.0יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ושום הוראה מהוראות
הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין החברה לבין הקבלן ואו מי מעובדיו
ו3או מי מהמועסקים על ידו .הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו,
לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין ,והוא מתחייב לקיים את כל
חובותיו ,מכוח כל דין ,כלפי עובדיו ו3או המועסקים על ידו בקשר לעבודה.
 .01.2היה וייפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו3או על ידי רשות מוסמכת ,כי בין החברה לקבלן ו3או
לעובדי הקבלן נוצרו יחסי עובד-מעביד אזי מוסכם ומוצהר ,כי התמורה שתשולם כוללת
את כל התנאים הסוציאליים מכל מין וסוג להם זכאים הקבלן ועובדיו בגין ביצוע
העבודה ,והקבלן מתחייב לשפות ולפצות את החברה אן תחויב בהליך כלשהו ,משפטי או
מנהלי ,לשלם תשלומים שכאלה לעובד הקבלן ו3או למי מטעמו.

.21

שעות וימי מנוחה
 .21.0הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה
כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,0118-ובלבד שהמשך העבודה בימי
המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון
הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור ,וניתן על כך אישור
המפקח.
 .21.2הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מפגעים (רעש
בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט 0131-לצרכי חפירה ,בניה או כיו"ב באזור מגורים בין
השעות  01:11ל 13:11 -למחרת ובימי מנוחה ,כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט,
התש"ח ,0118-זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה
בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור,
וניתן על כך אישור המפקח.

.20

זכויות מקרקעין וזכויות אחרות
 .20.0מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו3או סוג שהוא במכון הטיפול ,על כל חלקיו ,מתקניו
וציודו ,תהיינה למזמין בלבד ולפיכך מצהיר בזאת הקבלן ,כי ידוע לו שאתר העבודות ו3או
הבארות על כל חלקיו ומתקניו ,הועמדו לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה,
וכי אין לו ולא תהיה לו בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו3או זכות אחרת במקרקעי
האתר ו3או בבארות.
 .20.2החברה תהיה רשאית בכל עת ,ובפרט במקרה של הפרת החוזה ע"י הקבלן ,להורות לקבלן
לפנות את מקרקעי האתר ולסלק את ידו מהם ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו3או טענה
בקשר לכך.
 .20./כמו כן ,הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ו3או דרישה ו3או נזק ו3או הוצאה
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר ,זכות יוצרים או
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זכויות דומות בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה ,במתקני העבודה ,במכונות או
בחומרים או בציוד שיספקו על ידי הקבלן.
.22

חומרים וציוד במקום העבודה
 .22.0בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה מטרת ביצוע
העבודה והשלמתה ,לרבות אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים ,וכן
מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.
 .22.2חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה
והשלמתה ,יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות החברה.
 .22./חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה ,למטרת ביצוע העבודה והשלמתה,
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב .יחזרו הציוד
והמבנים הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן ,והוא יוציאם ממקום
העבודה.
 .22.1כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות האמורות או הורה המפקח בכתב ,שהציוד
והחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה ,רשאי קבלן להוציאם ממקום העבודה ועם
פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים מלהיות עלות החברה .נקבע בהוראה
מועד לסילוק הציוד או החומרים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם אפשרי ולא יאוחר
מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן ,רשאית החברה ,לאחר מתן הודעה
מוקדמת בכתב של  3ימים ,למכרם ,ולאחר שתנכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות
במכירתם ,תזכה החברה את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר.
 .22.1הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם
לצורך ביצוע החוזה ,אולם בכל מקרה מן המקרים רשאית החברה להשתמש בזכויות
המוקנות לה על פי אותו סעיף ,וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות
החברה.
 .22.9אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד
כלשהם ,והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

.2/

טיב החומרים והמלאכה
 .2/.0הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים ,בתכניות
ובכתב הכמויות ,ובכמויות מספיקות.
 .2/.2חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי ,יתאימו בתכונותיהם
לתקנים האמורים.
 .2/./הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו כשרים
לתפקידם על ידי המפקח.
 .2/.1סופקו חומרים מסוימים על ידי החברה ,אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של
הקבלן לגבי טיב העבודה.
 .2/.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה
שנעשתה וכן את הכלים ,כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם
במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה ,הכל כפי שיורה המפקח.

___________
חתימות המציע
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 .2/.9דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן  1יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 0%
מערך החוזה .כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק
סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו ,כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ו3או מאושרת על
פי חוק ,שהקבלן ימציא לחברה .לעניין זה לא יוכרו הוצאות שהוצאו עבור בדיקות
שתוצאתן שלילית ,ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים .לא נוצל כל הסכום שהוקצב
כאמור למטרת הבדיקות ,יוחזר העודף לחברה ע"י הקבלן.
 .2/.3נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן  1לבצע בדיקת דגימות בסכום העולה על
הסכום שנקבע לכך כאמור ,יחול ההפרש על החברה ,אלא אם נבעו ההוצאות העודפות
כאמור ,לדעת המנהל ,מאשמת הקבלן.
.21

בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים
 .21.0הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו ו3או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות
מכוסה ו3או מוסתר ,ולא לכסותו ,אלא לאחר קבלת הסכמתו של המפקח .הפר הקבלן
את התחייבותו לפי סעיף קטן זה ,יחשוף הקבלן ,על חשבונו הוא ,ועל פי הוראות המפקח,
את החלק שהוסתר ו3או כוסה ,ולאחר מכן ,ועל פי הוראות המפקח ,יחזירו הקבלן
לתיקונו .לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המנהל לפעול
לחשיפתו של החלק האמור ,ו3או להחזירו לתיקונו ,ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות
הכרוכות בכך.
 .21.2הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה ו3או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב
שהחלק האמור מוכן לבדיקה ,והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את
החלק האמור מהעבודה ,לפני כיסויה ו3או הסתרתה.
 .21./הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח
לצורך בדיקתו ,בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח.
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה ,רשאי המנהל לחשוף ,לקדוח
קידוחים ולעשות חורים ,בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו ,ולחייב את
הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.
 .21.1ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  /תחולנה על הקבלן ,פרט אם קיים
הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן  0והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה כהלכה,
לשביעות רצונו של המפקח.
 .21.1הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,ושהחברה נאלצה להוציאן ,רשאית החברה
לנכותן מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן
בכל דרך אחרת.

.21

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
 .21.0המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
 .21.0.0על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה ,בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה,
בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
 .21.0.2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים.

___________
חתימות המציע
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 .21.0./על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה ,שהוקם על ידי
שימוש בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או בניגוד לתנאי
החוזה.
 .21.2כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ( )0יפה לכל דבר ,על אף בדיקה שנערכה על ידי המפקח
ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
 .21./לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ( ,)0תהא החברה רשאית לבצעה על
חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא
רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת.
.29

אחריות ,פיצויים ושיפוי
 .29.0הקבלן פוטר את המזמין ו3או את עובדיהם ו3או מי מטעמם מאחריות לכל אבדן ו3או נזק
שהוא באחריותו כאמור בהסכם זה ,לרבות האמור לעיל ו3או על-פי כל דין.
 .29.2הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,
האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על-פי החוזה ו3או על-פי כל דין.
 .29./מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,בנוסף יהא הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה
שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין ו3או לפי כל חוק ו3או דין אחר,
לנזקים שיגרמו תוך כדי ביצוע החוזה ובקשר לביצועו .אם החברה תחויב לשלם לצד
שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר לחברה את הסכום שישולם על-ידו ואת
אותו סכום יראו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה ,והמזמין יהיה רשאי לנכות חוב
זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחר.
 .29.1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ישפה ו3או יפצה הקבלן את החברה בגין כל נזק שיגרם
לו עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו3או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו3או עקב
שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של
רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם.
 .29.1שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמה או מטעמה של החברה בכל העניינים
המפורטים או הנוגעים להסכם זה או לביצועו או לאופן ביצועו ,לא ישא בשום אחריות
אישית כלפי הקבלן והקבלן מוותר מראש על כל העלאת תביעה ו3או דרישה נגד הנ"ל,
הנובע מהעניינים כמפורט לעיל .מובהר ,כי כל מתן היתר ו3או הרשאה על-ידי החברה ו3או
מי מטעמה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כאמור בהסכם זה ו3או על-פי כל דין ,ולא
יהיה בכך כדי להטיל על החברה ו3או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או
איכות עבודות התכנון ו3או התכניות ו3או הביצוע.
 .29.9בנוסף ומבלי לגרוע מאמור לעיל ,על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק
לביטוח לאומי וכל צווים ,תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ושליחיו שיהיו מועסקים בביצוע העבודות ,יהיו בכל עת,
במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,זכאים לכל הזכויות שעל-פי החוק הנ"ל.
 .29.3הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל
עילה שהיא ,שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על-ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו3או
נגד מי מהם ו3או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה או
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נזק המפורט בחוזה ,ו3או קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות
שייגרמו לחברה במלואן.
 .29.8כמו כן ,הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את
החברה ו3או עובדיה ו3או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו3או לחובת מי מהם
בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנזקים
הנזכרים בהסכם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד .החברה תיתן לקבלן הזדמנות
להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.
 .29.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד
החברה ו3או עובדיה ו3או מי מטעמה צו מאת בית המשפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את
הגורמים הנ"ל על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן
לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו
תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בין הוצאת הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב
שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.
 .29.01מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי החברה ו3או
עובדיהם ו3או שלוחיהם ו3או כל הבא מטעמם ,במידה שכולם ו3או אחד מהם יתבעו בגין
נזק כלשהו בהסכם זה ו3או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור
והכול לפי קביעת החברה ועל פי שיקול דעתה המוחלט.
 .29.00הקבלן מצהיר בזאת ,כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד החברה
ו3או מי מטעמה כאמור ,הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור ,בין שנתבקשה
על-ידי החברה ו3או מי מטעמה ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד
שלישי כאמור ,מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר החברה תמצא לנכון
לעשותו על-פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומים.
 .29.02בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים לפי הסכם זה ,רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת
הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה
החברה ו3או עבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו3או
שאינם ניתנים לתיקון ,והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה
תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 .29.0/מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה ,המזמין יהיה רשאי לתקן בעצמו ו3או
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון
הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 21%
הוצאות כלליות של המזמין.
 .29.01כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו ,לפי הוראות פרק זה ,והמזמין חויב כדין לשלמו,
יהא המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על-פי הסכם זה ו3או על-פי כל דין ,לגבותו
ו3או לנכותו מכל סכום המגיע ו3או שיגע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא
רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
.23

אחריות וביטוח
 .23.0אחריות לעבודה
 .23.0.0מיום מתן צו התחלת עבודה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות ,יהא הקבלן אחראי
לשמירת אתר העבודה והעבודה ,לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה

___________
חתימות המציע
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עליהם .בכל מקרה של נזק לעבודות ו3או לאתר העבודה מסיבה כלשהי לרבות,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כתוצאה משיטפונות ,רוחות ,סערות ,שלגים וכיו"ב
יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו ,ובמהירות המרבית ,ולהביא לידי כך
שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה
והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה .הוראות הסעיף תחולנה גם על כל נזק
שיגרם על ידי הקבלן ו3או קבלני משנה ו3או עובדיהם ו3או צד שלישי כלשהו תוך
כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק ובתקופת ההפעלה
והתחזוקה.
 .23.0.2הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק ו3או תקלה ו3או אובדן ו3או
קלקול שיגרמו לחומרים ו3או לציוד ו3או לעבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש ,והוא פוטר את החברה ו3או את
עובדיה ו3או כל אדם הנמצא בשרותה ,מכל אחריות לכל אובדן ו3או נזק לגוף או
לרכוש ,כאמור.
 .23.0./הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות הוא פוטר את החברה ו3או עובדיה ו3או
כל אדם הנמצא בשרותה ,מכל אחריות לכל אובדן ו3או נזק לגוף או לרכוש ,כאמור.
 .23.0.1בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאית וזכאית החברה
לקבל מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא
תוקנו במועד שקבעה החברה ו3או עבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה
המוחלט שלא יתוקנו ו3או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים
שיקבעו על ידי החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 .23.2אחריות לגוף או לרכוש
 .23.2.0הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק ו3או אבדן ו3או חבלה ו3או תאונה מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות נזק גוף ו3או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו3או אגוד ,לרבות החברה
ו3או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו3או לקבלנים האחרים ו3או לכל מבנה המצוי
באתר העבודה ו3או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו3או לכל צד שלישי אחר
ו3או לרכושם של כל אחד מאלה ,כתוצאה ישירה ו3או עקיפה מביצוע העבודה על
ידי הקבלן ו3או על ידי עובדיו ו3או שלוחיו ו3או קבלני משנה המועסקים על ידו
ו3או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו3או עובדיו ו3או שלוחיו ו3או
קבלני המשנה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודה ובין בתקופת הבדק .הקבלן ישא
בתשלום כל קנס ו3או פיצוי ו3או תשלום ו3או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו
ו3או יחולו עקב כל מעשה ו3או מחדל כאמור ו3או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן
אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו3או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו3או לכל
צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק.
 .23.2.2החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא
לתביעה כנגד הקבלן ו3או מי מטעמו בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.
 .23.2./הקבלן ישפה את החברה על כל סכום שתחויב לשלם ,או שתשלם ,בגין נזק או
אובדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן  28.2.0ו3או על פי כל דין לרבות בגין
___________
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ההוצאות המשפטיות השונות .כאמור ,החברה תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן
בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן ו3או מי מטעמו בגין נזק או
אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון
החברה ,בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו3או על דרישה כאמור לעיל
ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 .23.2.1הקבלן ישפה ו3או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של
הקבלן ו3או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו3או עקב שימוש בחומרים או
אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה
לאחר תום תקופת החוזה.
 .23.2.1על אף האמור בסעיף  28.2.0לעיל ,הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים המפורטים להלן
ואין הוא חייב לשפות את החברה בגינם :נזק הנובע ממסירת אתר העבודה לקבלן
לצורך ביצוע העבודה ללא זכות ,או בשל כך שאין לחברה זכות לבצע את העבודה או
כל חלק ממנה בהתאם לחוזה.

 .23./אחריות מקצועית
 .23./.0הקבלן יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה משגיאה מקצועית
ו3או רשלנות ו3או הזנחת חובתו המקצועית הוא או מי מטעמו ו3או משימוש
בחומרים או באביזרים לקויים או מטיב לקוי.
 .23./.2אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,תחול גם לגבי מקרה של רשלנות מקצועית
שתתגלה לאחר סיום תקופת החוזה ותחול על כל פעולה שבוצעה או היתה אמור
להתבצע על ידי הקבלן או על ידי קבלני המשנה מטעמו ,או על ידי מי מעובדיו ו3או
שליחיו.
 .23.1אחריות לנזק סביבתי
 .23.1.0הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובכל תקופת החוזה לא תהיה פגיעה שלא
לצורך באיכות הסביבה ו3או בנוחות הציבור ,ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך
בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל או הרכוש ציבורי
כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים ,כדי להבטיח את האמור לעיל.
 .23.1.2כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק ו3או פגיעה ו3או קלקול שיגרם לכל כביש ,דרך,
שביל ,מדרכה ,וכן לרשת המים ,הביוב ,התיעול ,החשמל ,הטלפון ו3או לכל תשתית
קרקעית או עילית אחרת (להלן" :תשתיות") ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק
ו3או הפגיעה נגרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצידו של הקבלן .הקבלן
מתחייב לתקן את הנזק ו3או הפגיעה בתשתית כאמור ,באחריותו ועל חשבונו,
ובאופן היעיל ביותר ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה .אם
לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר ,מתחייב
הקבלן להעביר את התשתית בפיקוח נציג הרשות המוסמכת הרלוונטית ,כגון:
חברת חשמל ,בזק ,חברת מקורות ,מע"צ וכיו"ב ,ולנקוט בכל אמצעי ההגנה
הדרושים ,בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות.
 .23.1אחריות לעובדים ולשלוחים
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 .23.1.0הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו3או המועסקים על ידו ו3או
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין
לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק
כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק,
ובתקופת ההפעלה והתחזוקה והוא פוטר בזאת את החברה מאחריות כלפי עובדים
המועסקים על ידו ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים,
קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני
המשנה .החברה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו
נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה
באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה.
 .23.1.2הקבלן ישפה את החברה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי  -קיום
התחייבותו שבסעיף קטן  ./.0נדרשה החברה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או
מחדל של הקבלן ו3או מי מטעמו במסגרת ביצוע העבודות ,ישפה אותה הקבלן
בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן ,כאמור ,עד
אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון החברה .בכפוף לכך
שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו3או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות
להתגונן מפניה.
 .23.9ביטוח על ידי הקבלן
 .23.9.0מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו3או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן
לפני מועד החתימה על חוזה זה ו3או לפני מועד תחילת ביצוע העבודות ו3או מתן
השירותים (להלן " :מתן השירותים") נשוא חוזה זה על ידו ו3או מטעמו ו3או עבורו
(המוקדם משניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים
נשוא חוזה זה ו3או כל תקופה אחרת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוח חבות המוצר,
את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול
בישראל (להלן" :ביטוחי הקבלן" או "הביטוחים") :
 .23.9.0.0אחריות כלפי צד שלישי;
 .23.9.0.2חבות מעבידים;
 .23.9.0./חבות המוצר;

 .23.9.2הקבלן מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו3או
מטעמו ,להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח
המצורף לחוזה זה כנספח ( 0להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ,המהווה חלק בלתי
נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח (נוסח מקורי).
 .23.9.2.0מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע
ו3או לא תגרע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .23.9.2.2מוסכם בזה על הקבלן כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח  )0הינה
תנאי יסודי בחוזה זה וללא המצאת אישור ביטוחי הקבלן (נספח  )0לא
יוכל להתחיל במתן השירותים.
 .23.9./ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו3או כלפי
קבלנים וקבלני משנה של הקבלן (היה והקבלן ייחשב למעסיקם) ,ובנוסף (ומבלי
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לגרוע מהאמור) יורחבו הביטוחים לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה
בגין אחריותם לכל מעשה ו3או מחדל רשלני של הקבלן (להלן" :יחידי המבוטח").
 .23.9.1על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר
עם חוזה זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל
ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוח חבות המוצר ,על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא
תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה
זה על נספחיו.
 .23.9.1הקבלן מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו3או מי מטעמו ו3או עבורו בקשר
למתן השירותים לרבות את הציוד ,החומרים וכל דבר אחר שהובא ויובא לצורך
מתן השירותים .הקבלן מתחייב כי בכל ביטוחי הרכוש של הקבלן (אם וככל
שייערכו) ייכלל ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה
ו3או מנהליה ו3או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .23.9.9מוסכם בזה ,כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו3או לציוד
המשמש אותו במתן השירותים כמפורט בסעיף  22....לעיל ,ואולם האמור בסעיף
זה לעיל ולהלן לרבות האמור בסעיף  22...0.להלן ,יחול לגבי כל אובדן ו3או נזק
לרכוש הקבלן כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
 .23.9.3בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  22....לעיל מתחייב הקבלן ,להמציא לידי
החברה ,לא יאוחר ממועד חתימת הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים ,מכתב
הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה בהתאם
לנוסח "פטור מאחריות  -הצהרה" ,המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ( 0א)"
כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 .23.9.8פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  0לנספח
אישור ביטוחי הקבלן (נספח  )0תורחב לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה
(להלן" :יחידי המבוטח") היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו3או מחדל רשלני
של הקבלן ו3או מנהליו ו3או עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו
את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .23.9.1פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  2לנספח אישור עריכת
ביטוחי הקבלן (נספח  )0תורחב לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה היה
ונקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו3או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה
ביטוח") למי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן תוך כדי ו3או עקב עבודתם ,כי
הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן
ו3או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
 .23.9.01פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי הקבלן על פי סעיף  3לנספח אישור ביטוחי
הקבלן (נספח  )0תורחב לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה בגין כל
פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו3או הוכן ו3או הורכב ו3או תוקן
ו3או סופק ו3או נמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו3או מי מטעמו
במסגרת מתן השירותים ואספקת המוצרים בקשר עם חוזה זה (להלן " :המוצר").
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או
עובדיה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה .בנוסף לאמור
לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 9שישה)
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.
 .23.9.00היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו3או משלימים לביטוחים
הנ"ל ,רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו3או המשלימים ולגרום
לכך כי :
.23.9.00.0בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הקבלן מעבר למצוין לעיל
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו3או מנהליה ו3או
עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק בזדון.
.23.9.00.2בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הקבלן ,לגרום לכך ,כי
הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו3או מחדלי
הקבלן בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו
נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .23.9.02למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי
הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ,)0
הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו
לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו3או גבולות האחריות ו3או תנאי הביטוח
בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו3או דרישה
ו3או תביעה כלפי החברה ו3או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ו3או תנאי
הביטוח המינימאליים כאמור.
 .23.9.0/ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו3או לצמצם
את היקפם ו3או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח ,אלא אם שלח לחברה ולקבלן
הודעה בכתב בדואר רשום ( 91שישים) יום מראש על כוונתו לעשות זאת .מבטחי
הקבלן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו3או ביטול ו3או שינוי לרעה שכאלו לגבי
החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף 91
(שישים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 .23.9.01בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי איזה מבין ביטוחי הקבלן על
פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח  )0עומד להיות
מצומצם בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל ,כאמור בסעיף  22...03לעיל ,מתחייב
הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש,
 /1יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם ,כאמור
לעיל.
 .23.9.01ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך
על ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל דרישה ו3או טענה ו3או תביעה
בדבר שיתוף ביטוחי החברה .לרבות כל טענה ו3או זכות כאמור בסעיף  11לחוק
חוזה הביטוח התשמ"א –  0180ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי
מבטחיה.
 .23.9.09מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו3או
דרישה ו3או תביעה כנגד החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה בגין נזק שהוא זכאי
___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הקבלן (נספח ,)0
והוא פוטר בזאת את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה מכל אחריות (לרבות בגין
ההשתתפות העצמית המוטלת על הקבלן) לנזק כאמור .אולם הפטור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
 .23.9.03הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף 22..
זה (ביטוח) לרבות באישור ביטוחי הקבלן (נספח  ,)0וכל תשלום אחר שיידרש על
ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות
כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות
הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה
בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה .בנוסף לאמור לעיל
ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב הקבלן כי את ביטוח חבות המוצר יחזיק בתוקף כל עוד
מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה.
 .23.9.08הקבלן מתחייב להודיע לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי
ביטוח חבות המוצר ,אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים .כן מתחייב הקבלן
לשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן ,ככל שיידרש
לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו3או מימוש
זכויות החברה על פי ביטוחי הקבלן.
 .23.9.01כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה
ו3או מנהליה ו3או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי
כיסוי ביטוחי הנובע מאי קיום ו3או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי
הקבלן ו3או מנהליו ו3או מי מהעובדים המועסקים על ידו.
 .23.9.21בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה ו3או אי
קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לרבות ,אך
לא מוגבל ,אי מתן הודעה ו3או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הקבלן ו3או
מי מטעמו ,לא יפגעו בזכויות החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה על פי ביטוחים אלו.
 .23.9.20לא יאוחר מ ( 3 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן
לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח (נספח  )0כאמור בסעיף  22...2לעיל,
בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור
ביטוחי הקבלן (נספח  ,)0במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב
בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו.
 .23.9.22הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הקבלן" (נספח  )0כאמור ו3או
הצהרת פטור מאחריות החברה (נספח  0א') ,הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת
ו3או להמשך מתן השירותים והחברה תהא זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו3או
המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור ו3או ההצהרה ,כאמור ,לא הומצאו
במועד המוסכם כנדרש.
 .23.9.2/מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו3או בבדיקתם על
ידי החברה ו3או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו3או על מי
מטעמה ו3או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו3או כדי לצמצם ו3או לגרוע
בצורה כלשהי מאחריותו ו3או מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ו3או על פי
כל דין ו3או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו3או על מי מהבאים מטעמה.
___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .23.9.21למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הקבלן כאמור
בסעיפים  22...2ו–  22...20לעיל במועד ,לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על  -פי
חוזה זה על נספחיו.
 .23.9.21החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן
כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם
להתחייבויותיו נשוא חוזה זה על נספחיו.
 .23.9.29הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח
וזכותה לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה
על החברה ו3או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח
כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה ו3או על פי כל דין.
 .23.9.23בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לקזז ו3או
לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה
העומדת לזכות הקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה.
 .23.9.28בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל
הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע
מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה
זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל
תקופת חוזה זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .23.9.21מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של
הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור
בסעיפים אחרים בחוזה זה ו3או על פי הדין.
 .23.9./1מובהר ,כי הוראות סעיף זה (ביטוח) הנן מעיקרי החוזה ,והפרתן מהווה הפרה
יסודית של החוזה.

.28

שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
הקבלן מתחיב לספק ,על חשבונו הוא ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של
הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,או שיידרש ע"י המפקח ,או שיהיה דרוש על פי דין או על פי
הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא .הקבלן יהיה אחראי לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי
הזהירות משך כל תקופת הביצוע ,על חשבונו.

.21

גישת המפקח למקום העבודה
 .21.0הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת למקום
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה ,וכן לכל מקום שממנו
מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.
 .21.2הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח ,או עם כל בא כוח מורשה על ידו ולסייע להם
בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם .כן על הקבלן לדאוג לכך ,שכל עובדיו ו3או כל המועסקים

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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על ידו ,ו3או קבלני המשנה מטעמו ,ישתפו גם הם פעולה עם המפקח ,או עם כל בא כח
מורשה על ידו.
./1

מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות
בכל הכרוך בביצוע העבודה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ,בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות
ותשלום מסים ואגרות ,אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור שתשלומם חל על פי דין על
החברה ,יוחזרו ע"י החברה כנגד קבלה ו3או חשבונית.

./0

מציאת עתיקות
 ./0.0עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן
לזמן ,וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום
העבודה ,נכסי המדינה הם ,והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה הם
או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.
 ./0.2מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו ,יודיע הקבלן למפקח על התגלית .כן מתחייב
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

./2

זכויות פטנטים
הקבלן יפצה את החברה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,היטל וכיוצ"ב שינבעו מפגיעה בזכויות
פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש במכונות או בחומרים או בפריטים
שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

.//

תשלום זכויות הנאה
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו ,כגון לצרכי
חציבה או נטילת עפר או חול ,או זכות מעבר שימוש ,או כל זכות דומה ,יהא הקבלן אחראי לקבלת
הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

./1

ביצוע על ידי החברה
 ./1.0כל העבודה ו3או התחייבות ו3או הוראה מאת החברה ,לרבות נשיאת ההוצאות הנובעות
מכך ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצעה ,רשאית החברה לבצע
בעצמה או באמצעות אחרים.
 ./1.2החברה לא תחל בביצוע העבודות כאמור לעיל ,אלא לאחר שנתן התראה של  01יום לקבלן
על כוונתו לעשות כן ,והקבלן נמנע מלתקן את המעוות.
 ./1./במקרים כאמור ,תהיה החברה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע
אותן העבודות ו3או ההתחייבויות שהיה עליו לבצע ,בתוספת  03%שייחשבו כהוצאות
כלליות ,מימון ותקורה.
 ./1.1סכום ההוצאות שהחברה נשא בהם ובקשר לביצוע העבודות כאמור לעיל ,יחשב כחוב
שהקבלן חייב למזמין על פי הוראות הסכם זה ,והחברה יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל
סכום שיגיע לקבלן.
 ./1.1אין בביצוע העבודות ע"י החברה במקום הקבלן (מקום הוא נמנע מלבצען) בכדי להטיל על
החברה מחויבות ו3או אחריות כלשהי ו3או לגרוע ממחויבותו ו3או אחריותו של הקבלן
לביצוע מושלם של כל העבודות על פי חוזה זה.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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./1

רשימת תביעות
 ./1.0הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים נוספים שלא
הותנה עליהם ,ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף.
 ./1.2תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ( ,)0רואים את הקבלן כאילו
ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי ,פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו
להגיש את התביעה.
 ./1./לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא
הותנה עליהם ,בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה ,יראו את
הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

./9

ביטול החוזה
 ./9.0בכל מקרה בו הפר הקבלן הפרה יסודית של אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי החוזה,
תהא החברה רשאית לבטל את החוזה ,וזאת במידה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך 01
יום מיום קבלת התראה בכתב מאת החברה על ביצוע ההפרה .החברה תקבע לפי שיקול
דעתה הבלעדית מהי הפרה יסודית המזכה אותו בביטול החוזה.
 ./9.2לא תיקן הקבלן את ההפרה בתוך  01יום כאמור לעיל ,תבטל החברה את החוזה וייתן
לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן" :הודעת הביטול").
 ./9./עם קבלת הודעת הביטול ,יפנה הקבלן באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שייקבע על ידי
החברה את אתר המכון וימסור את החזקה במכון כשהוא במצב תקין לידי החברה.
מובהר בזאת כי כל תביעה ו3או טענה שתהיה לקבלן כלפי החברה ,לא תהווה עילה לעיכוב
סילוק ידו ומסירת החזקה במכון למזמין לאחר קבלת הודעת הביטול .הקבלן מצהיר
בחתימתו על הסכם זה כי הוא מוותר על זכות עיכבון באמצעי לחץ לקבלת כספים
מהחברה לאחר הודעת החברה על ביטול החוזה.
 ./9.1מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל אחד מהמקרים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של
ההסכם ויקנו למזמין את הזכות לבטל את החוזה באופן מיידי:
 ./9.1.0כשלקבלן מונה כונס נכסים ,זמני או קבוע ,או כשהקבלן עשה סידור עם נושיו או
לטובתם ,או כשנגד הקבלן הוצא צו פירוק או כשקיבל החלטה על פירוק מרצון.
 ./9.1.2כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או כשהקבלן מעסיק קבלן משנה
לביצוע העבודות ללא הסכמת החברה.
 ./9.1./כשהוכח להנחת דעתו של החברה שהקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
 ./9.1.1כשהוכח להנחת דעתו של החברה כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה.
 ./9.1מובהר בזאת ,כי בכל מקרה של ביטול החוזה עקב הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן,
כאמור לעיל ,לא תהא החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה ,ולקבלן לא
תהיה כל טענה ו3או דרישה ו3או תביעה בקשר לכך.
 ./9.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי החברה תהא רשאית לבטל את
החוזה מכל סיבה שהיא עוד קודם לתום תקופת החוזה ,וזאת בתנאים הבאים:
 ./9.9.0החברה תיתן לקבלן הודעה בכתב על רצונו לבטל את החוזה חודשיים מראש.

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 ./9.9.2החברה תשלם לקבלן את ערכן של העבודות שבוצעו עד למועד הפסקת העבודה.
 ./9.9./מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ,מובהר בזאת כי במקרה שהחברה יבטל את
החוזה בהתאם לזכותו כאמור בסעיף זה ,וסכום העבודות שבוצעו לפי החוזה יהיה
נמוך מאפס ,לא יידרש הקבלן לשלם למזמין סכום כלשהו.
./3

קיזוז
החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה ,כל חוב ,בין שקצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לו מהקבלן על פי החוזה ו3או על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה אינן גורעות
מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

./8

סמכות השיפוט
 ./8.0מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבתי המשפט בהרצליה ו3או
בפתח-תקווה בלבד ,תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו3או מחלוקת
שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.
 ./8.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו3או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך
לא תהווה עילה לשינוי ו3או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

./1

שימוש או אי שימוש בזכויות
 ./1.0הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכות כלשהי המוקנית לו על פי החוזה במקרה מסוים
או בכלל  -אין בה ולא תתפרש בשום אופן כוויתור על אותה הזכות באותו מקרה או בכלל.
 ./1.2הסכמה מצד החברה לסטייה בתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 ./1./כל ויתור או ארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י החברה או מטעמו ,לא
יפגעו בזכויות החברה ,ולא ישמשו כצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד
הקבלן של התחייבויותיו על פי החוזה.

.11

סילוק יד הקבלן ממקום העבודות
המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודות ולתפוס את החזקה בו להשלים את
העבודות  -בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  -בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
 .11.0כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את
ביצועו ,ולא ציית תוך  01יום  -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה
במפורש בחוזה  -להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות ,או
שהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.
 .11.2כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד
הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו ,והקבלן לא ציית תוך  01יום או
במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה  -להוראה בכתב
מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות
במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו.
 .11./כשיש בידי המפקח הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם
למפרטים ,לתכניות וליתר מסמכי החוזה ,לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות
רצויות;

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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 .11.1כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או כל חלק ממנו ,לאחר  -בלי הסכמת המזמין בכתב
מראש;
 .11.1כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין ,בכתב או מכללא ,ולא נענה להוראת
המפקח לסלקו מביצוע המבנה;
 .11.1.0כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים;
 .11.1.2כשיש בידי המפקח הוכחות ,להנחת דעתו ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה
או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן ,אם רצונו בכך ,להשמיע
טענותיו בפני המנהל;
 .11.1./כשהקבלן הושעה מרישום בפקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי
לפגוע ביום התחייבויותיו לפי החוזה.
 .11.9סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודות ,באמצעות הודעה בכתב מהמפקח ,רשאי המזמין
לנהוג כדלהלן:
 .11.9.0להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים במקום
העבודות ,לצורך השלמת העבודות;
 .11.9.2לדרוש מהקבלן ,באמצעות הודעה בכתב מהמפקח ,לסלק ממקום העבודות את כל
החומרים ,הציוד והמתקנים או חלק מהם .לא ציית הקבלן לדרישה זו ,תוך  01יום,
רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודות לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן,
והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
 .11.3תפס המזמין את החזקה במקום העבודות ,יחולו הוראות שלהלן:
 .11.3.0הוצאות השלמת המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף
להוצאות האמורות בתוספת של  9%מהן כתמורה להוצאות משרדיות;
 .11.3.2המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו
במידה ובוצעו וכן לערוך את רשימת החומרים ,הציוד והמתקנים של הקבלן במידה
ומצויים במקום המבנה;
 .11.3./נתפס מקום המבנה ,לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
לחוזה.
.10

הפרה יסודית
הוראות סעיפים  28 ,23 ,08-21 ,02-01 ,1ו /8 -להסכם זה הינן בבחינת תנאים עיקריים בהסכם,
והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.12

שינוי החוזה
אין לשנות איזו מהוראות חוזה זה ,אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

.1/

הודעות

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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כל הודעה שתשלח על פי הסכם זה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המופיעות בכותרת להסכם זה,
תחשב שהגיעה לתעודתה תוך  32שעות ממועד משלוחה.

ולראייה באו הצדדים על החתום

הקבלן

___________
חתימות המציע

החברה

_____________
חותמת המציע
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נספח 0

אישור ביטוחי הקבלן
לכבוד
מי גבעתיים (להלן" :מי גבעתיים")
רחוב כורזין 0
גבעתיים

תאריך_________
לכבוד
עיריית גבעתיים (להלן" :העירייה")
באמצעות מי גבעתיים
גבעתיים

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
שם המבוטח :
:
כתובת
חוזה

:

_______________ (להלן " :הקבלן").
___________________________
לעבודות שיפוץ ציוד שאיבה בגבעתיים (להלן" :השירותים ואו החוזה").

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הקבלן את הביטוחים
המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים
ולהלן" :תקופת הביטוח").
.0

צד שלישי

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הקבלן על-פי דין
בשל אובדן פגיעה או נזק לגופו ו3או לרכושו של כל אדם ו3או גוף שהוא בכל
הקשור למתן השירותים בקשר עם החוזה ,לרבות פגיעה או נזק לחברה ו3או
למנהליה ו3או לעובדיה.
 2,111,111ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.

ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה,
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים ו3או קבלני משנה ועובדיהם ,מתקנים
סניטאריים וחשמליים פגומים ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,שביתה
והשבתה ,הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות תחלוף מצד
המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי
ביטוח לאומי).
 .0.0פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה,
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו3או מחדלי
הקבלן ו3או מנהליו ו3או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .0.2בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה שאינו רכוש בבעלותו
ו3או שימושו ,של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי
(למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הקבלן ישירות).

חבות מעבידים

פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו3או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  0181כלפי
כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם החוזה בגין תאונת
עבודה ו3או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") למי מהם תוך כדי ו3או
עקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם
החוזה.
 $ 0,111,111לתובע.

גבול האחריות :

.2

גבול האחריות :

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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ביטול הגבלות :
תנאים מיוחדים :

.3

חבות המוצר
הכיסוי הביטוחי :

גבול האחריות :
תנאים מיוחדים :

.4

כללי :

___________
חתימות המציע

 $ 1,111,111לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי
קבלנים ו3או קבלני משנה ו3או עובדיהם (היה והקבלן ייחשב כמעבידם),
פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.
פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה ,היה
ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן
כלפי מי מעובדי הקבלן ו3או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים
המועסקים על ידו.
פוליסה מס'______________________ :
ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם  ,0181בשל תביעה ו3או דרישה שהוגשה במשך תקופת
הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו3או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו3או
הוכן ו3או הורכב ו3או תוקן ו3או סופק ו3או נמכר ו3או טופל בכל דרך אחרת
על ידי הקבלן ו3או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים ואספקת המוצרים
בקשר עם החוזה (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו3או גוף כלשהו ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לרבות לחברה ו3או למנהליה ולעובדיה.
 2,111,111ש"ח (שני מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח
שנתית.
 ./.0פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את החברה ו3או מנהליה ו3או עובדיה
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר וזאת
מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו3או מנהליה ו3או
עובדיה.
 ./.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 ././כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  9חודשים לאחר תום
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניין ביטוח חבות
המוצר .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק
על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה
בתקופת הגילוי.
 .1.0הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן
קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי אנו מוותרים על כל
דרישה ו3או טענה ו3או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה .לרבות כל
טענה או ו3או זכות כאמור בסעיף  11לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –
 0180ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיו.
 .1.2הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה
ו3או מי מטעמה.
 .1./הננו מאשרים כי הפרה ו3או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו
מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ,לא יפגעו בזכויות החברה ו3או
מנהליה ו3או עובדיה על פי ביטוחים אלו.
 .1.1כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו בהיקפם
וגם או לא ישונו לרעה וגם או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא
אם תישלח לחברה ולקבלן הודעה כתובה בדואר רשום ( 91שישים) יום
מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו3או לצמצום שכאלו לגבי החברה
ו3או מנהליה ו3או עובדיה אם לא נשלחה לידי החברה ולקבלן הודעה
בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 91שישים) הימים ממועד משלוח
_____________
חותמת המציע

– 12 -

מכרז  12/2102לשיפוץ או לאספקה והרכבה של ציוד שאיבה בעיר גבעתיים
ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

___________
חתימות המציע

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

_____________
חותמת המציע
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נספח  '0א

הצהרה על מתן פטור מאחריות
לכבוד
מי גבעתיים (להלן" :החברה")
רחוב כורזין 0
גבעתיים

תאריך __________ :
לכבוד
עיריית גבעתיים (להלן" :העירייה")
באמצעות מי גבעתיים
גבעתיים

הנדון :פטור מאחריות – הצהרה

מכרז לעבודות שיפוץ ציוד שאיבה בגבעתיים (להלן :העבודות").
א .הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודותיי שבנדון בציוד מכני ו3או הנדסי אשר בבעלותי
ו3או בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו3או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות
ו3או במתן השירותים שבנדון.
ב .על אף האמור בהצהרה זאת ,הריני להתחייב כדלקמן:
 .1הנני פוטר את החברה ו/או העירייה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל
אשר מובא לאתר העבודות על ידי ו3או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי ,כל זאת
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .2הנני פוטר את החברה ו3או העירייה מכל אחריות לגבי פריצה ו3או גניבה של הציוד
המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי החברה ו/או העירייה או מי מטעמם במקרה שכזה
כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .3הנני פוטר את החברה ו/או העירייה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלי ו3או מי מטעמי
ו3או קבלני משנה ו3או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר
העבודות על ידי ו3או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט
כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה ,מתכננים ויועצים.
 .4היה ותעלה טענה ו3או דרישה ו3או תביעה מצדי ו3או מצד קבלני משנה המועסקים על ידי,
בניגוד לאמור לעיל ,ו3או צד שלישי כלשהו ,הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה
ו3או מי מטעמם בכל תשלום ו3או הוצאה שיישא בהם לרבות הוצאות משפטיות.
 .5הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק את הפוליסה לביטוח חבות המוצר ,כאמור באישור
עריכת הביטוח ,במשך כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום
__________ לביצוע העבודות שבנדון ועל פי כל דין.
__________________________
חתימה ושם הקבלן המצהיר

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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נספח 2
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
לכבוד :
מי גבעתיים
מרחוב כורזין 0
גבעתיים
תאריך____________

שם המוסד הבנקאי ___________________

הנדון :כתב ערבות מס' _________
על פי בקשת ____________________________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך _______  __________________( ₪שקלים חדשים) ,כולל מע"מ ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,בקשר
עם חוזה לשיפוץ ציוד שאיבה בעיר גבעתיים מכוח מכרז מס'  1232102ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם
של המבקשים על פי החוזה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____________ שפורסם ביום _________ היינו
__________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום
השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום
הקרן המקורי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתקופה עד ___________________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ______________________לא תענה.
לאחר יום ____________________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

___________
חתימות המציע

בכבוד רב,

_____________
חותמת המציע

– 11 -

מכרז  12/2102לשיפוץ או לאספקה והרכבה של ציוד שאיבה בעיר גבעתיים
נספח '2א
נוסח ערבות הבדק
לכבוד :
מי גבעתיים
מרחוב כורזין 0
גבעתיים
הנדון  :כתב ערבות מס ' ____________
.1

הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של _________₪
(______________ שקלים חדשים) כולל מע"מ ("סכום הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם
("הנערב") בקשר עם חוזה מיום ____ בינו לבין מי גבעתיים בע"מ לשיפוץ ציוד
מאת
שאיבה בעיר גבעתיים.

.2

אנו נשלם לכם ,תוך חמישה ( )1ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות בצירוף
הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף  /להלן וזאת ,מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו
זו ,לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף  /להלן.

.3

בערבות זו:
3.1

"מדד המחירים לצרכן" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל חודש ,על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו3או כל גוף אחר
שיבוא במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

3.2

"מדד הבסיס" -

מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  01לחודש ___
שנת ____ ,בגין חודש שנת ____.

3.3

"המדד החדש" -

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד
תשלום סכום הערבות.

3.4

"הפרשי הצמדה למדד" -

אם יתברר ,לפני מועד תשלום סכום הערבות ,כי המדד
החדש שונה ממדד הבסיס ,ישולם סכום הערבות כשהוא
מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד החדש
לעומת מדד הבסיס.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך __________ ועד בכלל.

.5

ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה .אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה
בדרך כל שהיא.

.6

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום
__________ בשעה_______.

.7

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק:
סניף:

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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נספח 3
הוראות בטיחות
א .הוראות אלו אינן גורעות או מבטלות הצורך בקבלת היתר לבצוע עבודות כנדרש בחוק על פי כל דין ,ומהוות
תוספת לתנאי היתר העבודה.
ב .הוראות אלו יחולו על כל המבצע עבודה ברשות הרבים ,בין אם המבצע הינו רשות מוסמכת ציבורית ,פרטית,
או קבלן פרטי ו3או הפועל בשמם.
ג" .רשות הרבים" לעניין הוראות אלו  -תחום כביש או מדרכה וכל שטח ציבורי אחר ,או שטח פרטי בו יש לציבור
זכות מעבר.
ד" .עבודה" לעניין הוראות אלו  -הינה ביצוע אחת מהעבודות כדלהלן - :
חפירה לצורך הנחת ו3או תיקון קווי-מים ,ביוב ,חשמל ,תקשורת וכד'.
חפירה לצורך ביצוע עבודות פיתוח ו3או גינון.
בניית קיר ,קיר תומך הגובל ברשות הרבים.
פעולות הריסה בשטח הגובל ברשות הרבים.
כל עבודה קבלנית שהיא לרבות עבודות שיפוץ ו3או ניקיון ו3או פינוי פסולת.
ה .הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מורשה מטעמו לפרויקט .ממונה הבטיחות יפעל בהתאם לנדרש בחוק.
ו .המזמין רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע "הערכת סיכונים הנדסיים לפרויקט" במידה ונידרש הקבלן לבצע זאת
עליו להגיש את הערכת הסיכונים למזמין לפני תחילת העבודה באתר .אין להתחיל בעבודה ללא אישור בכתב
של המזמין.
ז .הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים וכן לציבור האנשים שבקרבת אתר העבודה .על הקבלן לנקוט בכל
אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות עבודה,לרבות אונות הקשורות העבודות חפירה,הנחת צנרת ,הובלת
חומרים והפעלת ציוד וכו' .כנדרש בחוק ובהתאם להוראות הבטיחות והגיהות הרלוונטיות לנושא העבודה
באתר.
ח .הקבלן ינקוט בכל אמצעי בזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר וסביבתו בעת ביצוע העבודה
ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות הכרוכות בכך.
ט .בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו3או תנועת כלי-רכב לרבות
כמפורט להלן:
 .1כל נושא התנועה ,שילוט והכוונה יעשה בכפוף למפרט הסדרי תנועה המצורף למכרז זה .על הקבלן לאשר
את הסדרי התנועה מול הרשויות המתאימות וכן לספק את כל האביזרים ואמצעים הנדרשים להבטחת
שלום הציבור והעובדים .יבקש הקבלן לבצע שינוי מהתוכנית המוצעת יגיש אותה ע"י מהנדס תנועה
למזמין העבודה לאישורו  .מובהר כי כל עלויות הסדרי התנועה וביצוען הנם באחריות הקבלן ועל חשבונו
בלבד ,וזאת למשך כל תקופת ההסכם ,לרבות תקופות הארכה ,אם וככל שתהיינה.
 .2הקבלן יתקין פיגומים ,מעקות וגדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור
מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פיגומים ומכשולים אחרים באתר.
 .3באחריות הקבלן לגדר את אתר העבודה במטרה למנוע כניסת אנשים בלתי מורשים לשטח האתר.
 .4באחריות הקבלן לשלט את האתר בשלטים המודיעים על ביצוע העבודה ואיסור כניסה כל זה בהתאם
לנדרש בשטח האתר.
 .5כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו3או הסרתם במשך בצוע העבודות.
 .6התמרורים יוצבו מסביב לאתר העבודה במשך  24שעות ביממה.
 .7במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר מפני החלקה ו3או פגיעה.
י .אי קיום הוראות אלו ייחשב כהפרת תנאי-היתר לביצוע עבודות והעבודה באתר תופסק כאמור ובכפוף לתנאי
ההסכם על נספחיו.
התחייבות מבצע העבודה:
הריני מתחייב בזה לבצע את העבודות עבורן יש בידי "היתר להגבלת שימוש בדרך" בכפוף להוראות אלו.
________________
תאריך

___________
חתימות המציע

_________________
חתימה וחותמת הקבלן

_____________
חותמת המציע
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הוראות בטיחות לעבודות קבלנים
הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה ,לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות
לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן ,את עובדיו ,את קבלני המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם
אחר מטעמו.
הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד –  ,0111פקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  ,0131תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח –  ,0188תקנות
הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז –  ,0113תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה),
התשמ"ח –  ,0188תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה במקום מוקף) התשנ"ח –  ,0118וכן כל והצווים והתקנות
שפורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פ יהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא
לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ וכל מי מטעמה עקב
הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.
בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו הקבלן ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות
שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה והרווחה ,משרד התחבורה ומי גבעתיים בע"מ.
הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ,תוך
עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית
והם בקיאים במלאכתם ,ואחראים לעבודתם.
כמו כן יעסיק הקבלן רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות (שחתמו על הצהרה
לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה) .בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים
ושאינם מקצועיים.
מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית מי גבעתיים בע"מ לאשר או
לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים ,לפי שיקול דעתה המוחלט.
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל רישיונות
הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכאניים או
חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב
שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
הקבלן יספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק,
התקנות ,הצווים והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם (לרבות נעלי
עבודה ,בגדי עבודה ,אוזניות ,כובעי מגן ,משקפי מגן וכד') ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע
העבודה ,וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה
שלו.
כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.
הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר בו מתקיימת העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן – אזהרה עפ"י
החוק כגון :מחסומים ,מחזירי אור ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,תמרורי ושלטי אזהרה ,פנסים
מהבהבים ,ידאג לתאורה במשך הלילה ,יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות
הציבור והעובדים ידרשו זאת הכל בהתאם לתוכנית הסדרי תנועה המאושרת ע,י משטרת ישראל והרשויות
המוסמכות.
בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי רכב על פי חוקים ותקנות
משרד התחבורה ומשטרת ישראל.
___________________
חתימה וחותמת הקבלן

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע
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הצהרה והתחייבות
לכבוד:

תאריך____________
מי גבעתיים
א.נ,.
הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים ,הבנתי היטב את משמעות האמור בהן
ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
הנני מאשר ,כי אני מעסיק "ממונה בטיחות מורשה" אשר אחראי על ישום הוראות הבטיחות ומתן הדרכת
בטיחות לי ולעובדים והבנתי את תוכנה.
הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ,ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור
לביצוע העבודה נשוא ההסכם.
הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את
ההוראות כלשונן.
הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין ,הכללים ,ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות
הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית ,בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת
למנוע פגיעה בהם ,באחרים ובציוד.
בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים ,להנחת דעתו של יועץ
הביטוח של מי גבעתיים בע"מ ,שיכסה כל נזק שייגרם למי גבעתיים בע"מ ,לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם
כתוצאה מביצוע העבודה על ידי ו3או מטעמי.
העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י יועץ הביטוח של מי גבעתיים
בע"מ עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות ו3או מתן השירותים.
שם הקבלן__________________________:
מהות העבודה:
מנהל העבודה מטעם הקבלן:
שם ____________:ת.ז ___________.כתובת_______________:
מספר טלפון ______________:מספר פקס_____________:
שם חתימה וחותמת הקבלן___________________:
שם וחתימת מנהל העבודה___________________:

___________
חתימות המציע

_____________
חותמת המציע

