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 המכרז תנאי -נספח א'

 

המועצה האזורית גוש עציון )להלן: "המועצה"(, מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע  .1

 מגדל עוזבישוב שערים שמונה וביטחונית מרותכת  הקמת גדר דרומית רשתלעבודות 

 )להלן: "הפרויקט"(. משרד הביטחוןבמימון ו

 
 תנאי סף

 
או ו/,  1ג 100רשאים להגיש הצעות רק קבלנים או חברות שהסיווג הקבלני שלהם הינו  .2

על מנת ומעלה. מציע שלא יעמוד בדרישה זו ייפסל על הסף.  1ג 200או ו/,  1א 111

צילומי של תעודת רישומו וסיווגו על המציע לצרף עותק להוכיח עמידה בתנאי סף זה 

 כקבלן, בהתאם להיקף הכספי של הצעתו.

 
כל אחד, של   ₪ 300,000פרויקטים בהיקף של להיות בעל ניסיון בלפחות שני על המציע  .3

 1.1.2016לאחר  הסתיימהעפ"י מפרטי פיקוד העורף, שבנייתם  עבודות גידור שבוצע

למלא את על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה על המציע  לשביעות רצון המזמין.

 300,000של בהיקף שני  פרויקטים לפחות הטבלה המצ"ב למסמכי המכרז, ולציין בה 

 הסתיימה מפרטי פיקוד העורף, שבנייתםעפ"י  צעושבעבודות גידור של  כל אחד,  ₪

לשביעות רצון המזמין. ההיקף ייקבע בהתאם לסכום ששולם למציע  1.1.2016לאחר 

בהתאם לחשבון הסופי של הפרויקט הנ"ל. הממליצים  יכולים להיות המזמין בפועל 

עצמו או  מנהליו או מפקח או מנהל פרויקט מטעמו. המועצה שומרת על זכותה לפנות 

ונם מטיב העבודה ואופן לממליצים אלו ולקבל את חוות דעתם בכל הנוגע לשביעות רצ

העבודה שבוצעה על ידי המציע, עמידתו בלוח הזמנים, וכן בנוגע לתיקוני בדק, 

והתנהלות ישרה כלפי המזמין. מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להתחשב 

 בתוצאות בדיקתה בבחירת הזוכה במכרז.

 
 27/11/2019 רביעי ביום מגדל עוזבשיתקיים להשתתף בסיור קבלנים על המציע חובה  .4

ההשתתפות בסיור . מגדל עוז כניסה לישובה. נקודת המפגש בשער 10:00בשעה 

 הקבלנים הינה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 
אש"ח(.  שלושים) 30,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית להגשה בסך של  .5

ועד בכלל. המועצה תהא רשאית להציע  09/03/2020הערבות תהיה בתוקף עד התאריך 

את הערבות לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב מכל 

ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז, או לא ימציא את ערבות הביצוע  10סיבה שהיא, תוך 

הערבות תנוסח על פי נספח  ימים מיום שהוגש לו החוזה לחתימה ע"י המועצה. 10תוך 

 .המצורף' ג
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על  אומדן לכתב הכמויות המצורף בזה, ואשר הינו חלק על המציע לנקוב באחוז הנחה  .6

. המציע ירשום בדיו כחול את אחוז ההנחה, מציע שלא בלתי נפרד ממסמכי המכרז 

 על הסף! מאפס הצעתו תיפסל הגדולהיציין הנחה 

 
 

 
לעיל הינם תנאי סף. מציע שלא יעמוד באחד מן  2-7התנאים המפורטים בסעיפים  .7

 התנאים הללו, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו.

 
 תנאים כללים

 
 מסמכי המכרז המצורפים הם בהתאם לר"מ ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה: .1

 נספח א' -ותנאי המכרז   תנאים כלליים .א

 נספח ב' – הצהרת המציע והצעת מחיר .ב

 נספח ג' – וטיב( ,ביצוענוסח לערבויות )מכרז,  .ג

 נספח ד'. – אישור על עריכת ביטוח .ד

 נספח ה' – טיוטת הסכם .ה

 נספח ו' – תנאים מיוחדים .ו

 נספח ז' –מפרט טכני וכתב כמויות  .ז

 נספח ח' – טבלת המלצות .ח

 נספח ט' -אישור ממליצים  .ט

על מורשה החתימה מטעם המציע לחתום בר"ת על כל עמוד ממסמכי המכרז  .2

המפורטים לעיל על נספחיהם, ובכלל זה על הצהרת המציע והצעת המחיר טיוטת 

ההסכם, מסמך זה, כתבי הכמויות, התוכניות והמפרטים פרוטוקול סיור קבלנים 

 ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך. 

 

ה ע"י המציע מהווה אישור כי פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את הגשת ההצע .3

כל פרטי השטח ואילוציו. לאחר הגשת ההצעה ע"י הקבלן לא תשמע מפיו טענה כאילו 

 לא ידע פרט כלשהו.

 

עותקים. המחירים ינקבו בשקלים  2 –הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ב' המצ"ב ב  .4

צעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות חדשים בהתאם לאמור בנספח. הה

על הקבלן המציע למלא את המחיר הכולל  וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

של הצעתו, ללא מע"מ, וזאת במשבצת שנועדה לכך. הקבלן הזוכה יהיה זכאי לתמורה המגיעה לו 

 בהתאם להצעתו על פי מדידה של העבודה בפועל.

רז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים המציע שיזכה במכ

  הנומינאליים שנקבעו על ידו.

 
 המציע יצרף את אישורים ואו המסמכים הבאים: .5
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אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות  גופים  .א
 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

1976 . 
 

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור. .ב
 

היה המציע תאגיד, יצרף המציע העתק של תמצית רישום מרשם  .ג
החברות ו/או האגודות השיתופיות, וכן אישור עו"ד /רו"ח בדבר 
שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בכל 

 דבר ועניין  בצירוף דוגמאות חתימה.
 

 .₪ 300י המכרז על סך קבלת רכישה של מסמכ .ד
 

 etzion.org.il-pinzih@gushמייל בכתובת בכתב בלבד באמצעות שאלות ניתן להפנות  .6

 תשובות לשאלות אם יינתנו תופצנה לכל המשתתפים .28/11/2019 החל מתאריך

עם מסמכי יחד על המציעים יהיה לצרף את מסמך התשובות כשהוא חתום  .במכרז

שאלות ו/או באי מתן תשובות, כדי להאריך מועד המכרז להצעתם. אין בהגשת 

 כלשהוא.
 

המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו. עבודה באמצעות קבלני  .7

עפ"י שקול דעתה הבלעדי  משנה, תותר רק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המועצה

לה מיהו קבלן המשנה ובכפוף לכך  ועי, לאחר שהודוללא צורך במתן נימוק כלשהוא

 שהאחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העבודות ועל איכותן הינה של המציע

 . רישות של תנאי המכרז ולרבות תנאי הסף של המכרזדושקבלן המשנה עומד ב
 

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יחתום על חוזה, כדוגמת החוזה המצורף בזה, ויגיש  .8

ימים מיום ההודעה על הזכייה  10רבות הביצוע הקבועה בהסכם בתוך למועצה את ע

במכרז. מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה 

 קיבול להצעת הקבלן, ורק עם חתימה על הסכם ייכנס ההסכם לתוקף. 

 

מיום מסירת  יום 10לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע בתוך  .9

ההודעה על הזכייה למשלוח בדואר רשום, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות 

לעיל, וכל קשר חוזי בין הצדדים הנובע בתנאי הסף ש 5הבנקאית האמורה בסעיף  

 ממכרז זה, יהא בטל ומבוטל.

 

בעת בחינת ההצעות תהא רשאית המועצה )אך לא וועדת המכרזים במסגרת שיקולי  .10

חייבת( להתחשב, בנוסף על המחיר, גם בוותק של המציע בניסיונו ובהמלצותיו. כן 

תהיה המועצה רשאית להתחשב בניסיונה ובניסיון מנהל הפרויקט עם המציע בעבודות 

 קודמות, ובכלל זה בעמידתו בלוחות זמנים ובאיכות הבנייה שלו. 

 

תהיה רשאית לדחות הצעות או לפסול הצעות של קבלנים, אשר  רזיםוועדת המכ .11

בהתקשרויות קודמות עם המועצה או עם מזמינים אחרים לא עמדו בתנאי ההסכם או 
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אי ציות להוראות המפקח  שההתקשרות עימם הופסקה בעקבות אי עמידה בלו"ז,

 והמזמין או אי עמידה בכל אחד מתנאי ההסכם.

 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אינהוועדת המכרזים  .12

המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז כליל או את חלקו, ו/או לא להכריז על 

זוכה ו/או לא להתקשר בהסכם עם הזוכה. כן תהיה המועצה רשאית לפצל את ההזמנה 

קים או רכיבים המועצה לבטל פררשאית בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. כן תהיה 

לפי שיקול דעתה, וזאת בין אם אין היא מעוניינת בביצועם, ובין אם  העבודות שונים מ

כל זאת הכל לפי שקול דעתה הבלעדי, כדי לבצעם בעצמה או באמצעות קבלן אחר, 

 .ן העבודותמבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו בגין ביטול אות

 

. םהמופיעות במכרז/בהסכם זה הינם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויי עבודותה .13

מבלי שזה יגרום  את העבודות המועצה רשאית לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל 

לשינוי במחיר היחידה. שימוש המועצה בזכותה זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה 

 ו/או טענה כלשהיא.

 

בהתאם לסכום הכולל של הצעתו  הינה  קבלןלמובהר בזאת כי התמורה שתשולם  .14

  .בכפוף למדידת הכמויות

 

משרד ידוע למציע כי הפרויקט אמור להיות ממומן בשלבים או באופן מלא ע"י  .15

, אלא שהמימון טרם התקבל ע"י המשרד הנ"ל. כן ידוע למציע כי נכון ליום הביטחון

לא יאשר את  משרד הביטחוןפרסום המכרז אין למועצה תקציב לביצוע העבודות. באם 

מימון הפרויקט, כולו או מקצתו או חלקו, הרי שהמועצה שומרת על זכותה לבטל את 

פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה לא תהא למציע כל טענה -המכרז כולו או חלקו על

ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועצה בגין כך והמועצה לא תהא חייבת לשלם למי 

 משרד הביטחוןשלום ו/או פיצוי כלשהוא. גם אם יאושר הפרויקט ע"י כל ת מהמצעים

הרי שבכל מקרה של איחור או אי קבלת הכספים לידי המועצה מטעם כלשהוא, כי אז 

לא יהיו לקבלן כל טענות או תביעות בגין כך, ואף לא זכות לדרוש תשלום ו/או פיצוי 

 איחור.כלשהוא ולרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשל ה
 

בנוסף, המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה של העבודות  .16

שיש לבצע, והקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה אך ורק בהתאם למה שיבוצע בפועל 

בהתאם להנחיות המועצה. המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן על הגדלת היקפי 

(, ואף מספר פעמים. באם יינתנו צווי וכו' יההעבודות בכל דרך שהיא )הוספת פיתוח, בנ

התחלת עבודה לתוספת בנייה במסגרת תקופת הביצוע של הפרויקט, כי אז יהיה הקבלן 

 זכאי לתמורה בהתאם להסכם זה ללא כל התייקרות או הצמדה. 

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .17

 ציע.תחולנה על המ
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המועצה רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או  .18

תיקונים ו/או תוספות במסמכי המכרז, בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים. 

השינויים, התוספות והתיקונים כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי 

בפקסימיליה עפ"י הכתובות והפרטים שנמסרו  וביןבין במייל בדואר רשום  בין המכרז

 ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל  .19

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 

תנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ו .20

' כסלו ו ביעימיום רמועצה לא יאוחר האגף התפעולי בבתיבת המכרזים שבמשרדי 

הצעה  . במעטפה יש לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים.0021:שעה  2019/1240/

 שתוגש באיחור מכל סיבה שהיא לא תתקבל.

 

מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון .21

הסתייגות ממסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, עלולים 

 לגרום לפסילת ההצעה.

המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .22

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.

המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. להודעה תצורף הערבות שהומצאה  .23

 על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה א.  .24

לשאת  הביטחון רובו של משרדיולא רק בגלל ס ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, 

במימונו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי. המועצה אף תהיה רשאית  

 לבטל את ההסכם לאחר כריתתו מכל סיבה שהיא, ובתנאים המפורטים בהסכם.  

 

אם תחליט המועצה כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או ב. 

דרישה ו/או טענה מכל סוג לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או  

 שהוא, למעט ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 

מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז  .25

 ו/או החוזה, אלא להוסיף עליהן.

ודה המקובלות, ניתן לקבל את מסמכי המכרז והתוכניות במשרדי המזמינה בשעות העב .26

 , שלא יוחזר בשום מקרה שהוא.(₪מאות  שלוש) ₪ 300סך של בתמורת תשלום 
 
 
 

        __________________ 
 ועדת מכרזים                  
  גוש עציוןהמועצה האזורית              
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 לכבוד
 "גוש עציון"-המועצה האזורית 

 א. ג. נ.,
 הצהרת המציע והצעת המחיר-' בנספח 

 הצהרת המציע
נספחים הנמצאים כל התוכניות המפרטים  נואנו הח"מ, מצהירים כי ברשות  .1

אלו שלא צורפו למכרז ואלו  האחרים  ומסמכי המכרזכתבי הכמויות 
המהווים חלק מן המכרז ואשר לא צורפו אליו וקראנו בעיון את  ההסכם, 

ועיינו בכל התכניות והשרטוטים כתב הכמויות, אומדן המפרט הטכני, 
הנוגעים למכרז הנ"ל, וכן בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה, המהווים 

 המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והבנו את השיטה שלפיה הוכן 
ובהתאם להם ביססנו את הצעתנו. כן הננו מצהירים, כי קבלנו מהמועצה 

הקבלנים וכי תנאי  את כל ההסברים שבקשנו לדעת ושהשתתפנו בסיור
השטח עצמו מוכרים לי, תנאי השיטה מוכרים לנו והוסברו לנו כל דרישות 
המועצה ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל 
המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה 

 זו.
 
במקצועיות ובמיומנות וכפיפות  אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה, .2 

 לכל דרישה ותנאי המכרז. 
 

טרם העביר המימון  לעבודות  הביטחוןעוד מצהיר הח"מ כי ידוע לו שמשרד  . 3
לא יפעיל את התקציב תהיה  הביטחוןשבמכרז ואם גם לאחר שאזכה, משרד 

המועצה רשאית לבטל את מכרז כולו או חלקו לפי שיקול דעתה ובמידה 
להכרזתי כזוכה במכרז לא יהיה כל תוקף ואני מסכים לכך וכולו  ותבטל את

ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה לתשלום פיצוי 
ו/או כל תשלום אחר שהוא ולרבות ומבלי למעט כל הוצאה שהוצאתי בגין 

 המכרז וההתקשרות עם המועצה.
 
אנו מתחייבים, כי אם המועצה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה  . 4

ימים מיום שתינתן לנו   10 התקשרות לביצוע העבודות נשוא המכרז בתוך 
הודעה בדבר זכייתנו, נמציא את הערבות הבנקאית לביצוע, כאמור בהסכם, 
ואת כל יתר המסמכים שעלינו להמציא עפ"י מסמכי המכרז בתוך המועד 

תחיל בביצוע העבודות בפועל, בהתאם לצו התחלת עבודה שנקבל האמור ונ
 מהמועצה.

 
להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הרינו מצ"ב ערבות   .5

עפ"י הנוסח המצ"ב  ₪ 30,000בנקאית אוטונומית צמודה למדד בשווי 
למסמכי המכרז. ידוע לנו, כי אם לא נקיים את התחייבויותינו, תהא 

רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים  המועצה
 מוסכמים מראש.
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 הצעת המחיר
 

מחירי הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות  .6

ההתחייבויות שעלינו לבצע עפ"י מסמכי המכרז. ידוע לנו כי הסכום ישולם בערכו 

 הנומינלי ללא כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו. 

 
 ללא מע"מ. ₪ 398,900–הכמויות למדידה  -סה"כ העבודה לפי כתב כמויות .7

  
 הנחה לנ"ל % ______  .א

   ₪                                    -  ללא מע"מ לאחר הנחה סה"כ הצעה  .ב

                                         ₪   -     מע"מ %17      .ג

        ₪   -    סה"כ כולל מע"מ       .ד

הצעתי מוגשת על ידי מתן הצעת מחיר ע"י הנחה למכרז אומדן כמפורט בכתב  

הכמויות שצורפו למסמכי המכרז. לאחר סיכום סכומי ההצעה עבור כל הרכיבים 

בהתאם לכמויות המפורטות בכתב הכמויות הצעתנו עומדת על סך כולל של 

(    ₪__________ ש"ח )סכום במילים: ____________________________ 

 ]הסך חייב להיות זהה לסעיף ב' הנ"ל[לא כולל מע''מ. 

      

  בלבד. כי התשלום יהיה לפי מדידה בפועל נוידוע ל .8
 
ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תוספת לשכר בגין התייקרות או כל סיבה אחרת, .   9  

 כאמור לעיל.
 

התשלום יתבצע כנגד חשבון על העבודה שבוצעה אשר יאושר ע"י המפקח וכן ע"י  .10
כלפי המועצה ו/או תביעות המועצה. לא תהיינה לנו כל דרישות ו/או טענות  קב"ט

בגין עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבון או פרטים לא נכונים או 
 .משרד הביטחוןעיכוב בהעברת הכסף מ

 
מאושר הכסף עבור חשבון יום מיום קבלת  30התשלום יתבצע ע"י המועצה בתוך  

המועצה ולאחר  קב"טחשבון סופי ע''י המפקח ו ובכפוף לאישור הביטחוןממשרד 
  .מילוי כל ההתחייבויות כלפי המועצה

 
=================================================== 

  

       שם המציע: 

        טלפון:  

           פקס:  

 _____________________     כתובת:  

        תאריך:  

      חתימה + חותמת: 
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 ערבויותנוסח  –נספח ג' 
 
 

 ערבות מכרז
 לכבוד

 המועצה האזורית "גוש עציון"

 א. ג. נ.,

מרותכת ושערים  הקמת גדר דרומית רשת 41/2019ערבות בנקאית למכרז מס' : הנדון
 מגדל עוזב

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד שלושים ש''ח ) 30,000כל סכום עד לסך של 

(, וזאת בקשר "הפרשי הצמדה" –הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 
 מגדל עוזמרותכת ושערים ב גדר דרומית רשתהקמת  41/2019עם השתתפותם במכרז מס' 

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. 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 

טית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפ
 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, כל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 הכולל הנ"ל.יעלה על הסך 

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  – "מדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום "המדד החדש"

 ____, היינו, ________ נקודות.___

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש "המדד היסודי" –)להלן 
 בסכום הקרן המצויין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 עד בכלל.ו 2020/0305/ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.

 ערבות זו בטלה ומבוטלת. 2020/0305/לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בנק: _________________    תאריך: ______________
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 ערבות ביצוע
 לכבוד

 המועצה האזורית "גוש עציון"

 א. ג. נ.,

מרותכת  הקמת גדר דרומית רשת 41/2019ערבות בנקאית לביצוע מכרז מס' הנדון: 
  מגדל עוזושערים ב

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
 אש"ח(     –)להלן  ₪     כל סכום עד לסך של 

 –דד, כמפורט להלן )להלן בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למ
(, וזאת להבטחת מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום "הפרשי הצמדה"

 הקמת גדר דרומית רשת 41/2019 בנוגע לעבודות נשוא מכרז מס'    
. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו מגדל עוזמרותכת ושערים ב
ימים מיום קבלת דרישתכם  3בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך לנו עד לסך הנ"ל 

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 

ולה לעמוד למבקשים בקשר או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכ
 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
דרישות, כל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ע"י הלשכה המרכזית  משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם – "מדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום "המדד החדש"

קרן והפרשי (, יהיו ה"המדד היסודי" –_______, היינו, ________ נקודות )להלן 
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל 

 מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה.

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת.___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 ____________________________תאריך : 

 _____________________חתימה וחותמת : 

 __________________שם החותם ותפקידו : 

 __________________________שם הבנק : 
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 ערבות טיב
 בודלכ

 המועצה האזורית "גוש עציון"

 א. ג. נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 
 אש"ח(     –)להלן  ₪     כל סכום עד לסך של 

 –בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 
(, וזאת להבטחת טיב הבצוע עבודות הבנייה  כולל תיקוני ליקויים פגמים "הפרשי הצמדה"

הקמת  2019/41מס' ו/או אי התאמות כאמור בהסכם שנחתם לביצוע עבודות נשוא מכרז  
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב  ,מגדל עוזמרותכת ושערים ב גדר דרומית רשת

ימים מיום קבלת  3הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך בדרישה שימציאו לנו עד לסך 
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 

י שיכולה לעמוד משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשה
 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
דרישות, כל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

תפרסם ע"י הלשכה המרכזית משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המ – "מדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______, שפורסם ביום "המדד החדש"

היו הקרן והפרשי (, י"המדד היסודי" –_______, היינו, ________ נקודות )להלן 
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל 

 מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.     ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ה.דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענ

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת.___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 __________________________תאריך : 

 ____________________חתימה וחותמת : 

 _________________שם החותם ותפקידו : 

 שם הבנק : _________________________
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 אישור  עריכת  ביטוח -נספח ד' 
 

 לכבוד
    )להלן "המועצה"(  מועצה אזורית גוש עציון
        90433ד.נ. צפון יהודה,  מיקוד  

  
 

 ………………………………………הקבלן הנדון :  
 

 כתובת משרדיו : .................................................
 

ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי 
 -ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
 מגדל עוזמרותכת ושערים ב הקמת גדר דרומית רשתתאור העבודה :  .1

 
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 
 פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  .3

 "ביט" העדכנית ליום תחילת הביטוח.הפוליסה הידועה בשם 
 הפרקים. 3 -חודשים" ביחס ל 24הפוליסה כוללת סעיף "תקופת תחזוקה של 

 
השווה למלוא .  ₪, …………………סכום הביטוח לפרק א' )ביטוח רכוש( :  3.1

 היקף העבודה כולל חומרים וציוד.
 10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל  3.1.1

 מסכום ביטוח הרכוש, בנפרד לכל הרחבה : 
 

 הוצאות לפינוי הריסות. א.
 אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו/או לרכוש סמוך. ב.
הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים,  ג. 

 מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק.
 

מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או  ישירכסות גם נזק פרק זה מורחב ל 3.1.2         
 חומרים לקויים.         

 .$  150,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של :    
    

 גבול האחריות עפ"י פרק ב' )צד שלישי( :  3.2
 .. $ סה"כ לתקופה.…………………לאירוע ו    $  ……………………

 סה"כ לתקופה[. $ -.1,000,000  לאירוע ו  $  -.1,000,000]לפחות  
 

ב"חריגים"  7תקף, ובהתאם מבוטל סעיף  –ב"הרחבות לפרק ב' "  1סעיף  3.2.1
 )תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי(.

 
ב"הרחבות לפרק ב' " )כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען(  2סעיף  3.2.2

 תקף. –
 למקרה ולתקופת הביטוח. $ 500,000גבולות האחריות בגין הרחבה זו :  

 
 תקף. –ב"הרחבות לפרק ב' " )הרחבת נזקי גוף(  3סעיף  3.2.3

 
ב"חריגים" לפרק זה )"אובדן או נזק לצינורות, מתקנים או  8לסעיף  3.2.4

 קרקעיים"( תתווסף הפסקא הבאה :-כבלים תת 
מפגיעה בצינורות, מתקנים או  תוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק   -
 עיים.קרק-כבלים תת 

 .$ 150,000אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של  
 

 גבולות האחריות עפ"י פרק ג' )חבות מעבידים( : 3.3
 

 למקרה ולתקופה. $ ……………… -.. $  לעובד  ו………………
 למקרה ולתקופה[ $ -.5,000,000לעובד ו   $ -.1,500,000]לפחות :  
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ו/או עובדיהם מועצה אזורית גוש עציון ו/או קבלני משנה ו/או  …לשם המבוטח מתווסף : " .4
 ". )+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי(.

 
רשמנו לפנינו את קביעת "המועצה"  כ"מוטב" בלעדי בפוליסה,  וכי בכל מקרה של פיצוי  .5

 )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.עפ"י פרק א'  
 

ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י "המועצה" אשר  לא תידרש  .6
            להפעיל את ביטוחיה. 

 
שבכל מקרה  הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן  .7

ם חלפו לתוקף בטר הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו  –של צמצום ו/או ביטול הפוליסה  
         וגם ל "מועצה". יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן  60 

 
 מצ"ב פרוט סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל. .8
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 חברה לביטוח בע"מ...  ………                                                                                          
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  41/2019טיוטת הסכם מס'  -נספח ה' 
 

 
 "פשנערך ונחתם ב______ ביום ______ לחודש _______ תש

 2019ביום ______ לחודש _______                
 

 מזמינה אזורית גוש עציון     ב י ן :
 (או "המועצה" "המזמינה" –)להלן     
 מצד אחד         
 ________________________   ל ב י ן :
 "הקבלן"( –)להלן     
 מצד אחד         

 
 הקמת גדר דרומית רשתלעבודות והמזמינה מעוניינת בהזמנת שירותים לביצוע  הואיל:

 –)הלן כאמור בהוראות הסכם זה ונספחיו  מגדל עוזבישוב ושערים טחונית יבמרותכת 
 משרד הבטחוןובתנאי מפורש כי  הביטחוןמשרד במימון של פרוייקט"( "ה"העבודות" או 

 ;יעביר תשלומיו למזמינה
   
והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, היכולת המיומנות והמומחיות  והואיל:

הדרושים לביצוע העבודות ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, כוח האדם 
 ;תולבצוע העבוד החומרים והכלים המתאימים

 
 )להלן:המזמינה וועדת המכרזים בקשת  2019/41מס' והקבלן הגיש הצעתו למכרז  ל:והואי

וראש המועצה קיבל את  הצעתו המליצה עלבהחלטתה מיום ________ "המכרז"( 
 ;המלצת ועדת המכרזים

 
והמזמינה מעוניינת שהעבודות יבוצעו ע"י הקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  והואיל:

הרצופה  ובהתאם להצעת הקבלן על סך __________ש"ח, בהתאם להוראות המכרז 
 להסכם זה;

 
 והקבלן מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם לתנאי המכרז, הסכם זה ונספחיו; והואיל:

 
מימון בוהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה תלויה  והואיל:

אלא שהמימון טרם התקבל ע"י המשרד הנ"ל. כן  ההתקשרות עבור משרד הביטחון
וכי יתכן  ידוע למציע כי נכון ליום פרסום המכרז אין למועצה תקציב לביצוע העבודות

משכך כי לא תינתן הרשאה של משרד הביטחון לביצוע העבודות, קצתן או כולן ו
אשר את מימון לא י משרד הביטחוןבאם כן מצהיר הקבלן כי . ההסכם לא יצא לפועל

 .הפרויקט, לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד המזמינה

והקבלן הגיש למזמינה הצעה לביצוע העבודות, וידוע לו והוא מסכים לכך שיקבל אך  והואיל:
בכפוף לכך שיתקבלו  מפיקוד העורףורק את הכספים אשר יועברו לקופת המזמינה 

וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  לכךלאחר שיתקבלו והקבלן הסכים ורק 
 ;תביעה כלפי המועצה בעניין זה

 
והקבלן מסכים כי ביצוע בעבודות האמורות בהסכם זה יפוצלו לשלבים שונים עפ"י  והואיל:

שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 ;העבודותתביעה כנגד המזמינה בגין פיצול 

 
 והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; והואיל:

  
 

 אי לכך מסכימים בזה הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1
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 :מסמכי המכרז
 

מהסכם זה, לרבות המסמכים כל מסמכי המכרז ונספחיהם יהוו חלק בלתי נפרד  .א
 הרשומים להלן בסעיף זה, אף אם לא צורפו להסכם:

 
 הזמנה להגשת הצעות. (1)

 
  שאושרה ע"י ועדת המכרזים.  2019/41הצעת הקבלן למכרז מס'  (2)

 
 המדידה  -וכן אופני בנייה על כל פרקיו הרלבנטייםההמפרט הכללי לעבודות    ( 3)                

 ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו השונים של המפרט הכללי הנ"ל ובהוצאה                       
 האחרונה שלהם בעת פרסום המכרז.    

 
 .(    מפרט טכני ומפרט מיוחד 4)                 

 
 הוראות פיקוד העורף. (5)

 
 הוראות בטיחות בעבודה ובתעבורה. (6)

 לוח זמנים לביצוע. (7)

 הקבלנים פרוטוקול סיור (8)

 טחון.יהמפרט הכללי בהוצאת משרד הב (9)

 
 –ייקראו להלן לאו בין אם צורפו להסכם ובין אם כל המסמכים הללו   

 "מסמכי ההסכם".
 

גילה הקבלן סתירה בהוראות ההסכם ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין  .ב
הנכון , על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש מועצההוראות הנספחים השונים, יפנה ל

  המזמינה, יהיה מוסמך לקבוע איזו הוראה גוברת.ונציג 
  

 הגדרות .3
 

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 
 

טחונית מרותכת ישל גדר ב גידורלביצוע עבודות  2019/41מס'  מכרז "המכרז"
 ושערים

 
הוסמך על ידם לפקח או מי של פיקוד העורף מהנדס  /אונציג המזמינה, ו "המפקח"   

 על ביצוע העבודות.
  
וכל  מגדל עוזבישוב ושערים ביטחונית מרותכת  הקמת גדר דרומית רשת  "העבודות"  

עבודה נוספת המופיעה בתוכניות ובמפרטים, כל זאת בהתאם למפרט 
הטכני, התוכניות וכלל הנספחים המצורפים להסכם זה וכן כל העבודות 

 לבצע ע"פ יתר מסמכי המכרז וההסכם;וההתחייבויות שעל הקבלן 

 כלי רכב, ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי  "כלי רכב וציוד" 
 ההסכם;

 
שטח השיפוט של המזמינה כולל כל שטח נוסף אשר יתווסף אליה במשך   "שטח שיפוט"  

 תקופת ההסכם או יגרע ממנה;
 

מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו  קבלן מבצע לרבות עובדיו,  "הקבלן"  
)לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח או המזמינה( ועובדיהם, יורשיו 

 וכל הבאים בשמו או מטעמו;
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 הצהרות הקבלן .4
  
התנאים  לאשורםהקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, וכי ידועים וברורים לו  א( 

והדרישות המפורטים בהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם ע"פ הדרישות והתנאים 
 המפורטים בהם והמועדים שנקבעו.

 
הקבלן מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע, היכולת, המומחיות והמשאבים הכספיים,  ב(

ת הכישורים, המיומנות, הציוד, העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע א
    העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי ההסכם.

    
הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום ובעל סיווג קבלנים מתאים לביצוע העבודות נשוא  ג( 

 חוזה זה. 
 

הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות ע"פ מסמכי ההסכם ואשר  ד( 
לוי תנאי אחר ע"פ כל דין, תבוצע רק ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מי

לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי וכי על הקבלן האחריות 
 לקבל אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי ועל חשבונו.

 
ונספחיו  צירופיוה(    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות עפ"י הוראות הסכם זה והמכרז על כל          

השונים בטיב מעולה עפ"י הוראות המפקח במועדים הקבועים בהסכם זה ועל פי 
 הוראות הדין.

 
המדידות הנדרשות לביצוע החוזה ע"פ הפעולות והקבלן יבצע על חשבונו את כל  ו( 

התכנית המצ"ב. המדידות יבוצעו ע"י מודד מוסמך שאושר ע"י המפקח או על ידי 
 .לפי החלטת המפקח מהנדס המזמינה

       
ע"י שומר חמוש שיאושר ע"י בהתאם להוראות הדין החלות באזור ז(     הקבלן יעמיד שמירה          

בכל הוצאות השמירה הדרושה  ויישאבכל עת ביצוע העבודה  מגדל עוזהישוב  רבש''צ
 לביצוע חוזה זה.

 
, השילוט והבטיחות הנובעים הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסדרי התנועה, התמרור ח( 

מביצוע העבודה, ומניעת כל מפגע שהוא במשך תקופת העבודה. במידה ולא יבצע 
הקבלן את הנדרש לשביעות רצון המזמינה, תהא המזמינה רשאית לבצע כל זאת ולקזז 

 מחשבון הקבלן.
 

התחייבויותיו תמורת תשלום התמורה, כמפורט בהסכם, מתחייב הקבלן לבצע את כל  (ט 
 ע"פ ההסכם וכמפורט במסמכי המכרז.

 
רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שנדרשה על  (י

ידו ותנאי התשלום מהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה וכמניחות 
  את דעתו.

 
 פיקוח וביצוע העבודה .5

  
העבודות על ידו נתון לפיקוחו של המפקח, בא כוח המזמינה, ידוע לקבלן כי ביצוע  א( 

והקבלן יהא כפוף אליו ישירות. אין במינוי המפקח בכדי להוריד מאחריות הקבלן 
 לטיב החומרים וביצוע העבודות.

 
במלואן והוראות כל דין  והוא בלבד הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח ב( 

ל הקשור לביצוע העבודות, לרבות הוראות המתייחס במישרין או בעקיפין בכ
הבטיחות, ושימוש בחומרים מורשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז. לא מילא 
הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה תהיה רשאית המזמינה לבצעה על חשבון 

בכל ההוצאות הכרוכות בכך בביצוע ההוראה והמזמינה תהיה  יישאהקבלן והקבלן 
 רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך לרבות קיזוז מחשבונותיו.

 
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות,  (ג

 ולמלא אחר כל הוראות המפקח או באי כוחו למניעתן. 
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ודות המפורטות במסמכי ההסכם בצורה מקצועית הקבלן מתחייב לבצע את העב ד( 
ויסודית ולנהל יומן עבודה )בשלושה עותקים( בו יציין את כוח האדם, הכלים, 

 החומרים והעבודות אשר בוצעו באותו יום, מזג האוויר, דרישות והערות המפקח.
מו היומן ייחתם ע"י הקבלן וכל האמור ביומן ייחשב כדבר שבידיעת הקבלן מיום רישו  

 אף אם מטעם כלשהו לא חתם הקבלן או נציגו על היומן.
 

מעת לעת, בימים והשעות כפי שיקבע המפקח, יבוצע סיור ביקורת בהשתתפות המפקח  (ה
 והקבלן או באי כוחם.

 
מקורות, כל הגורמים השונים ולרבות עם חברות הקבלן מתחייב לתאם את עבודתו עם  (ו

בכל הוצאות  יישאבזק, חברת החשמל וגורמי המנהל האזרחי לפי הצורך. הקבלן 
ו/או  התיאומים ובהוצאות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מאי תאום או מתאום לקוי

 .מעיכוב ביצוע העבודות בשל כך
 

מזמינה של ההקבלן מתחייב למלא אחר כל הדרישות שתציב בפניו מחלקת הביטחון  (ז 
ובכלל זה בכל הנוגע לזהות עובדיו. ככל  מגדל עוזשל היישוב  הביטחוןת ובמחלק

שיידרש הקבלן להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד בדרישות אלו, הקבלן יהיה חייב 
 להוציאן באופן בלעדי, ולא תהיה לו זכות לשיפוי או להשתתפות מצד המזמינה.

        
מיום קבלת צו התחלת עבודה )או יומיים יאוחר מלא הקבלן יתחיל בביצוע העבודות  א( .6

כל צו התחלת עבודה שיינתן לו בעתיד(, וממועד זה ואילך ימשיך בהן ללא הפסקה 
ויסיימן בתוך המועד שיקבע לשם כך המפקח בתוך צו התחלת העבודה מיום תחילת 

 מסירת צו התחלת העבודה. מיום ימים  06 -העבודה שנקבע בצו ולא יאוחר מ
מאת הקבלן כי לא יכול היה להתחיל ו/או דרישה מוסכם, כי לא תשמע כל טענה   

 בביצוע העבודה במועד הנקוב בצו התחלת העבודה.
 

מוסכם בין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע העבודות או בהשלמתן בתוך המועד  ב( 
מהתמורה  0.5%שנקבע בצו התחלת העבודה ישלם הקבלן למזמינה פיצוי בשיעור 

המגיעה לו על פי הסכם זה בגין כל יום איחור ממכלול העבודה. כולל מע"מ הכוללת 
 המזמינה תהא רשאית לקזז סכום זה מהחשבונות הקבלן.

 
מוסכם בין הצדדים, כי לא יהיה במצב הביטחוני הקיים באיו"ש או באזור גוש עציון,  ג( 

  ודות המבוצעות.כדי להצדיק בדרך כלשהי עיכוב או עצירה של העב
          

, המזמינהמאושר ע"י ומוסמך מנהל עבודה הקבלן מתחייב למנות  ולהעסיק דרך קבע  א( .7
שיהיה, בין השאר, אחראי על ביצוע כל עבודות הבנייה , התשתית והפיתוח ומנהל 
עבודה מוסמך בעל רישיון ממשרד העבודה אשר תפקידם יהיה להשגיח ולבצע את כלל 
העבודות לפי ההסכם. זהותם של המהנדס ושל מנהל העבודה תקבע בהסכמה עם 

תר בנייה כמהנדס אחראי . על המהנדס להגיש ולחתום על הבקשה להיהמזמינה
 לביצוע.

 
לעיל.  6הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות, ללא הפסקה, על פי האמור בסעיף  ב( 

הקבלן מתחייב בזאת לפנות מאתר העבודה עם תום העבודה את כל כלי העבודה, 
הציוד ופסולת הבנייה שהצטברה במהלך העבודה. השטח ינוקה לפני המסירה, כולל 

 ני השטח משיירי עבודת הקבלן לשביעות רצון המפקח והמזמינה.ניקוי בפ
 

מהנדס הביצוע יעמוד בקשר הדוק ויומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על  ג( 
 מהלך העבודות ועל התקלות ככל שתהיינה כאלה. 

 
  באם המפקח או בא כוחו יגיעו למסקנה כי קבלן משנה או מי  מבאי  כוחו של  הקבלן ד( 

לרבות  מהנדס  הביצוע  או  מנהל   העבודה  או פועל המועסק ע"י הקבלן אינו מתאים 
יהיה  –לתפקידו ויכול לגרום ו/או גורם לקלקולים ו/או לנזקים או להפרעות כלשהן 

 48רשאי לדרוש החלפתו מהקבלן, והקבלן ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו בתוך 
 שעות.

 
אזרחי ישראל שיועסקו ע"י הקבלן חייבים באישורי עבודה תקפים כל העובדים שאינם  ה( 

בדרישות  מגורמי הביטחון, המנהל האזרחי ושרות התעסוקה. הקבלן מתחייב לעמוד
כולל העמדת שומר חמוש בסמוך לפועלים, אזרחי יו"ש בכל  מגדל עוזרבש"צ הישוב 

 שעות העבודה וליווים משער  הישוב וחזרה וזאת על חשבונו.
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אין בתחומי המזמינה אתר חוקי ורשמי לסילוק פסולת.  ו(         

הגזם ושאר הפסולת ולרבות הקבלן מתחייב לפנות את עודפי העפר, פסולת הבנייה, 
)להלן: "הפסולת"( לאתר סילוק פסולת רשמי וחוקי, כאשר הקבלן ישא בכל ההוצאות 

 הנדרשות לשם כך. 
 

קבלן לדאוג לכלי רכב וציוד לעובדיו כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות על ה ז( 
 ביצועה יהיו מרביים.

 
העבודה תבוצע ע"י הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וחדשניים, והקבלן יספק  ח( 

 את הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודה ברמה זו.
 

ה. מטרת הביקורת היא לוודא אם על הקבלן לבצע ביקורת יומית בכל שטחי העבוד ט( 
לא חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי ולבדוק את התאמת ביצוע העבודות בפועל 

 לתוכניות ולמפרטים.
 

למזמינה תעמוד הזכות להזמין בדיקות מעבדה לבדיקת טיב העבודות שביצע הקבלן  י( 
בנייה,  לתקנים ישראלים, למפרט הכללי לעבודותוהחומרים שהשתמש בהם, בהתאם 

ובהתאם להוראות המפקח ו/או המתכננים. הבדיקות יבוצעו על  ולמפרט המיוחד
 חשבון הקבלן .

        
הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודה פתוח לנסיעה לכל  (אי" 

אורך תקופת ביצוע העבודה. במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה, יהיה על 
אישור מראש ע"י המפקח וכל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו יחולו הקבלן לקבל 

 על הקבלן בלבד. כמו כן, על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו ע"פ הוראות המפקח.
 

הקבלן ישתמש לשם ביצוע העבודות בחומרים ובמוצרים מסוג א' לפחות, אשר יתאימו  בי" 
נושאי תו תקן, והקבלן מתחייב לבצע לדרישות המפרט הטכני ולתקן הישראלי ויהיו 

 את כל עבודות הפיתוח בטיב וברמה גבוהה.
 

כל החומרים והמוצרים לבניה יובאו לשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריותו ויהיו  (גי" 
שייכים למזמינה מיד עם הבאתם לשטח. אולם האחריות לשמירתם, לטיבם, 

קבלן באופן בלעדי. הקבלן יהיה לאיכותם, לביטוחם ולכל הקשור בהם, תהיה על ה
חייב לבצע את כלל העבודות בהתאם לתקנים המחייבים והמומלצים, הוראות חוקי 
התכנון והבניה החלים בישראל ובאזור )לפי המחמיר מביניהם(, תקנות פיקוד העורף 

 והוראות רשויות הג"א ורשויות כיבוי האש. 
 

חריותו לגבי מוצרים וחומרים לפחות מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן, תהיה א (י"ד 
 לתקופה הניתנת באחריות היצרן.

 
 היקף העבודות ושלבי ביצוע

 
רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה של העבודות שיש לבצע,  המזמינה תהיה .8

והקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה אך ורק בהתאם למה שיבוצע בפועל בהתאם להנחיות 
הסכם או על בינה גם רשאית לחלק את העבודה לשלבי ביצוע, על פי האמור המזמינה. המזמ

פי שיקול דעתה. המזמינה תהיה רשאית להודיע לקבלן על הגדלת היקפי העבודות בכל דרך 
שהיא )הוספת פיתוח, הוספת בניה וכדומה(, ואף מספר פעמים, גם לאחר סיום ביצוע 

 העבודות בכל שלב ושלב. 
 

בכל מקרה שבו לא יקבל הקבלן צו התחלת עבודה מעבר לצו התחלת העבודה מובהר בזאת כי  
הראשוני, וזאת מכל סיבה שהיא )בין אם יתרת העבודות לא יבוצעו, בין אם יפורסם מכרז 
חדש לביצוען, ובין אם יוזמנו מקבלן אחר או כל סיבה אחרת( כי אז לא יהיו לקבלן כל טענות 

     ך.או תביעות כנגד המזמינה בגין כ
 
 
 
 
 התמורה .9
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סכום ההסכם בהתאם להצעת הקבלן וזאת לביצוע כלל העבודות נשוא העבודה, אשר  א( 
בתוספת מע"מ לכלל  ₪      הינויצוין בצו התחלת העבודה, 

 העבודות. 
 על אף האמור, התמורה ודרך תשלום התמורה יהיו כאמור להלן.  

 
בהתאם לצו התחלת העבודה, הקבלן הזוכה יהיה בתמורה לביצוע העבודות אשר יבוצעו  ב(

סך התמורה הכולל זכאי לתמורה לפי חשבון המאושר ע"י המפקח  המגיעה לו בהתאם ל
והכפלת הכמויות במחירי הכמות המבוצעת בפועל ולפי מדידת כמויות  לפי של הצעתו 

 רק לאחר שהתקבלה התמורה ממשרד הביטחון. בכפוף ווזאת  הקבלן בהצעתו למכרז

לעיל, הסכום האמור לא יהיה צמוד למדד כל שהוא והמזמינה  7בכפוף לאמור בסעיף  ג( 
לא תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית בכל סוג, וזאת גם אם משום מה יתארך מועד 
הביצוע של הפרויקט מעבר לקבוע בהסכם זה. כמו כן, במקרה שתקופת ההסכם 

ך, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין ההתארכות, ולא יהיה זכאי תתאר
 להוצאות תקורה כלשהן.   

 
, אישר ביצוע עבודה המזמינה לא תישמע כל טענה, כי גורם אחר כלשהו להוציא הגזבר ד( 

 מעבר לסכום האמור. תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.
 

 עבודות נוספות .10
 

יעשה זאת  – מכרזויידרש הקבלן על ידי המפקח לבצע עבודות שאינן כלולות בבמידה  א( 
 מגזבר המזמינה, המפקח או ממהנדס המזמינה.רק לאחר שיקבל על כך הוראה בכתב 

 
. ב' להסכם זה, ויחולו 9התשלום עבור העבודות הנוספות יעשה בהתאם להוראות ס"ק  ב(

 . המחייביםים להסכם זה, בשינוי 9עליו שאר הוראות סעיף 
 

)עבודות  עבודות המכרזבמידה שיידרש הקבלן לבצע עבודה נוספת שאינה נכללת ב ג(
חריגות( ינקוב הקבלן במחיר העבודה בהתאם לניתוח מחירים שייעשה לפי סדר 

 העדיפויות הבא )העדיפות מאופציה ראשונה ומטה(:
 ניתוח מחיר פרורטה. –ניתוח מחיר יחסי על בסיס מחירי חוזה בעלי אופי דומה  .1
ללא תוספת קבלן ראשי  20%ניתוח מחיר על בסיס מחירון "דקל" בהנחה של  .2

 וללא תוספת אזור וללא תוספות בכל סוג שהוא.
 ניתוח מחיר כנ"ל על בסיס מחירון "המאגר המשולב". .3
מחירי חומרים, ציוד, מחירי קבלן משנה  –ניתוח מחיר על בסיס עלויות בפועל  .4

 וכדומה.
י מחירים יוגשו לבדיקה ואישור המפקח והחלטתו בעניין זה תהיה סופית ניתוח

 ותחייב את הקבלן.
יעשה זאת המפקח והקבלן  –לא הגיש הקבלן ניתוחי מחירים כנדרש תוך זמן סביר 

 יחויב בהוצאות עריכת הניתוחים.
 

קיבל הקבלן הוראה כאמור בס"ק א' והוא סבור שעליו לקבל תמורה בהתאם  ד( 
יודיע זאת למפקח בכתב לפני ביצועה, לרבות המחיר הנקוב בהתאם  –ות ס"ק ג'להורא

לניתוח המחירים. אם לא הודיע הקבלן על כוונתו לבקש שכר כאמור בס"ק ג', ישולם 
 לו שכר עבור ביצוע העבודה הנוספת לפי הוראות ס"ק ב' מכל מקום.

 
 תשלומים .11
 

בחשבון שיוגש ייכללו כלל . דותהעבובצוע בתום חשבון אחד, הקבלן יגיש למזמינה  א(
העבודות אשר בוצעו על ידו עד אותה עת ואשר עליו לקבל תמורה בגינן, תוך פירוט 

 נותהעתקים. החשבו 3 -שבוצעו בפועל. החשבון יהיה מפורט וחתום על ידו  בהעבודות 
 יוגשו באופן ממוחשב בפורמט "בנארית". 

 
 וימים מיום קבלתם בשלמות על נספחיהם ויאשר 30תוך  ןהמפקח יבדוק את החשבו (ב

להסכם או יתקנו בהתאם. המפקח יהיה רשאי  9-ו 8לתשלום בכפוף לאמור בסעיפים 
להפחית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין עבודות שלא בוצעו בפועל 

אחר מכן ו/או בוצעו חלקית, בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי. ל
יום מיום  30אשר יאשרו תוך  ו/או מי מטעמו יועבר החשבון לאישור מהנדס המזמינה
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קבלתו מהמפקח. אישור מהנדס המזמינה מהווה תנאי יסודי לתשלום התמורה  ע"י 
 המזמינה.

 
ום החודש השוטף שבו אושר ימים מת 45החשבון הסופי המאושר ישולם בתוך  (ג

אשר אמור להתקבל מאת משרד הביטחון אכן , וזאת בכפוף לכך שהסך החשבון
  התקבל בפועל.

 
תנאי לביצוע התשלום הנ"ל הינו סיום ביצוע כלל עבודות הבנייה וכן מסירת תוכניות 

 עדות בהתאם למפורט במפרט הטכני .
 

כלפי המזמינה בגין ו/או תביעות לא תהיינה לקבלן כל דרישות ו/או טענות 
ו/או בתשלום מסיבות של חוסר פרטים עיכובים באישור החשבון הסופי 

 בחשבון או פרטים לא נכונים.
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שתשלום החשבונות המאושרים ,מותנה בהעברת כספים  ד( 
, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב בתשלום  הביטחוןממשרד 

ר בזאת, כי הקבלן יהיה זכאי הנ"ל שנובע מאי העברת הכספים מהגורמים הנ"ל. מובה
 לקבל תמורה או חלקה אך ורק באם התשלום אשר משולם על ידם הגיע בפועל

. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית בגין התקופה בה חל העיכוב למזמינה
, תהא סיבת העיכוב אשר תהא. עם מתן צו התחלת ביטחוןבקבלת הכספים ממשרד ה

לקבלן מהו סך התשלום אשר אמור להיות משולם על ידי משרד עבודה תודיע המזמינה 
 ., והוראות סעיף זה יחולו לגבי סך זהביטחוןה

   
מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע העבודות  ה( 

אלא אם  9וההתחייבות שעל הקבלן לבצע ע"פ מסמכי ההסכם מעבר לאמור בס' 
 .9ור בכתב על ידי הגורם הרשמי של המזמינה כמפורט בסעיף הועבר אליו איש

    
הקבלן מצהיר כי לא ידרוש מהמזמינה לשאת בתשלום כלשהו מלבד התמורה הקבועה  ו( 

בהסכם זה מכל סיבה הנוגעת למצב הביטחוני באזור גוש עציון ויש"ע, וכי כל הוצאה 
לקבלן למלא את  שיהיה צורך להוציאה בגין המצב הביטחוני, בכדי לאפשר

   התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, תחול על הקבלן באופן בלעדי.
    

מוסכם בין הצדדים, שהתשלום יבוצע רק לאחר שהקבלן מסר את כלל העבודות  ז( 
ולאחר שהמפקח אישר את השלמתן של כלל העבודות, כולל תיקון כלל הליקויים אשר 

ן הסופי,  ולאחר שהקבלן ביצע חפיפה התגלו עד למועד בו אמור להיות משולם החשבו
 מלאה עם איש התחזוקה של המזמינה ומסר לידיו את כלל העבודות.

 
לכל תשלום שיש לשלם לקבלן ע"פ הסכם זה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא  ח( 

בתוקף בעת ביצוע התשלום. תשלום המע"מ יבוצע בנפרד בעת מועד תשלומו 
 נית מס ע"י המזמינה.לשלטונות המס כפוף לקבלת חשבו

 
יום לא יזכה את  30מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום שעל המזמינה לשלם עד  ט( 

יום  30 –פיצוי כלשהו, כספי או אחר. איחור בתשלום מעל ל תשלום ו/או בהקבלן ב
ואשר אינו נובע מאיחור בתשלום מהסיבות המאפשרות דחיית התשלום, ואשר 

את הקבלן בהפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה מהמדד שהיה  נקובות בהסכם זה, יזכה
 ידוע במועד שנקבע לתשלום ועד למדד שהיה ידוע במועד התשלום בפועל.

      
 ארגון העבודות ויחסי עובד מעביד .12
 

ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית  א( 
לגרוע מהסמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי של הקבלן אולם אין בכך כדי 

 ההסכם.
 

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יעסיק עובדים מיומנים וכשירים, אשר      (ב
 אצלו לעבודה בהתאם לדרישות כל דין. יתקבלו 

 
מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו  (ג

ד. הקבלן בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי של הקבלן בלב
מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר 
קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, 
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י כל דין וכמקובל בתחום זה. זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פ
הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, 

 מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת המזמינה ימציא לה אישור רו"ח בעניין.
 

מוסכם על הצדדים, כי הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי  (ד
או בקרבתם, וכי בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של המגורים הקיימים במזמינה 

 פועליו, אך ורק במקום המותר לכך ע"פ דין.
 

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה  (ה
 והבריאות  ביחס להעסקת עובדיו.  

 
יחשב הקבלן בכל הקשור למערכת היחסים בין המזמינה לבין הקבלן ו/או עובדיו,  ו( 

מעביד בין המזמינה לבין הקבלן ו/או עובדיו ו/או -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד
כל הבא מכוחו. בכל מקרה בו ייקבע אחרת, יפצה וישפה הקבלן את המזמינה בגין כל 

 סכום בו תחויב, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 

 איסור הסבה .13
 

ביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה הקבלן מתחייב לא להסב ולא להע א( 
על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת המזמינה 

     מראש ובכתב.
     
או  25%היה והקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת  ב( 

אם ההעברה נעשתה בבת אחת, בין יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין 
 אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מנוגדת לס"ק א' לעיל.

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע העבודות ע"פ מסמכי החוזה,  ג( 

אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב. המזמינה תהא רשאית, לפי שיקול 
במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו/ם דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת 

של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי 
 ההסכם ולביצוע העבודות, על הקבלן באופן מלא ובלעדי.

 
 אחריות וביטוח .14
 

 א ח ר י ו ת .1

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם 
או מחדל ל"מועצה אזורית גוש עציון" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה 

מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין 
ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או  במהלך ביצוע העבודות

 שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

 ב י ט ו ח .2

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע  2.1
על חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים 

 , ולקיימם במשך כל זמן העבודה :ד'ריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ב"אישור ע

פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם  2.1.1 
פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט" העדכנית ליום תחילת    
 הביטוח.   

בסכום ביטוח השווה למלוא היקף  –ביטוח הרכוש  –פרק א'  -
 ה, כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.העבוד

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  –פרק ב'  -
 סה"כ לתקופה. $ 1,000,000לארוע ו  $ 1,000,000: 

ביטוח אחריות מעבידים,בגבולות אחריות של לפחות:  -פרק ג'  -
 ולתקופה.למקרה  $ -.5,000,000לעובד ו   $ -.1,500,000 
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]מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל 
  התשלומים המגיעים כחוק, עבור העובדים[.

 לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן : 2.1.2

 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. 2.1.2.1

 300,000 -ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ 2.1.2.2
 ש"ח לארוע, לכל כלי בנפרד.

 בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי".

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. 2.1.2.3

 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 2.1.2.4

ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 
 "ביט".

 2.1.2.4 -ו 2.1.2.3את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים הקבלן רשאי שלא לבצע   
לעיל, אולם הוא פוטר את המזמין מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב 

 ו/או לציוד מיכני הנדסי.

הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה ולחדשה 
 באופן רציף, כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.

ו/או קבלני משנה ו/או מועצה אזורית  …כל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  "ל 2.2
  ו/או עובדיהם ."גוש עציון 

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי(.

במעמד חתימת החוזה, הקבלן ימציא ל"מועצה"  אישור עריכת ביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב  2.3
 אר :     , אשר יכלול בין השד'כנספח 

"מועצה אזורית גוש עציון" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה, וכי בכל אישור על קביעת  2.3.1
 מקרה של 

 פיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. 2.3.2 

/הביטול לא ייכנס הצמצום –אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה  2.3.3
יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח  60לתוקף בטרם חלפו 

 וגם ל"מועצה".

יום לפני תום תוקפו של כל  15הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש, לפחות  
 אישור, כל עוד החוזה מחייב זאת.

והקבלן רשאי לבצע ביטוחים הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד  2.4
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה  2.5
 ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מועצה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות. 

 פות העצמית, עפ"י כל הפוליסות.הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתת 2.6

תעביר לו  –תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "המועצה"   2.7
 "המועצה" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.
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,אם הקבלן לא ימציא את אישור עריכת הביטוח  ₪ 250,000 -בגין עבודות בהיקף נמוך מ  2.8
שלו בעת חתימת ההסכם/החוזה, המועצה תבצע את הביטוח  חתום ע"י חברת הביטוח

 מהיקף העבודה. 1%ותחייב את הקבלן בגין ביטוח בשיעור של 

 
 חובת התאום.      51

        
 א(     ידוע לקבלן כי באתר בעבודה ובסמוך לו, עוברות תשתיות מים, חשמל, תקשורת וביוב  

 .     ואחרות 
העבודה עם הגופים הנודעים לתשתיות אילו ולרבות מקורות, על הקבלן חלה חובת תאום   

חברות החשמל, בזק , הישוב הביוב במועצה. כל  ההוצאות בגין כל נזק ו/או קלקול שיגרמו 
 לתשתיות אלו, תחולנה על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 
 ידוע לקבלן כי יתכן וקבלנים נוספים יעבדו באתר העבודה ובסמוך לו. על הקבלן לתאם  (ב

את ביצוע העבודות עימם. כל הוצאות והתשלומים בגין כל נזק ו/או קלקול  שיגרמו בגין אי 
 עמידה בהוראות סעיף זה, תחולנה על הקבלן.

 
 ערבות הביצוע: . 61

לביצוע העבודות נשוא ההסכם,  ימסור התחייבותו של הקבלן מלוא להבטחת   
הקבלן למזמינה במעמד החתימה על ההסכם, ערבות לביצוע, שתהא ערבות בנקאית 

. הערבות תהא לתקופה שמיום חתימה על ההסכם ועד ובלתי חוזרת אוטונומית
לתום תקופת ביצוע ומסירת העבודות האמורות בהסכם לפי המאוחר.  הערבות 

 2' גדות כולל המע"מ ותנוסח על פי נוסח מחייב בנספח מערך העבו 10%תהא בסך 
, הידוע ביום החתימה על ההסכם. במחירים לצרכןלהסכם, ותהא צמודה למדד 

בכפוף  בתום תקופת הביצוע ורק לאחר אישור אכלוס הבניין, תוחזר הערבות לקבלן
 .לעמידתו בכל התחייבויותיו החוזיות

 טיבערבות  .71
 

להבטחת התחייבותו לתיקון ליקויים אשר יתגלו בתקופת הבדק, ימסור  .א
הקבלן למזמינה וכנגד תשלום חשבון סופי,  ערבות בנקאית אוטונומית 
להבטחת טיב ביצוע הפרויקט, כולל התיקונים והליקויים בעבודות, 

 5%חודשים מיום המסירה הסופית. הערבות תהא בסך  12ולתקופה של 
חשבון הסופי )כולל מע"מ ששולם בגין העבודות( וצמודה מערך העבודות שב

. בתום תקופה זו ועם פקיעת תוקף ערבות הטיב, המחירים לצרכןלמדד 
מערך העבודה )כולל מע"מ  2%ימסור הקבלן ערבות טיב מוקטנת בסך של 

כנדרש.  העבודהששולם בגין העבודות( צמוד למדד לצורך הבטחת טיב 
חודשים נוספים שתחל עם תום התקופה של  24 ערבות זו תהיה לתקופה של

 חודשים הנקובים בסעיף  12
 

 12הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת לטיב העבודה וזאת למשך  .ב
חודשים מיום המסירה הסופית של כלל העבודות. לאחר חלוף תקופה זו 
יהיה הקבלן אחראי לטיב העבודות בהתאם לשיעור ומועד האחריות 

( הקבלן מתחייב 1973 –של חוק המכר דירות )תשל"ג הנקובים בתוספת 
 יום מיום קבלת הדרישה לבצעם.  14לבצע את התיקונים תוך 

 

ו/או  16האמורות בסעיף זה ובסעיף  בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבויות .ג
לפי דרישת המזמינה, תהא הקבלן לא ימציא למזמינה ערבות טיב, כאמור לעיל, 

לממש ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל המזמינה רשאית 
ההתחייבויות של הקבלן ע"פ החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמינה 

 ע"פ הסכם זה.
 

 
 הפרת הסכם וביטול הסכם .81
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הסכם,   הינם ל 17-, ו4,5,6,7,8,12,13,14,16ם הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי  סעיפי א( 
ויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית, המזכה את תנאים עיקריים 

המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות הבנקאית, כשהם 
שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל למזמינה, וזאת  המחירים לצרכן  צמודים למדד

כי החוזה מבלי לגרוע מזכות המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה ע"פ מסמ
 או ע"פ כל דין.

 
)א'( לעיל מכל  17המזמינה תהא זכאית לנכות את סכומי הפיצויים האמורים בס'  ב( 

סכום שיגיע לקבלן, בין ע"פ מסמכי ההסכם ובין מכוח הסכם אחר כלשהו או לגבותם 
 בכל דרך חוקית אחרת.

 
את הקבלן תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לקבלן, לא ישחררו  ג( 

 מהתחייבויותיו ע"פ מסמכי ההסכם.
 

היה והקבלן יפר את ההסכם הפרה יסודית, תהא המזמינה זכאית לכל סעד ותרופה  ד( 
משפטית העומדים לה ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, 

אית תהא זכאית לבטל את ההסכם, לתבוע פיצויים על הפרתו, לחלט את הערבות הבנק
 ולהעביר ביצוע העבודות ע"פ מסמכי ההסכם לקבלן אחר.

 
מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה, הרי האירועים הבאים יחשבו  ה( 

כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה ע"פ מסמכי 
 ההסכם, וע"פ כל דין:

 
שנעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי הוטל עיקול זמני או קבוע או  (1)  

נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא הופסקו או 
 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 

 
הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  (2)  

רגל, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד, או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת 
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן 
נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, או 
שהוא פנה לנושיו למען קבלת אורכה או פשרה להסדרת חובותיו ע"פ פקודת 

 החברות.
 

 להנחת דעתה של המזמינה, כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.הוכח  (3)  
 

הוכח להנחת דעתה של המזמינה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  (4)  
שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר  

 למסמכי הסכם זה או ביצועם.
 

י הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז הוכח להנחת דעתה של המזמינה, כ (5)  
או בקשר עם מסמכי ההסכם, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית 

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
הוכח להנחת דעתו של המפקח, כי הקבלן מפגר בביצוע העבודות בפיגור של  (6)  

דו בפרויקט, ואם לא נקבע, יום ביחס ללוח הזמנים שאושר על י 30 -למעלה מ
   בפרויקט.יום מהקצב המצופה להתקדמות  30 -למעלה מ

  
 הקבלן מתחייב לידע את המזמינה על התרחשות האירועים הנ"ל. (7)  

 
ספרי המזמינה וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  ו( 

 לקבלן ומועדיהם.
 

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש   17יותיה ע"פ ס' השתמשה המזמינה בחלק מזכו ז( 
האמור בזכויות המזמינה כביטול ההסכם ע"י המזמינה, אלא אם המזמינה הודיעה 
על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו ע"פ ההסכם, כל 

 עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.
 
 כללי .91
 

מוסכם בין הצדדים, כי המזמינה רשאית לבטל את הוראות הסכם זה ולהפסיק את  א( 
 העבודות או את חלקן בכל עת, ע"פ שיקול דעתה המוחלט, וזאת בכל עת.  
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במקרה והמזמינה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף זה, היא תודיע על כך לקבלן  ב( 

 יום מראש. 14בכתב 
  
 ת כדלקמן:במקרה כזו, יחולו ההוראו ג( 

 
עם ביטול ההסכם והפסקת העבודות כאמור בסעיף זה תועבר הבעלות בחומרי הבנייה   

והציוד שבאתר למזמינה, באם המזמינה תבחר בכך, והמזמינה תשלם לקבלן את 
 החלק היחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה, וזאת ע"פ קביעת המפקח.

לקבלן כל תביעה ו/או טענה כנגד המזמינה פרט לתשלום האמור בסעיף זה, לא תהא   
 או מי מטעמה בגין ביטול ההסכם והפסקת העבודה.

 
הקבלן מצהיר ומודה, כי ידוע לו שקבלנים אחרים עשויים לעבוד באתר ועליו לתאם עמם  .20

את העבודה. כמו"כ, יתאם הקבלן את עבודתו עם חברת החשמל, משרד התקשורת, בזק, 
בשל בביצוע העבודות  עיכוב חרים ו/או נוספים, ככל שהדבר יידרש.מקורות ועם גורמים א

לא יזכה את הקבלן בתשלום ו/או בפיצוי כלשהוא ולא יהווה עילה  אי תאום או תאום לקוי
 להפסקת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה.

 
הסכמה מצד המזמינה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי ההסכם במקרה/ים  א( .21

לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, מסוים/ים, 
 .גם יחד ראש המזמינה והגזבר ם שלכאמור, טעונה אישור בכתב ובחתימת

 
מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  ב( 

הצהרות, מצגים, במלואו, וכי המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 
הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים במסמכי ההסכם ואשר נעשו, 
אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי ההסכם, לא 

 יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 

חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים מוסכם בין הצדדים, כי סמכות הדיון בכל  .22
 ירושלים, ולו בלבד.עיר המשפט המוסמך מבחינת העניין ב-לבית

 
ישא בהוצאות ביול מסמכי ההסכם ובהוצאות ביול מסמכים נוספים הקשורים או יהקבלן  .23

 נובעים ממסמכי ההסכם, אם יש צורך בביול זה
 

 :כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן .24
 
 

 90433המזמינה: מועצה אזורית גוש עציון. ד.נ צפון יהודה אלון שבות 
 

 הקבלן: ___________________________________.
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 חתימת מורשים וחותמ
 
 

                                                                                       
 __________________________                      ____________________ 
 ה ק ב ל ן                       ה מ ו ע צ ה          
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 תנאים מיוחדים  -' ונספח  
 

 תנאים מיוחדים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
 

ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא  מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף
 את האמור בטופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה.

 
בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה 

 יחולו הוראות מסמך זה.
 

 ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין הדרישות המפורטות בהם. בחוזה המחירים הנקובים 
 
 העבודהמקום  .1

 והדרומיהמזרחי בשטח  מגדל עוזהעבודות נשוא מכרז/חוזה זה יבוצעו בישוב 
 וסמוך למבנים קיימים ומאוכלסים.

 
 תאור העבודה .2

 .ושערים רשת מרותכת ביטחוניתהקמת גדר 
 
 לוח זמנים .3

 מיום קבלת צו העבודה.  ימים  60 -תקופת הביצוע
 אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה למועצה  

 אזורית גוש עציון כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות בקנס פיגורים הנהוג.
לא תהיה כל תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות, חגים, ימי גשם וימי סגר 

 בשטחים.
לקבלן לעבור לעבודה  לצורך עמידה בלוח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות

 במשמרות והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות.
מודגש בזה שלוח הזמנים הוא למסירה מושלמת של כל העבודה, אולם על הקבלן 

 להיערך לעבוד לפי שלבי הביצוע. 
הקבלן לא רשאי אלא באישור המפקח לעבור לעבודה בשלב הבא, ואם סיים את 

 הקודם במלואה.עבודת השלב 
 
 מים וחשמל .4

 הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שיהיו דרושים לו לצורך העבודה 
ההתחברויות וכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במים וחשמל יהיו על 

 חשבון הקבלן.
 

 מניעת נזקים לתשתיות קיימות .5
 העבודה היא באזור מבנים מאוכלסים. 
 תשתיות בתחומים שונים כגון:באתר וסמוך לאתר קיימים  

ביוב, חשמל, מים, טלפונים, וכד' והקבלן יהיה האחראי הבלעדי סיב אופטי, 
 לתקינות התשתיות הנ"ל לכל אורך תקופת הביצוע.

הקבלן יוודא מראש מציאת שירותים שונים עיליים ותת קרקעיים בשטחי עבודתו 
ורם אחר מוסמך, את ובדרכי הגישה ויתאם עם מחלקת מהנדס המועצה או כל ג

 הדרוש למניעת פגיעה בהם.
 הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים בעלי שרשראות.

כמו כן, ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו 
 עקב עבודותיו בשטח.

הקבלן,  נזקים שייגרמו לכבישים קיימים, או תשתיות אחרות, על ידי הכלים של
 יתוקנו על ידו ועל חשבונו.

 בכל מקרה יחזיר את המצב שהיה קיים בשטח לפני התחלת העבודות.
בכל מקרה של פגיעה בתשתיות ידאג הקבלן לדווח ללא דיחוי לגורמים הנוגעים 

 כגון: חברת חשמל, "בזק", מועצה אזורית גוש עציון, ישוב והפיקוח. 
מפקח והגורמים הנוגעים בתקלה את הנזק כמו כן עליו לתקן בהתאם להוראות ה

 במהירות המרבית ולשביעות רצון המפקח.
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 נוהל הכנסת עובדים לאתר כולל שמירה ביטחונית וגידור .6

ידוע לקבלן שעליו להכניס לאתר פועלים עם רשיון ועליו לתאם נושא זה עם קצין 
 של המועצה והרבש"ץ של הישוב. הביטחון

 הנוהלים להכנסת עובדים.על הקבלן לדעת את כל 
לא תוכר כל תביעה להארכת תקופת ביצוע או תביעות אחרות עקב הנוהלים של 

 הכנסת עובדים לישוב ושמירה הנדרשים באתר.
במקרה של העסקת פועלים ערבים ידאג הקבלן להצבת שומר קבוע עם נשק, ומיומן 

 הכל לשביעות רצון רבש"ץ הישוב.
עות העבודה. שומר האתר לא יהיה מנהל העבודה השומר יהיה קבוע באתר בכל ש

 ולא יהיה מועסק בעבודה אחרת כל שהיא באתר ומחוצה לו.
העסקת עובדים שאינם אזרחים ישראלים מחייבת קבלת אישור בכתב מהמזמינה 

 קודם תחילת הביצוע ובתנאים שתקבע המזמינה.
 

 סעיפים חריגים .7
הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה, ולא 

 או לא סומנה בתוכניות.במכרז הוגדרה 
חוזה, יבוצעו עבודות אלו לפי בבמקרה שידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות 

 בהסכם. 10ניתוח מחיר כמוגדר בסעיף 
ת ללא כל תנאי מצד בכל מקרה, הוראה בכתב לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידי

 הקבלן ואף אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה.
 אי ביצוע הוראת המפקח תחשב כהפרה חמורה של הסכם זה.

 התייקרויות .8
 הקבלן לא יקבל כל תוספת בגין התייקרות 

 
 העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן .9

נוספות לקבלנים אחרים או לביצוע על ידי המזמין רשאי למסור ביצוע עבודות 
גורמים אחרים בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניו מבלי שתהיה לקבלן זכות 

 לתבוע תשלום או הטבה כלשהם בקשר לעבודות האמורות, ותאום עם מבצעיהן.
 

 עבודה בשעות היום .10
 הקבלן מתחייב לעבוד בכל שעות היום, ורק בשעות היום. 
 העבודות מחוץ לשעות הנ"ל יהיה כפוף להוראות החוק בנושא.ביצוע  
 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בימים ובשעות לא רגילות. 

 
 תאום עם גורמים שונים .11

הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת העבודה ובמהלכה  
המוסמכים כגון: לרבות קבלת אישורי חפירה, הזמנות פיקוח וכו', עם הגורמים 

ישוב, חברת חשמל, חברת בזק, רשות מקומית, רשות העתיקות, משטרה, רשות 
הגנים הלאומית וכו', לרבות דרישות שונות לסילוק מטרדים או העתקת אלמנטים 
שונים או ביצוע אלמנטים אחרים במקומם, כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע 

 ין.העבודה ולמסרה לרשות המקומית לשימוש תק
 
 עבודה בשטח בנוי ומאוכלס .21

 העבודה תתבצע בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים.  
על הקבלן להביא בחשבון במשך כל תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח  

האתר ובסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של 
תים, מעברים חופשיים לתנועה האוכלוסייה בשכונה, כולל ביצוע דרכי גישה לב

 הכללית של תשובי השכונה, דרכי גישה אלטרנטיביות במידת הצורך וכד'.
כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן. 

  
 הגנת דיירים מפני נזקים .31

ל ידי כל נזק שיגרם לדיירים הגרים באתר כתוצאה מעבודות הקבלן באתר יתוקן ע 
 הקבלן ועל חשבונות בתוך פרק זמן המאושר על ידי המפקח.

 
  המפרטים .41
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 .טהמפרט הכללי לביצוע העבודה היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב" 
 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית. 

השוואה למצב כמו כן מצהיר הקבלן שלמד ובדק את כל מסמכי החוזה, וביצע 
 בשטח.

 
 מצב מסירה .15

כולל אישור מודד מוסמך על ימסר למזמינה במצב מוגמר כולל כל עבודות  המקום
 כך כי לא נעשתה חריגה מגבולות המותרים 

 
 סתירות בין מסמכים .61

משמעות, ו/או פירוש שונה -התאמה, ו/או דו -בכל מקרה של סתירה, אי 
ם, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של מהתיאורים ומהדרישות במסמכים השוני

   המזמין והמפקח  לפני הביצוע, ולקבל הוראות כיצד לנהוג.
 

  מידות ופרטים .17
על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בתוכניות במקרה שתימצא 
טעות, או סטירה בתוכניות, או בשרטוטים, עליו להודיע על כך מיידית למפקח, על 

 לה יחליט לפי איזה מהם לבצע את העבודה.מנת שה
 

 שלבי העבודה .18
 על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה. 

למפקח הסמכות בקשר לקביעת שלבי העבודה וסדריה. בתחילת העבודה יוגש 
לאישור המפקח לו"ז מפורט ע"י לוח גאנט לכל העבודה לאישור המפקח. העברת 

 לו"ז.מותנה באישור המפקח ל 1חשבון מס' 
 

  פינוי פסולת .19
הקבלן ידאג לניקיון האתר לכל אורך תקופת הביצוע. כל פסולת תרוכז באופן שוטף  

למקום מוסכם עם הפיקוח ובתיאום מלא עם מזכירות הישוב, הקבלן יהיה אחראי 
לסילוק הפסולת. הקבלן לא יפזר או יערום פסולת אלא במקומות המתואמים עם 

עבודות ניקוי האתר יעשרו מיידית עם קבלת הדרישה מאת הפיקוח והרשויות, 
 המפקח. מחיר ניקוי השטח כלול במחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

 
 אספקה והרכבה .02

 כל מקום שמוזכר המונח: אספקה או הרכבה, פירושו:  
 "אספקה": רכישת המוצר, הובלתו, פריקתו, ואחסונו במחסני הקבלן באתר.

 להשלמת הרכבת המוצר בהתאם למפרט ולתוכניות. "הרכבה": כל הדרוש
 
   בטיחות .12

 הקבלן אחראי לכל נושא הבטיחות באתר.
 
   דרכי גישה .22

כל תנועה במערכת הדרכים הציבוריות תתואם עם הישוב, עם הקבלנים האחרים 
שיעבדו באתר ועם הפיקוח ותתחשב בדרכים הנחוצות לביצוע העבודות האחרות 

 במקביל לעבודות הקבלן.המבוצעות באתר 
 אחסון חומרי בניה ומוצרים ייעשה אך ורק בגבולות העבודה.

 
 מדידות וסימון .32

 א. הקבלן יעסיק מודד צמוד במהלך כל העבודה.  
 כל עבודות המדידה והסימון ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.     
 עם מסירת האתר יכין הקבלן את נקודות הפרצלציה של המגרש ונקודות        
 קבע מפוזרות באתר העבודה כמוצא לקביעת  גבהים.     

 
 .  הקבלן ידאג ויהיה אחראי לשלמות כל הסימון במשך כל מהלך העבודה עד   ב

  למסירה הסופית של העבודה.     
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 ASית יספק הקבלן תוכניות עדות). בגמר העבודות ולקראת המסירה הסופג
MADE)  עותקים 3 -לכל העבודות שביצע בפיתוח ובתשתיות. התוכניות ימסרו ב 

 ובחתימת המודד + דיסק.     
  

 קבלני משנה . 24
 מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן חייב לקבל את אישור המזמין והמפקח.

 אין להעסיק קבלן משנה בטרם אושר.
 בסמכותו של מפקח לפסול קבלן משנה לפני  

 הביצוע ו/או תוך כדי העבודה מנימוקים מקצועיים.
 הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באישור המפקח.

 
 עבודה בשלבים .25

המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה לשיקול 
 דעתו.

מאשר כי לא תהיה לביצוע בשלבים כל סיבה הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך ו
 לשינוי ו/או לתביעות כספיות.
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 המועצה האזורית גוש עציון

  וכתב כמויות מפרט טכני - 'זנספח 
ושערים  ביטחוניתמרותכת  הקמת גדר דרומית רשת

 מגדל עוזבישוב 

 2019/41 מכרז
 מדידה ותשלום

המדידה תהיה לפי השטח, במטרים אורך,  שהוקם בהם גדר בהתאם לתכניות  

 ולפי הוראות המפקח. 

 הקמת גדר דרומית רשתהתשלום יהווה תמורה מלאה לכל העבודה הדרושה ל 

 מרותכת ביטחונית .
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   כתב כמויות 
 

  

 סה"כ מחיר  כמות יח' פירוט העבודה סעיף
 גדרות מתיל, רשת 44.11.0170

  
 

  

 11200 28  410 מטר פירוק גדר רשת שקיימת בשטח 
 

פירוק גדר תיילים מתריעה הקיימת בשטח וסילוקה מאזור 
 העבודות

 20000 20  1000 מטר

 
אספקה וביצוע גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה בגובה 

עילי מעל גובה מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם  2.48כולל של 
מ"מ, עמודי גדר  150/50/4.5. רשת משבצות  °45מ' בזוית  2.0

מ', לרבות כיפות אלומניום  3.0מ"מ  כל  80/41/2.2מפרופיל 
מ"מ ואביזרי חיבור מנירוסטה, לאורך הגדר יש  2בעובי דופן 

מ"מ, לכל  5קורת הקשחה העשוייה שלושה חוטי רוחב בקוטר 
עמוד ראשון ואחרון עמוד תמך אחד עמוד חמישי בגדר ולכל 

בציר הגדר, לכל עמוד פינה שני עמודי תמך בצירי הגדר, עמודי 
מ"מ, עמודי  2מ"מ בעובי דופן  60/41התמך מפרופיל מלבני 

" מגולוון, 3/8התמך מחוברים לעמודי הגדר בבורג בקוטר 
מ'.  לרבות  1.2המרחק בין ציר עמוד הגדר לעמוד התמך 

ס"מ. גדר  50/50/70במידות   30סודות בטון ב' חפירה ויסודות 
 ס"מ על גבי המעקם העילי. 80תלתלית קוטר 

 360,000 180  2000 מטר

 
 שערים ופשפשים

  
 

  

ס"מ  120/200מגולוון במידות  -שער פשפש חד כנפי  44.42.0113
 50/150/5ורשת מרותכת  1 1/4/"2.2מסגרת מצינור קוטר 

  2/"2.2מצינור מגולוון קוטר מ"מ, לרבות עמודי שער 
במידות  30לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון ב' 

 ס"מ 50/50/70

 1700 1,700  1 קומפ'

מגוולן רוחב פתח נטו חופשי למעבר  -שער לרכב דו כנפי  44.42.0114
מטר. השער יבנה באופן שלא יתאפשר טיפוס או  6של 

בריח עם מנעול זחילה מעליו ומתחתיו. לכל כנף יותקן 
שיאפשר עיגון הכנף כלפי הקרקע בנוסף לבריח אנכי 
שיסגור את שתי הכנפים זו לזו. השער יותקן ע"ג שני עמודי 
צד. כיוון פתיחת השער בהתאם להחלטה המבצעית 

 בשטח.
  

 

 6000 6,000  1 קומפ'

 
 גדרות מתיל ושערים ופשפשים 44סה"כ 

  
 

 
398,900 

  מ"מע 17% 

 
 17% 67,813 

 
 גדרות מתיל ושערים ופשפשים 44סה"כ 

 

 
 

 
466,713 

       
סה"כ 

   _______________________________________ במילים:

 

  

    
 

  
חתימה 

   _______________________________________ וחותמת:
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 טבלת המלצות -נספח ח' 

 
 לצותמטבלת פרויקטים שביצע הקבלן וה

 
 
 
 

 
פרויקט )יש לציין 

סוג המבנה, ומקום 
 בנייתו 

היקף כספי )על פי 
 חשבון סופי( 

 לפני מע"מ

תאריך 
סיום 

 עבודות

שם הממליץ )יש לציין 
 שם, 

 ומספר טלפון(  
 והקשר שלו לפרויקט  
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   ממליציםאישור נוסח  –נספח ט' 
 לכבוד

 מועצה אזורית גוש עציון

 א.נ.

 עבודות גידור ושערים במגדל עוזהנדון :  

 

 הנני משמש בתפקיד _________________________________________ 

 

 הנני לאשר כי חב' ________________________________________ 

 

 ________________________________________ביצעה עבור המזמין 

 

 פרויקט _______________________________________________________

 ביצוע הפרויקט הסתים בשנת __________. 

 לא כולל מע"מ. ₪החשבון הסופי המאושר עמד על סך ________________________ 

 לסעיפים אלו: 1-4נא לתת ציון מ 

 ...............   האם העבודה בוצעה לשביעות רצון המזמינה?   .1

 ...............      האם החברה עמדה בלוחות הזמנים? .2

 ...............  האם החברה עמדה באיכות העבודה לפי דרישות החוזה?  .3

 ............... האם ההתנהלות החברה כלפי המזמינה  הייתה מכובדת ואדיבה?  .4

 

    
 ברכה,ב    
     
  
 שם:_____________________  

 תפקיד: ________________________

 חתימה +חותמת__________________

 טלפון: _________________________

 


