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 רשימת היועצים: 

 

 
  

 טלפון אחראי משרד תפקיד
  052-3807782 יהושע במברגר ממן ניהול ופיקוח ניהול הפרויקט

 ות ופיתוחאדריכל

 

 אטשטיין נחמן נחמן אטשטיין
09-8996371 

 , תאורה ותקשורתחשמל

 

 יפעת בסיס א. בסיס הנדסת חשמל
077-5131015 

, מיזוג אוויר אינסטלציה

 ומערכות בריכה

 פרח האוסמ פרח האוסמ
04-6021943 

 ציהקונסטרוק

 

 ירמולינסקיברוך  ברוך ירמולינסקי
02-6727404 

 נגישותבטיחות ויועצת 

 

 אליאךמירי  מירי אליאך
052-7664799 

 יועץ קרקע

 

 יובל רמון אגסי רימון
072-2007672 

 02-6569010 יוסי שטרן  יוסי שטרן תנועה

 054-6672018 הושעיה זיון הושעיה זיון פיתוח

 5236633-03 מולי ויתקין לוסטיג ויתקין מעליות

 02-9933066 יגאל הקשר יגאל הקשר מדידה

 03-6394018 יקותיאלדוד  דוד יקותיאל כמאות
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 מועצה אזורית  גוש עציון
 

 מתנ''ס גוש עציוןבלעב' שיפוץ הבריכה במרכז ספורט  37/2019פומבי מס' מכרז 
 

 תנאים כללים -נספח א'
 

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

 עלומסמכי המכרז על פי תוכניות ט במתנ'''ס גוש עציון שיפוץ הבריכה ומרכז ספור

 )להלן: "הפרויקט"(.חיצוניים  גורמיםבמימון ונספחיהם 

 .וחוגים כושרבריכת שחיה  וחדרי  -ספורט   מרכז .2

 סף תנאי

 100בענף  4-ג רשאים להגיש הצעות רק קבלנים או חברות שהסיווג הקבלני שלהם הינו  .3

מציע שלא יעמוד בדרישה זו ייפסל על הסף. על המציע  .בריכות תבבנייעם ניסיון )בניה( 

 לצרף עותק צילומי של תעודת רישומו וסיווגו כקבלן, בהתאם להיקף הכספי של הצעתו.

למסמכי המכרז, ולציין בה שני  פרויקטים  בנספח ו' על המציע למלא את הטבלה המצ"ב .4

תוח, יעבודות פת וואשר כולל, צעיאותם ב /חינוך/מגוריםציבור מבניבניית לפחות של 

מהם הוא ף כל אחד לשביעות רצון המזמין אשר היק 1.1.2016שבנייתם הסתיימה לאחר ו

מכתבי המלצות אינם מהווים תחליף למילוי הטבלה . )לא כולל מע"מ ( ₪ 10,000,000מעל 

ההיקף ייקבע בהתאם לסכום ששולם למציע בהתאם לחשבון הסופי של הפרויקט . הנדרשת

הנ"ל. הממליצים  יכולים להיות המזמין עצמו או  מנהליו או מפקח או מנהל פרויקט 

שאינם נשוא  ומזמינים אחריםמטעמו. המועצה שומרת על זכותה לפנות לממליצים אלו 

דעתם בכל הנוגע לשביעות רצונם מטיב  ולקבל את חוותההמלצות או הפרויקטים שבטבלה 

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

. מובהר בזאת ולצורך כך לקבל מהם כל מסמך נדרש רה כלפי המזמיןיבדק, והתנהלות יש

 כי המועצה תהיה רשאית להתחשב בתוצאות בדיקתה בבחירת הזוכה במכרז.

לפחות בנוסף לאמור, על המציע לצרף להצעתו לפחות שתי המלצות ביחס לשני פרויקטים  .5

כוללות עבודות אותם ביצע, ואשר  מרכז ספורט / בריכה של בניית מבני ציבור/ חינוך/ 

 מעלהיקף כל אחד מהם הוא בסך  ר, ואש1.1.2016פיתוח, ואשר בנייתם הסתיימה לאחר 

שלא  "ב למכרז כנספח יא'. המלצההמצ. על ההמלצות להיות בנוסח לפני מע"מ 10,000,000

  תהיה בנוסח זה תיפסל על הסף. 

הקבלן יוכיח כי ביצע או לחלופין יעסיק קבלן משנה מומחה לתחום הבריכות ואשר יוכיח  .6

 מש''ח כל אחת. 3 -בריכות שערכן לא יפחת מ 3כי ביצע בשלוש השנים האחרונות לפחות 

', אביום  ממועצה אזורית גוש עציוןלהשתתף בסיור קבלנים שיצא  חובה על המציע .7

 ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי סף להשתתפות במכרז.   10:00בשעה  23.02.2020

ערבות ה   ₪ 000500, שלבסך  במכרז להשתתפותהמציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על  .8

בכלל. המועצה תהא רשאית להציע את הערבות  ועד 15.06.2020עד התאריך תהיה בתוקף 
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 7לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב מכל סיבה שהיא, תוך 

ימים מיום שהוגש  7הביצוע תוך  ימים מיום שהוכרז כזוכה במכרז, או לא ימציא את ערבות

 הערבות תנוסח על פי נספח ב' המצורף. לו החוזה לחתימה ע"י המועצה.

אופן הגשת ההצעה תהיה על ידי מתן הנחה על אומדן לכתב הכמויות המצורף בזה, ואשר  .9

שתהיה  הצעהאחוז ההנחה  .כחולהינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע ירשום בדיו 

 ניתן ליתן הנחה באחוזים או בחלקי אחוזים. .שווה או גבוהה ממחיר האומדן תיפסל על הסף

 ההנחה לכלל החלק המחושב תהיה אחידה.

 לתנאי שיקול יהווה שהוא מהאומדןיוכנס אומדן עם קביעת אחוז הנחה מקסימאלי  לתיבה

 .סף

בנספח  למלא את המחיר הכולל של הצעתו, וזאת במשבצת שנועדה לכךהמציע על הקבלן  .10

 .ב'

בכל מקרה של סתירה בין סך המחירים שננקטו בכתב הכמויות ובין סכום ההצעה, יקבע   .11

אחוזי ולבין ו בבין המחירים שננקואי התאמה בכל מקרה של סתירה סך המחירים שננקטו. 

הקבלן הזוכה יהיה זכאי לתמורה  .אחוזי ההנחהתקבע סכום ההצעה לפי ההנחה שניתנו, 

 בכמויות שבוצעו ואושרו בפועל.בהתאם להצעתו  לפי מכפלת התמורה המגיעה לו

המועצה תהיה רשאית שלא להכריז על זוכה אם הזוכה מבצע אצלה פרויקט אחר אשר ביצועו  .12

את היכולת לבצע את שתי  זוכהה כי אין בידי המיחפוף עם פרויקט דנן, ככל שהתרש

 הפרויקטים בעת ובעונה אחת עם כח האדם העומד לרשותו.

לעיל הינם תנאי סף. מציע שלא יעמוד באחד מן התנאים  2-7המפורטים בסעיפים התנאים  .13

 הללו, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו.

 כלליים תנאים

 מסמכי המכרז המצורפים הם בהתאם לר"מ ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה: .14

 .נספח א' –תנאים כלליים  .א

 .נספח ב' -הצהרת המציע והצעת מחיר  .ב

 .טיב(-3ביצוע, -2מכרז, -1נספח ג' ) –ת למכרז ות בנקאייוערבו .ג

אישור עריכת ביטוח אחריות  -2אישור עריכת ביטוח(  -1) נספח ד' –אישור עריכת ביטוח  .ד

 .קבלן -מקצועית

 .נספח ה' –טיוטת הסכם  .ה

 .נספח ו' –טבלת המלצות  .ו

 .נספח ז' –תנאים מיוחדים  .ז

 .נספח ח' -נספח הנחיות ביטחון .ח

 .נספח ט'-מיוחד מפרט טכני  .ט

 .נספח י' –פרוגרמת בדיקות  .י

 .נספח י"א – נוסח ממליצים .יא
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 .נספח י"ב –רשימת תוכניות  .יב

 .נספח י"ג – מכרז אומדן –ומחירים כתב כמויות  .יג

 .נספח י"ד –נספח הנחיות בטיחות  .יד

 .נספח ט"ו –דו"ח יועץ קרקע וביסוס  .טו

 .נספח ט"ז –לוח זמנים לביצוע  .טז

 

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:מסמכים שאינם מצורפים למכרז אך  .15

 .הל"ת  .א

י במהדורה האחרונה של כל תקן ו/או "תקנים ישראליים ומפרטים טכניים של מת .ב

 .מפרט לרבות התקנים המומלצים שטרם שקבלו תוקף חוקי

 הנחיות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה. .ג

 

על המציע לחתום בר"ת על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם,  .16

ובכלל זה על הצהרת המציע והצעת המחיר טיוטת ההסכם, מסמך זה, התוכניות והמפרטים 

 פרוטוקול סיור קבלנים ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך. 

את היטב פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי  .17

ואילוציו. לאחר הגשת ההצעה הפרויקט כל פרטי המכרז ונספחיו וכן את כל פרטי השטח 

 או עובדה כלשהיא. , נתוןע"י הקבלן לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע פרט

ים חדשים עותקים. המחירים ינקבו בשקל 2 –' המצ"ב ב בהצעת המחיר תוגש על גבי נספח  .18

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

 וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז. 

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  .19

 הנומינאליים שנקבעו על ידו.

 ורים הבאים:על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאיש .20

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות  גופים ציבוריים )אכיפת  .א

 . 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור. .ב

תעודת העתק נאמן למקור חתום ע"י עו"ד של תמצית  היה המציע תאגיד, עליו לצרף .ג

מרשם החברות/רשם האגודות השיתופיות, וכן אישור עו"ד ההתאגדות של התאגיד 

/רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בכל דבר 

 ועניין  בצירוף דוגמאות חתימה.

 .תעודת קבלן רשום בתוקף  בסיווג הנדרש .ד
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 ועד 23.02.2020ריך מתאהחל  בלבד, וח משרד ממן ניהול ופיק למפקחשאלות, ניתן להפנות  .21

תשובות .   office2@mamaneng.co.il מיילבאמצעות  ורק בכתב 05.03.2020לתאריך 

. על המציעים יהיה לצרף את מסמך בסיור לשאלות אם יינתנו תופצנה לכל המשתתפים

. אין ועם ערבות המכרז עם מסמכי המכרז להצעתםעל ידם יחד כשהוא חתום התשובות 

  בהגשת שאלות ו/או באי מתן תשובות, כדי להאריך מועד כלשהוא.

, למפקח, לעובד שליח באמצעות או ישירות, בכתב או פה עלבמובהר בזאת כי כל פנייה,  .22

מחלקת הנדסה,  לחבר ועדת המכרזים ולחבר מליאת המועצה בקשר עם המכרז שלא 

 אצל התקבלה בטרם וזאת, זה בסעיף כמפורטבשאלות הבהרה בהתאם  פנייהבמסגרת 

 , תביא לפסילת ההצעה.  המכרז תוצאת בדבר כתובה תשובה המציע

בעצמו. עבודה באמצעות קבלני המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה  .23

ע לה מיהו קבלן ירק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המועצה, לאחר שהוד משנה, תותר

המשנה ובכפוף לכך שהאחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העבודות ועל איכותן הינה 

 המועצה תהיה זכאית לסרב לאישור קבלן משנה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. של המציע.

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יחתום על חוזה, כדוגמת החוזה המצורף בזה, ויגיש  .24

ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז.  7למועצה את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם בתוך 

מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה קיבול להצעת 

 סכם ייכנס ההסכם לתוקף. הקבלן, ורק עם חתימה על ה

יום מיום מסירת  7לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע בתוך  .25

 5ההודעה על הזכייה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 לעיל, וכל קשר חוזי בין הצדדים הנובע ממכרז זה, יהא בטל ומבוטל.

בחינת ההצעות תהא רשאית המועצה )אך לא חייבת(  במסגרת שיקולי המועצה בעת .26

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 

ואדיבותו כלפיה וכלפי יעילות העבודה , באיכות הבנייה שלו, בעמידתו בלוחות זמנים

המועצה אף תהיה רשאית להעדיף מציע אשר ניסיונו עם המועצה טוב יותר מאשר  .עובדיה

 ניסיונה עם מציעים אחרים. 

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות או לפסול הצעות של קבלנים, אשר בהתקשרויות  .27

ההתקשרות קודמות עם המועצה או עם מזמינים אחרים לא עמדו בתנאי ההסכם או ש

אי ציות להוראות המפקח והמזמין או אי עמידה  עימם הופסקה בעקבות אי עמידה בלו"ז,

 בכל אחד מתנאי ההסכם.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה  .28

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

תקשר בהסכם עם הזוכה. כן תהיה המועצה רשאית לפצל את ההזמנה בין מספר לה

מציעים, לפי שיקול דעתה. כן תהיה המועצה רשאית לבטל פרקים או רכיבים שונים מכתב 

הכמויות לפי שיקול דעתה, וזאת בין אם אין היא מעוניינת בביצועם, ובין אם כדי לבצעם 

mailto:office2@mamaneng.co.il
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מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו בגין  בעצמה או באמצעות קבלן אחר, כל זאת

 ביטול אותם פרקים או רכיבים. 

כאמור המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או  

ו/או בגין ביטול המימון על  לא לבצעו מכל סיבה שהיא, ולא רק בגלל העדר תקציב לביצוע

לשיקול דעתה המלא והסופי. המועצה אף תהיה רשאית לבטל  , וזאת בהתאםגורמי חוץידי 

  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 לא 

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

 ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

כמויות המופיעות במכרז/ בהסכם זה הינם בהערכה ויכולים לחול בהם שינויים. המועצה  .29

רשאית לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל כל סעיף בכתב הכמויות מבלי שזה יגרום לשינוי 

תה זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה ו/או טענה במחיר היחידה. שימוש המועצה בזכו

 .יכלשה

 ביחס  בהצעתו למפורטהינה בהתאם  העבודהבגין  מובהר בזאת כי התמורה שתשולם לקבלן .30

 (. הכמויות מדידת)תתבצע  בפועל שיבוצעו בכמויות והכפלתם השונים לרכיבים

 

חיצוניים  גופיםידוע למציע כי הפרויקט אמור להיות ממומן בשלבים או באופן מלא ע"י  .31

כן ידוע . על כל הכרוך והמשתמע על כך הנ"ל גופים אותםאלא שהמימון טרם אושר ע"י 

 גופים. באם למציע כי נכון ליום פרסום המכרז אין למועצה תקציב לביצוע העבודות

את מימון הפרויקט, כולו או מקצתו או חלקו, הרי שהמועצה שומרת  ולא יאשר חיצוניים

פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה לא תהא -על זכותה לבטל את המכרז כולו או חלקו על

למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המועצה בגין כך והמועצה לא תהא חייבת 

 גופיםוא. גם אם יאושר הפרויקט ע"י לשלם למי מהמצעים כל תשלום ו/או פיצוי כלשה

או אי קבלת הכספים לידי המועצה מטעם עיכוב  ואוהרי שבכל מקרה של איחור  חיצוניים

כלשהוא, כי אז לא יהיו לקבלן כל טענות או תביעות בגין כך, ואף לא זכות לדרוש תשלום 

 ו/או פיצוי כלשהוא ולרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשל האיחור. 

רשאית  והמועצה החוזה עללחתום  יידרש הוא במכרז זוכה קביעת לאחר כילמציע  דועי .32

 המימון אושר בטרם וזאת הבינוי בעבודות להתחיללהוציא צו התחלת עבודות ולהורות לו 

ומהגופים  ממפעל הפיסשכל עוד לא יאושר המימון  לכך מודע המציע. מגופים חיצוניים

לא תהיה לו הזכות לדרוש תשלום ו/ או פיצוי כלשהוא ולרבות הפרשי הצמדה  המממנים

כמו כן מובהר  לבצע. שיידרש העבודותבשל /או כל תשלום אחר כלשהוא ווריבית פיגורים 

  בזאת כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מקדמה כלשהיא.

של העבודות או  בנוסף, המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה .33

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

בהתאם להנחיות המועצה. המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן על הגדלת היקפי העבודות 
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בכל דרך שהיא )הוספת פיתוח, בניה(, ואף מספר פעמים. באם יינתנו צווי התחלת עבודה 

יה במסגרת תקופת הביצוע של הפרויקט, כי אז יהיה הקבלן זכאי לתמורה לתוספת בני

 בהתאם להסכם זה ללא כל התייקרות או הצמדה. 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .34

 .בלבד תחולנה על המציע

המועצה רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או  .35

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

כשי מסמכי המכרז ורהשינויים, התוספות והתיקונים כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של כל 

עפ"י הכתובות והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מייל ין בו בא פקסימיליהין בדואר רשום, ין בב

ועל המציעים לצרפם חתומים  מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 .להצעתם

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  .36

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

ות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת הצע .37

 לא יאוחר מיום לאחר שהוחתם על ידי מחלקת מכרזים המועצההמכרזים שבמשרדי 

 את כל מסמכי המכרז חתומים. להצעה  יש לצרף .במעטפה  13:00 עהש 15.03.2020

מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון  .38

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  .39

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.

המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. להודעה תצורף הערבות שהומצאה על  .40

 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז ו/או  .41

 החוזה, אלא להוסיף עליהן.

ההוראות החוזה הממשלתי לא יחולו על מכרז חוזה זה, ובכלל זה הוראות ידוע למציע כי   .42

 על ריביות, הצמדות או זכאות לתשלום בגין ניהול מתמשך.

 13:00  בשעה: 15.03.2020 הצעות : ביום מועד אחרון להגשת  .43

המקובלות, ניתן לקבל את מסמכי המכרז והתוכניות במשרדי המזמינה בשעות העבודה  .44

 בשום מקרה שהוא., שלא יוחזר (₪ אלפים שלושת) ₪ 0003,הסך של תמורת תשלום 

 



  
 

 

9 

9 

 

 

        ___________________ 
 ועדת מכרזים                  
 המועצה האזורית              
  גוש עציון         
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 הצהרת המציע והצעת המחיר –' בנספח 
 לכבוד

 עציון גוש האזורית המועצה

 א. ג. נ.,

נספחים ומסמכי המכרז הנמצאים כל התוכניות המפרטים  נוברשות אנו הח"מ, מצהירים כי .1
אלו שלא צורפו למכרז ואלו המהווים חלק מן המכרז ואשר לא צורפו אליו וקראנו בעיון את 
טופס ההסכם, המפרט הטכני כתב הכמויות והאומדן, ועיינו בכל התכניות והשרטוטים 

פס ההזמנה, המהווים חלק בלתי נפרד הנוגעים למכרז הנ"ל, וכן בנספחים שצורפו אל טו
ממסמכי המכרז, והבנו את השיטה שלפיה הוכן כתב הכמויות ובהתאם להם ביססנו את 
הצעתנו. כן הננו מצהירים, כי קבלנו מהמועצה את כל ההסברים שבקשנו לדעת ושהשתתפנו 

ו לנו כל בסיור הקבלנים וכי תנאי השטח עצמו מוכרים לי, תנאי השיטה מוכרים לנו והוסבר
דרישות המועצה ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע 

 והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו.

אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה, במקצועיות ובמיומנות וכפיפות לכל דרישה ותנאי  .2
 המכרז. 

את הפעלת התקציב לעבודות  וטרם אישר שגופים חיצונייםדוע לו כי יהח"מ עוד מצהיר  .3
את התקציב תהיה המועצה רשאית  ולא יפעיל מפעל הפיסשבמכרז ואם גם לאחר שאזכה, 

לבטל את מכרז כולו או חלקו לפי שיקול דעתה ובמידה ותבטל את כולו להכרזתי כזוכה 
במכרז לא יהיה כל תוקף ואני מסכים לכך ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

ה כלפי המועצה לתשלום פיצוי ו/או כל תשלום אחר שהוא ולרבות ומבלי למעט כל הוצא
 שהוצאתי בגין המכרז וההתקשרות עם המועצה.

עוד מצהיר הח"מ כי ידוע לו כי לאחר קבלת הצעתו  במכרז הוא יידרש לחתום על החוזה  .4
להתחיל בעבודות הבינוי המועצה תהיה רשאית להוציא צו התחלת עבודה ולהורות לח"מ ו

לכך שכל עוד לא  . המציע מצהיר כי הוא מודעע''י מפעל הפיסוזאת בטרם אושר המימון 
כלשהוא לא תהיה לו הזכות לדרוש תשלום ו/ או פיצוי  חיצוניים רמיםמגויאושר המימון 

  לבצע. שהעבודות שיידרבשל ו/או תשלום כלשהוא ולרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים 

אנו מתחייבים, כי אם המועצה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה התקשרות לביצוע  .5
ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו, נמציא את   7 העבודות נשוא המכרז בתוך 

הערבות הבנקאית לביצוע, כאמור בהסכם, ואת כל יתר המסמכים שעלינו להמציא עפ"י 
חיל בביצוע העבודות בפועל, בהתאם לצו התחלת מסמכי המכרז בתוך המועד האמור ונת

 עבודה שנקבל מהמועצה.

להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הרינו מצ"ב ערבות בנקאית אוטונומית  .6
עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. ( ''חש אלף מאות חמש)  ₪ 500,000צמודה למדד בשווי 

התחייבויותינו, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ידוע לנו, כי אם לא נקיים את 
 ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
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עב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש  73/2019למכרז מס'  הצעת המחיר
 .עציון

מחיר הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות  .7

. ידוע לנו כי הסכום ישולם סכום ההצעה אינו כולל מע"משעלינו לבצע עפ"י מסמכי המכרז. 

, וזאת אף אם מועד הביצוע בערכו הנומינלי ללא כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו

 יתארך מסיבה כלשהיא.

הצעתי מוגשת על ידי מתן הצעת מחיר ע"י הנחה למכרז אומדן כמפורט בכתב הכמויות  .8
 שצורף למסמכי המכרז.

  ₪   16,666,532 -    אומדן הפרויקט                              .א
 

  ₪            -                ____ % הנחה לנ"ל  .ב

 ₪            -               ללא מע"מ לאחר הנחה ההצעהסה"כ  .ג

עבור כל הרכיבים בהתאם לכמויות המפורטות  "מללא מע  ההנחלאחר  ההצעה סה"כ 

______ש"ח )סכום _________על סך כולל של __ בכתב הכמויות עומדת הצעתנו 

בתוספת  _____( ______________________________________     במילים:

 מע"מ כדין.

זכאים לכל תוספת לשכר בגין התייקרות או כל סיבה אחרת, כאמור ידוע לנו, כי לא נהיה  .9     
 לעיל.

התשלום יתבצע כנגד חשבון על העבודה שבוצעה אשר יאושר ע"י המפקח וכן ע"י מהנדס  .10     
המועצה. לא תהיינה לנו כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים וגזבר 

בתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבון או פרטים לא נכונים או עיכוב בהעברת הכסף 
 .מפעל הפיסמ

 מגורמי חוץ  יום מיום קבלת הכסף עבור החשבון  30התשלום יתבצע ע"י המועצה בתוך  
 .מפורט בהסכם, כהמפקח י ובכפוף לאישור

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

       שם המציע: 

        טלפון:  

           פקס:  

 דוא"ל:                           ______________________ 

 _____________________     כתובת:  

        תאריך:  

      חתימה + חותמת: 
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 בנקאיות ערבויות – 'גנספח 
 (1)ג/    ערבות מכרז     

 לכבוד

 המועצה האזורית גוש עציון

 א. ג. נ.,

לעב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש  73/2019מס'  למכרזערבות בנקאית : הנדון
(, אנו ערבים בזה כלפיכם "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן  עציון

הצמדה בתוספת הפרשי  (₪אלף   מאות חמש) ₪ 000,005עד לסך של לסילוק כל סכום 
(, "הפרשי הצמדה" –למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 

ב' שיפוץ הבריכה ומרכז ע 73/2019מס' פומבי במכרז וזאת בקשר עם השתתפותם 
מתחייבים לשלם לכם כל ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו  עציוןספורט במתנ''ס גוש 

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 

ן כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בכל דרך אחרת, ומבלי לטעו
 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.

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

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
 , 2020פברואר (, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש החדש"

 נקודות._ _______היינו, , 15.02.20שפורסם ביום 

(, 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 

 ועד בכלל. 15.06.2020ליום 

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

 זו בטלה ומבוטלת. , ערבות 16.06.2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בנק: _________________    תאריך: ___________
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 (2ג/

 ערבות ביצוע
 לכבוד

 וש עציוןגהמועצה האזורית 

 א. ג. נ.,

לעב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס  37/2019מס' מכרז בנקאית לביצוע ערבות הנדון: 

 גוש עציון

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה  אש"ח(     –)להלן  ₪     לסך של 

(, וזאת להבטחת "הפרשי הצמדה" –למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 

בנוגע  לעבודות נשוא מכרז ____          מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם ביום 

מתחייבים לשלם לכם כל . אנו לעב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש עציון 73/2019מס' 

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

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

משפטית או בכל דרך  כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה

 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, כל אחת 

 נ"ל.ההסך הכולל מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על 

, המתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית מחירי התשומה בבניה למגוריםמדד משמעו  – "מדד"

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן לסטטיסטיקה, 

_, ______ום שפורסם בי _______,(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש "המדד החדש" –

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת "המדד היסודי" –נקודות )להלן  ________היינו, 

 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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 (3)ג/     ערבות טיב 
 לכבוד

 המועצה האזורית גוש עציון

 א. ג. נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקשים" –עפ"י בקשת _______________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה  אש"ח(             )להלן  ₪     עד לסך של 

(, וזאת "הפרשי הצמדה" –למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן 

להבטחת טיב הבצוע עבודות הבנייה והפתוח כולל תיקוני ליקויים פגמים ו/או אי התאמות כאמור 

לעב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט  73/2019מס' עבודות נשוא מכרז  בהסכם שנחתם לביצוע 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל  במתנ''ס גוש עציון

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  3הפרשי הצמדה וזאת בתוך בתוספת 

מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את 

ביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הסכום תחילה מאת המבקשים בת

 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 

על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה

 הנ"ל.

, המתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית מחירי התשומה בבניה למגוריםמדד  – "מדד"

 .לסטטיסטיקה,

"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 

 ם _______, חודש _______, שפורסם ביו(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין החדש"

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה "המדד היסודי" –היינו, ________ נקודות )להלן 

 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. _____________יום ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל

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

 לאחר יום ___________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

      תאריך : 

      חתימה וחותמת :

      שם החותם ותפקידו : 

      שם הבנק : 
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 ביטוח  -' דנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
אגידים ו/או ו/או ת מועצה אזורית גוש עציון ו/או החברה הכלכלית גוש עציון בע"מ -" מבקש האישור"

ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
 ו/או חבריהם(ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם הקיבוצים 

 שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש עציון  -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 
ות, העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות  7ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 
המפורטים באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 

 להלן )להלן: "ביטוחי המבוטח"(. 14בסעיף 
מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות 

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק .2
פי הפרק. -להלן, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על 14.1.1כמפורט בסעיף 

 תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.
ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3

המבוטח לאתר העבודות,  העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת
אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, 

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6ביטוח וחיסכון 
המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד 

העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מסירת 

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -מהעבודות 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור 

ספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נו

 לעיל. 1או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ 30

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

ויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייב

מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב 

 כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

שות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הר

 מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  .4
כן מתחייב  ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם.
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המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

ההשתתפות למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי 

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .5
ות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבוי

במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 

ר ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישו
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,  מוסכם בזאת, כי .6
פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -הסכם זה ו/או על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא  מהבאים מטעם

 גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

טוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הבי

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי 

כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. ב

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף -על

 אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .7
, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים

)ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור 
לו, לעובדיו ולבאים מטעמו וכן מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם מקביל לטובת המבוטח(, 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם -ו/או על ויד-לרכוש כלשהו שיובא על
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי 
י הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח

בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( 
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למ בכפוף

 להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. 14.4בסעיף 

מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה .8
בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.
מי מטעמו מטעם מבקש האישור וכן כלפי  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי 

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור 

 לעדי של מבקש האישור.בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הב

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח  .9
לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

קים לכסוי הפגיעה או שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספי
 הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .10
נשוא חוזה זה, על  המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות

המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח 
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זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 
 המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

ת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם למען הסר ספק מובהר בזא

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 

באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו 

אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני ידי מבוטח המשנה, בין -על

 המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

תשלום ו/או מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .11
במיוחד פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל,  .2007 -בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז

באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי 
תקנות וכדומה, אליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, בענף הבניה לעניין תנאים סוצי

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 
 המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם לא ערך המבוטח את ביטוחי  .12
יום מראש על  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות  מבקש האישור כוונת
 הפרשי הצמדה וריבית(. הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים ו

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח 

 מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות אין בהוראות 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  המבוטחמובהר, כי   כלשהי.

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש לסכום ההשתתפות העצמית

ין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים האישור בג

 שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .13
. כל זכויות מבקש האישורעל שם  מבקש האישורלחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת 

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו.  מבקש האישורוחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על 
ת בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי בפוליסה או הפוליסו מבוטחמיום ההעברה כל זכויות ה

חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או מבוטח מותנה בכך שה מבוטחה
הפך  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחשה

ת המותרות לה לפי הדין או תנאי לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבו
 ימים כאמור 10פוליסה אחרת, זהה, חלופית תחתיה בתוך  מבוטחהפוליסה ולא נערכה ע"י ה

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 

 כלשהי.

דיעת מבטחו על כל התנאים מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לי
הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 

אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח: .14
 ביטוח העבודות הקבלניות .14.1

, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל והבאים מטעמו : המבוטח, מבקש האישורהמבוטח שם

הפרויקט )למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח(, וכן כל גורם או בעל זכויות 
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שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה 

 וח. הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביט

 "(.תקופת התחזוקהחודשים )" 24הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי  -נזק לרכוש  -פרק א'  .14.1.1
צפויים שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי 

 בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה. נזק לעבודות שמקורו 

כולל/לא כולל מע"מ )לא יפחת מעלות ההקמה  ₪סכום הביטוח: __________________ 

 מחדש על העבודות(.

הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון  הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום

ה והרחבות נוספות כמפורט להלן על בסיס לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניב

 נזק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:

 . ₪ 1,000,000הביטוח, מינימום מסכום  20%עד  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .14.1.1.1

 .₪ 200,000מהנזק, מינימום  15%עד לסך  -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .14.1.1.2

מסכום הביטוח,  15%עד  -ק שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נז .14.1.1.3
 .₪ 200,000מינימום 

 .₪ 200,000מסכום הביטוח, מינימום  10%עד  -רכוש בהעברה  .14.1.1.4

מסכום  15%עד  -מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(  .14.1.1.5
 (. ₪ 50,000הביטוח )מקסימום לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח. 15%עד  -מבני עזר זמניים  .14.1.1.6

 מסכום הביטוח. 15%עד  -לחצרים  רכוש מחוץ .14.1.1.7

מסכום  20%עד  -נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  .14.1.1.8
 הביטוח.

 .₪ 500,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -פינוי הריסות  .14.1.1.9

הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות  .14.1.1.10
 מגובה הנזק. 10%עד  -מקרה הביטוח  שלא נדרשו טרם קרותמקרה ביטוח ובתנאי 

 15%עד  -הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  .14.1.1.11
 מסכום הביטוח.

מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי 
 בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן 

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק -המבטח חבות על - אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .14.1.2
לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת 

פיו נחשב -ת צולבת עלהתחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריו
 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח  .14.1.2.1
 או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.

 יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:הפרק  .14.1.2.2

 לאומי. תביעות שיבוב המוסד לביטוח .14.1.2.3

חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין  .14.1.2.4
 חובה לבטחו בביטוח חובה.

 .₪ 4,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .14.1.2.5

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא  .14.1.2.6
 .₪ 2,000,000יפחת מסך 

 ולתקופת הביטוח. למקרה ₪ 10,000,000גבול אחריות:  .14.1.2.7

המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי  - אחריות מעבידים -פרק ג'  .14.1.3
מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או 

 במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 
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יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה הפרק לא 

 ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000: גבול אחריות

 

גש פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתו-המבטח את חבות המבוטח על-ביטוח אחריות מקצועית  .14.2
לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי 

 מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות. 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות.

בשל אחריות שעלולה  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט

להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף 

 לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מסמכים,  הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן

הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות 

 מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

מבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי ה

 בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000: אחריותגבול 

 

 ביטוח חבות המוצר  .14.3
שהוגשה לראשונה במהלך תקופת פי דין בשל תביעה ו/או דרישה -המבטח את חבות המבוטח על

הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו 
 "( ו/או עקב העבודות.המוצריםו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "

 ותים.הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השיר

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה 
להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות, 

 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי 
 בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 קופת הביטוח.לאירוע ובמצטבר לת ₪ 4,000,000:גבול אחריות

 
 ביטוח "כל הסיכונים .14.4

המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו 

על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח 

 מהעבודות(, על בסיס ערך כינון.לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד 

 

 ביטוח כלי רכב .14.5
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .14.5.1

 בגין נזק אחד. ₪ 750,000 -שלא יפחת מ
בגין  ו/או הבאים מטעמםביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל 

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים 

מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

 כל אחד מיחידי המבוטח.
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של  למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש  ₪ 750,000

האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט, בגין נזק אשר היה 

מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה 

 כאמור.

וסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ביטוח מקיף אולם מ .14.5.2
  לעיל. 7ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .14.5.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 

בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק אדמה, סיכוני טבע ונזק 
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש  ₪ 750,000לרכוש בגבול אחריות של 

האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב 
סכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מו

 לעיל. 7לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .14.5.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד,  14.5פי סעיף -המונח "כלי רכב" על
 מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 
יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  .15

לשם קימום הנזק ובהתאם  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור
 מבקש האישור.לשיקול דעתו הבלעדי של 

 

 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16
וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -וח הנערך עלהנם קודמים לכל ביט .16.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח הודעה  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .16.2

 טול.של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הבי
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או 

ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 60לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .16.3
לקבלת פיצוי  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

קיים ביטוח אחר  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר .16.4
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 
מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 

 מבקש האישור.

. חריג רשלנות 2016הדורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מ .16.5
רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .16.6
כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מטעם מבקש האישור, וכן כלפי 

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .16.7
להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  חהמבוט

מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם 
 מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח .16.8
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
סת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 ב עם מבקש האישור.הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

/ כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

 קבלן הביצוע☐  __________שם:  __________שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________מען: 
18.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

גבול האחריות /  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

הסיכונים עבודות כל 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    _____ 
 

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר   ₪
אגידים ו/או חברות תו/או  (308)

עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או 
ו/או ועדי עמותות בשליטתם  

היישובים ו/או האגודות ו/או 
ו/או נבחריהם ו/או הקיבוצים 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
ויתור על תחלוף לטובת (חבריהם

 (309מבקש האישור )
 (313כיסוי בגין נזקי טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

ו/או  (317אחר ) -מבוטח נוסף 
אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או ת

 חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות
ו/או ועדי היישובים ו/או בשליטתם  

ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 -מבוטח נוסף (ו/או חבריהםעובדיהם 
 (318מבקש האישור )

מבקש  -מוטב לתגמולי ביטוח 
 (324האישור )
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

 מסכום הביטוח, 20%עד      רכוש סמוך
 ₪ 2,000,000מינימום 

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש עליו עובדים
 ₪ 2,000,000מינימום 

נזק, מינימום המ 15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים 
מסכום הביטוח,  15%עד      ומומחים אחרים

 ₪ 200,000מינימום 

מסכום הביטוח,  10%עד      רכוש בהעברה
 ₪ 200,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
)מקסימום לפריט בודד: 

50,000 ₪) 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח,  20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
המוסמכות בעקבות הרשויות 

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 
 טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות 
נוספות, עבודת לילה וחגים 

 והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת )  ₪ 10,000,000    
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
אגידים ו/או חברות תו/או ) (308)

עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או 
ו/או ועדי עמותות בשליטתם  

היישובים ו/או האגודות ו/או 
ו/או נבחריהם ו/או הקיבוצים 

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 (חבריהם

מבקש ויתור על תחלוף לטובת 
 (309האישור )

כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש 
 (312בצמ"ה )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
ו/או ) (317אחר ) -מבוטח נוסף 

אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או ת
חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות 

ו/או ועדי היישובים ו/או בשליטתם  
ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 

או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/
 (ו/או חבריהםעובדיהם 

 (318מבקש האישור ) -מבוטח נוסף 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים

  ₪ 4,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
  ₪ 2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים
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 כיסויים
האישור ייחשב כצד ג'  רכוש מבקש

(329) 

 (307קבלנים וקבלני משנה )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
גורם אחר  ויתור על תחלוף לטובת

אגידים ו/או חברות תו/או  (308)
עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או 

ו/או ועדי עמותות בשליטתם  
היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או נבחריהם ו/או הקיבוצים 
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 (חבריהם
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי מי של

 (328) ראשוניות

        אחר

 
19.  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות  060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
בפוליסת תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

 נדל"ן☐ __________שם:  __________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

כתובת אתר אחר: ☒
העבודות: 

___________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 
__________ 

 __________מען:  __________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

סכום גבול האחריות/  ת. סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל  -רכוש 
 הסיכונים

  ערך כינון    
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור

(309) 
( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או תו/או )
חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם הקיבוצים 
 (ו/או חבריהםו/או עובדיהם 

 (313כיסוי בגין נזק טבע )
 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

  לא בתוקף     צד ג'

אחריות 
 מעבידים

  לא בתוקף    

 (302אחריות צולבת )  ₪  4,000,000     אחריות המוצר
 (304הרחב שיפוי )

 (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או תו/או 

חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם הקיבוצים 
 (ו/או חבריהםו/או עובדיהם 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
אגידים ו/או תו/או ) (320גורם אחר ) -

חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים 
ו/או ועדי ו/או עמותות בשליטתם  

היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 (ו/או חבריהםעובדיהם 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור -
 (328ראשוניות )

 (332ודשים )ח 12 -תקופת גילוי 

אחריות 
 מקצועית

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 4,000,000    
 (302אחריות צולבת )

 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או תו/או 

חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם הקיבוצים 
 (ו/או חבריהםו/או עובדיהם 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
אגידים ו/או תו/או )( 320גורם אחר ) -

חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים 
ו/או ועדי ו/או עמותות בשליטתם  

היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 (ו/או חבריהםעובדיהם 
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 כיסויים
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור -
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326בפרטיות )פגיעה 
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

אחר: ציוד מכני 
 הנדסי

 (304הרחב שיפוי )      
 (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

אגידים ו/או חברות עירוניים ו/או תו/או 
חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם הקיבוצים 
 (ו/או חבריהםו/או עובדיהם 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

 (313כיסוי בגין נזקי טבע )
 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
דות אזרחיות )לרבות קבלן עבו 060צנרת והנחת קווי מים וביוב,  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 37/2019' מסהסכם טיוטת  -'ה נספח

 
 "פתשונחתם ב______ ביום ______ לחודש _______  שנערך

 2020______ לחודש _______  ביום               
 

  גוש עציון אזורית ועצהמ    י ן : ב
 ("המזמינה" –)להלן     
 אחד מצד         

 ________________________   ב י ן : ל
 ("הקבלן" –)להלן     
 אחד מצד         

 
לעב' שיפוץ הבריכה עבודות מעוניינת בהזמנת שירותים לביצוע  והמזמינה :הואיל

 4לרבות אחריות בלעדית לקבלת טופס  ומרכז ספורט במתנ''ס גוש עציון
למבנה כמפורט במסמכי המכרז מסמך י"ג' למסמכי המכרז הנ"ל, ובמפרט הטכני מסמך ט' 

ובתנאי מפורש כי זה יעביר תשלומיו  גופים חיצונייםבמימון של למסמכי המכרז הנ"ל 
  למזמינה וכאמור בהוראות הסכם זה ובנספחיו;

 
חיבור המבנה לתשתיות ראשיות  מהעבודות הינם עבודות הפיתוח,וחלק בלתי נפרד  והואיל:

וכל יתר כמפורט במסמכי המכרז מסמך י"ג ,התאורה והחנייה בהתאם לכתב הכמויות 
 "( ; למדידה עבודות: להלןהמסמכים המצורפים להסכם זה )

 
היכולת המיומנות והמומחיות כוח האדם, סיון, הידע, ימצהיר כי הוא בעל הנ והקבלן :והואיל

ביעילות ובאיכות הנדרשת ויש ברשותו את הציוד, החומרים  העבודותהדרושים לביצוע 
 והכלים המתאימים;

 
שפרסמה המזמינה  )להלן: "המכרז"( 2019/37פומבי מספר הגיש הצעתו למכרז  והקבלן :והואיל

 וועדת המכרזים בהחלטתה מיום ________ אישרה את הצעתו;
 

 ובהתאםהקבלן, בהתאם להסכם זה ונספחיו,  ימעוניינת שהעבודות יבוצעו ע" והמזמינה :והואיל
 הרצופה להסכם זה; , לא כולל מע"מ סך __________ש"ח עלהקבלן  להצעת

 
, הסכם זה על נספחיו המכרזומסמכי מעוניין לבצע את העבודות, בהתאם לתנאי  והקבלן :והואיל

 ונספחיו;
 

מפעל  באישור תלויה זהכי ידוע לו כי ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם  מצהיר והקבלן :והואיל
 קצתן, העבודות לביצוע מפעל הפיס של הרשאה תינתן לא כי יתכן וכי ובמימונו עבורו הפיס

 בענייןו/או דרישה  תביעה/או ו טענה כל לו תהא לא וכי, לפועל יצא לא וההסכם כולן או
 .המזמינה כנגד

 
 ורק אך שיקבל לכך מסכים והוא לו וידוע, העבודות לביצוע הצעה למזמינה הגיש והקבלן :והואיל

 הסכים והקבלן שיתקבלו ולאחר מפעל הפיס המזמינה לקופת יועברו אשר הכספים את
 ,לכך

 
ולהתחיל מידית בביצוע העבודות בידיעה  התקשר עם המועצה בהסכם זה והקבלן מסכים ל         :והואיל

הוא לא למרות שיבצע את העבודות ו מפעל הפיסטרם אושר המימון ממועצה כי לברורה 
 .  הבינוי לעבודת המימון את ממפעל הפיס יאשר לא עוד כל לתשלומים יהיה זכאי

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

 כנגד תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל לו תהיה ולא לו ואין המזמינה של הבלעדי דעתה
 .ולא יהא זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהוא בעניין העבודות פיצול בגין המזמינה

 
 מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב; והצדדים :והואיל
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 מסכימים בזה הצדדים כדלקמן: לכך אי

 
 הכלולות בו ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ההצהרותלהסכם זה, לרבות  המבוא .1

 :המכרז מסמכי  .2

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

 בסעיפיםכללים, וכלל הנספחים הנזכרים בו  תנאיים -)נספח א' הצעות להגשת זמנההה (1
9 ,10. 

 .המכרזים ועדת"י ע שאושרה 2019/37מס'  למכרז הקבלן הצעת (2

 .לביצוע תוכניות כולל, ותוכניות מיוחד ומפרט טכני מפרט (3

 .והמחירים כמויותה כתב (4

 .תוקף קיבלו שטרם מומלצים תקנים וכן, הרלוונטיים הישראלים התקנים (5

 .מוגנים מרחבים העורף פיקוד הוראות (6

 במתכונתו המעודכנת. חינוך במוסדות הבטיחות להבטחת הכללי המנהל חוזר (7

 .ובתעבורה בעבודה בטיחות הוראות (8

 .לביצוע זמנים לוח (9

 .תשלומים לוח (10

 .בדיקות פרוגרמת (11

)וזאת  בישראל כתוקפם החשמל וחוק 1965 -"התשכ והבנייה התכנון חוק הוראות (12
    (.באזור החל מהדין לגרוע מבלי

 ."תהל (13

 .הקבלנים סיור פרוטוקול (14

    .טחוןיהב משרד בהוצאת הכללי המפרט (15

 .ההסכם" מסמכי" –להלן  ייקראו אול אם ובין להסכם צורפו אם ביןהמסמכים הללו  כל  

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

 .גוברת הוראה איזו לקבוע מוסמך יהיה,  המזמינה באישור

 הגדרות  .3

 כמוגדר להלן: המשמעותזה תהא למונחים הבאים  בהסכם 

שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס  לעב' 73/2019מס'  פומבי מכרז "המכרז"
 גוש עציון

 ופיקוח בע''מ ע''י נציג מטעמוממן ניהול  "  המפקח" 

 יביצוע העבודות ע" עללפקח  ם"  או מי הוסמך על ידופיקוח ניהול ממן" משרד"      המזמינה מהנדס"
או כל אדם או תאגיד אחר עליו תטיל  הקבלן ע"פ מסמכי המכרז וההסכם

 .המועצה לבצע את עבודות
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ביצוע עבודות בנייה,  כולל עציון גוש''ס במתנ' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט עב  " העבודות" 
פיתוח, חיבור מערכות ראשיות וכל עבודה נוספת המופיעה בתוכניות 

 הנספחים כלללמפרט הטכני, התוכניות ו בהתאםובמפרטים, כל זאת 
לבצע ע"פ יתר  הקבלןהמצורפים להסכם זה וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל 

 מסמכי המכרז וההסכם;

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

כולל כל שטח נוסף אשר יתווסף אליה במשך תקופת  המזמינההשיפוט של  שטח  שיפוט"  שטח" 
 ההסכם או יגרע ממנה;

 לפי  לעת ומעת  החוזה  חתימת  עם לקבלן המפקח יע" בכתב ומסרישי תכניות   עבודה" תכניות"       
 "לביצוע" חותמת והנושאות הצורך

המשנה שיועסקו על ידו  קבלניעובדיו, מועסקיו, מנהליו,  לרבותמבצע  קבלן  " הקבלן" 
 וכל( ועובדיהם, יורשיו המזמינה או המפקח)לאחר קבלת אישור בכתב מאת 

 הבאים בשמו או מטעמו;

 הקבלן הצהרות .4

 התנאיםשורם ימצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, וכי ידועים וברורים לו לא הקבלן .א
 והתנאיםוהדרישות המפורטים בהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם ע"פ הדרישות 

 המפורטים בהם והמועדים שנקבעו.

והמשאבים הכספיים,  המומחיות, כי יש לו את הידע, היכולת, ומתחייבמצהיר  הקבלן .ב
המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות  העובדיםומנות, הציוד, הכישורים, המי

       .ההסכםברמה גבוהה ובהתאם למסמכי 

מתאים לביצוע העבודות נשוא חוזה  קבלנים סיווג ובעלמצהיר כי הינו קבלן רשום   הקבלן  .ג
 . זה

 ואשרע"פ מסמכי ההסכם  העבודותאחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע  הקבלן .ד
רק לאחר  תבוצעשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר ע"פ כל דין, ימחייב קבלת ר ביצועה

/או מילוי אותו תנאי וכי על הקבלן האחריות לקבל אותו ושיון ו/או היתר יקבלת אותו ר
 .חשבונו ועל תנאי אותו מילוי/או ו היתר/או ו רישיון

 ונספחיו צרופיו כל על והמכרז זה הסכם הוראות"י עפ העבודות את לבצע מתחייב הקבלן .ה
 הוראות פי ועל זה בהסכם הקבועים במועדים המפקח הוראות"י עפ מעולה בטיב השונים

 .מפעל הפיס והנחיות הדין

"ב. המצ התכנית פ"ע החוזה לביצוע הנדרשות המדידות כל את חשבונו על יבצע הקבלן .ו
 .המזמינה מהנדס ידי על או המפקח"י ע שאושר מוסמך מודד"י ע יבוצעו המדידות

 העבודה ביצוע עת בכל המזמינה"ט קב"י ע שיאושר חמוש שומר"י ע שמירה יעמיד הקבלן .ז
 .זה חוזה לביצוע הדרושה השמירה הוצאות בכל וישא

 הנובעים והבטיחות השילוט, התמרור, התנועה הסדרי כל את חשבונו על יבצע הקבלן .ח
 מתחייב כן. העבודה תקופת במשך שהוא מפגע כל ומניעת התנועה הכוונת, העבודה מביצוע
 המתכננים שם, שמו רשומים בו שלט להציב וכן העבודות ביצוע מקום את לגדר הקבלן

 את הקבלן יבצע ולא במידה. מפעל הפיס במימון מתבצעות העבודות כי יצוין וכן, והפיקוח
 מחשבון ולקזז זאת כל לבצע רשאית המזמינה תהא, המזמינה רצון לשביעות הנדרש
 .הקבלן

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

 ידו על שנדרשה התמורה כי המוקדמות בדיקותיו יסוד על שוכנע כאילו הקבלן את רואים .י
 .דעתו את וכמניחות זה הסכם פ"ע התחייבויותיו לכל הוגנת תמורה מהווים התשלום ותנאי
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 העבודה וביצוע פיקוח .5

בא כוח  ,ופיקוח ניהול ממן של המפקח לפיקוחונתון לקבלן כי ביצוע העבודות על ידו  ידוע .א
המזמינה, והקבלן יהא כפוף אליו ישירות. אין במינוי המפקח בכדי להוריד מאחריות הקבלן 

 לטיב החומרים וביצוע העבודות.

כל דין המתייחס  והוראותבמלואן בלבד  והואמתחייב למלא אחר הוראות המפקח  הקבלן .ב
הבטיחות, ושימוש  הוראותבמישרין או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודות, לרבות 

בחומרים מורשים לביצוע העבודות הכלולות במכרז. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח 
לפי סעיף זה תהיה רשאית המזמינה לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות 
הכרוכות בכך בביצוע ההוראה והמזמינה תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך לרבות 

 יו.קיזוז מחשבונות

הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודות, ולמלא  אמצעיכל בהקבלן לנקוט  על .ג
 באי כוחו למניעתן.  אואחר כל הוראות המפקח 

ההסכם בצורה מקצועית ויסודית  במסמכימתחייב לבצע את העבודות המפורטות  הקבלן .ד
ים, החומרים והעבודות האדם, הכל כוחולנהל יומן עבודה )בשלושה עותקים( בו יציין את 

 המפקח. והערותאשר בוצעו באותו יום, מזג האוויר, דרישות 

 אף רישומו מיום הקבלן שבידיעת כדבר ייחשב ביומן האמור וכל הקבלן"י ע ייחתם היומן .ה
לעת, בימים והשעות כפי שיקבע  מעת .היומן על נציגו או הקבלן חתם לא כלשהו מטעם אם

 מתחייב הקבלן סיור ביקורת בהשתתפות המפקח והקבלן או באי כוחם. יבוצעהמפקח, 
 לפיוכל גורם אחר  האזרחי המנהל גורמי החשמל חברת, בזק, מקורות עם עבודתו את לתאם
 תאום מאי כתוצאה יגרם אשר נזק כל ובהוצאות התיאומים הוצאות בכל ישא הקבלן. הצורך

 .כך בשל העבודות בצוע כוביו/או מע לקוי מתאום או

"צ רבש ,במזמינה יטחוןמחלקת הב בפניומתחייב למלא אחר כל הדרישות שתציב  הקבלן .ו
. ככל שיידרש עובדיו לזהות הנוגע בכל זה ובכלל וממונה הביטחון בביה"ס אלון שבותהיישוב 

אלו, הקבלן יהיה חייב להוציאן באופן  בדרישותהקבלן להוציא הוצאות שונות על מנת לעמוד 
 מצד המזמינה. להשתתפותבלעדי, ולא תהיה לו זכות לשיפוי או 

6.   

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה )או כל צו התחלת  7יתחיל בביצוע העבודות עד  הקבלן  .א
 יאוחר לאבהן ללא הפסקה ויסיימן  ימשיךוממועד זה ואילך עבודה שיינתן לו בעתיד(, 

 לא כי הקבלן מאת טענה כל תשמע לא כי, מוסכם .ע.ה.צ קבלת מיום ___________
סיום העבודה  .העבודה התחלת בצו הנקוב במועד העבודה בביצוע להתחיל היה יכול

 באופן מלא ומושלם הבנייה עבודות כלל ע אתביצלעניין הסכם זה, פירושו שהקבלן 
 להנחת דעתה של המועצה.

המועד  בתוךאו בהשלמתן  העבודותבין הצדדים כי במקרה של פיגור בביצוע  מוסכם  .ב
 מהתמורה 0.05%של שנקבע בצו התחלת העבודה ישלם הקבלן למזמינה פיצוי בשיעור 

. המזמינה תהא העבודה ממכלול איחור יום כל בגין זה הסכם פי על לו המגיעה הכוללת
 .הקבלן מהחשבונותרשאית לקזז סכום זה 

 כדי, עציון גוש באזור או"ש באיו הקיים הביטחוני במצב יהיה לא כי, הצדדים בין םמוסכ  .ג
 .המבוצעות העבודות של עצירה או עיכוב כלשהי בדרך להצדיק

7.   

מוסמך בטיחות ע"י משרד עבודה  מנהלמתחייב למנות  ולהעסיק דרך קבע  הקבלן     .א
 על אחראי, השאר בין, שיהיה, המפקח"י ע ומאושר מוסמך ביצוע מהנדסוכן הכלכלה 

בעל רישיון ממשרד  מוסמךמנהל עבודה ו והפיתוח התשתית,  הבנייה עבודות כל  ביצוע
להשגיח ולבצע את כלל העבודות לפי ההסכם. זהותם של  יהיה םהעבודה אשר תפקיד

המהנדס ושל מנהל העבודה תקבע בהסכמה עם המפקח או עם המזמינה. על המהנדס 
כן מתחייב הקבלן  ל הבקשה להיתר בנייה כמהנדס אחראי  לביצוע.להגיש ולחתום ע

 להעסיק ממונה על בטיחות בהתאם לדין.

. לעיל 6 בסעיף האמור פי על, הפסקה ללא, ברציפות העבודה את לבצע מתחייב הקבלן     .ב
 כלי כל את העבודה תום עם העבודה מאתר לפנות בזאתמידי יום ביומו  מתחייב הקבלן
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ולמנוע מפגעים במתחם בית  העבודה במהלך שהצטברה הבנייה ופסולת הציוד, העבודה
 הקבלן עבודת משיירי השטח בפני ניקוי כולל, המסירה לפני ינוקה השטח. הספר

 .והמזמינה המפקח רצון לשביעות

יומיומי עם המפקח וידווח לו במשך כל הזמן על והדוק  בקשריעמוד  הביצוע מהנדס     .ג
 שתהיינה כאלה.  ככלמהלך העבודות ועל התקלות 

משנה או מי  מבאי  כוחו של  הקבלן   קבלןיגיעו למסקנה כי  כוחוהמפקח או בא  באם     .ד
הקבלן אינו מתאים  ילרבות  מהנדס  הביצוע  או  מנהל   העבודה  או פועל המועסק ע"

יהיה  –/או גורם לקלקולים ו/או לנזקים או להפרעות כלשהן ולגרום  לתפקידו ויכול
 48, והקבלן ימלא אחר הדרישה וידאג להחלפתו בתוך מהקבלןרשאי לדרוש החלפתו 

 שעות.

 תקפים עבודה באישורי חייבים הקבלן"י ע שיועסקו ישראל אזרחי שאינם העובדים כל    .ה
 בדרישות לעמוד מתחייב הקבלן. התעסוקה ושרות האזרחי המנהל,  הביטחון מגורמי
כולל העמדת שומר חמוש  הישיבהטחון של יואחראי הבהמועצה, קב"ט הישוב קב"ט 

בסמוך לפועלים, אזרחי יו"ש בכל שעות העבודה וליווים משער  הישוב וחזרה וזאת על 
  חשבונו.

ורשמי לסילוק פסולת.  ילו כי אין בתחומי המזמינה אתר חוק ידועמצהיר כי  הקבלן    .ו
 ולרבותה, הגזם ושאר הפסולת יהבני פסולתהקבלן מתחייב לפנות את עודפי העפר, 

 ישאהקבלן  כאשר, וחוקי"( לאתר סילוק פסולת רשמי הפסולת)להלן: "חומרי אזבסט 
בטרם  לתוקףכנס יבכל ההוצאות הנדרשות לשם כך. מוסכם בזאת כי הסכם זה לא י

 רשאיינה חוזה חתום עם הנהלת אתר לסילוק פסולת, על פיה הציג הקבלן בפני המזמ
 הוא להשליך את הפסולת באתר המנוהל על ידה.

וציוד לעובדיו כך שהשליטה על ביצוע העבודה ויעילות  רכבהקבלן לדאוג לכלי  על     .ז
 ם.ייהיו מרבי ביצועה

הקבלן בשיטות ובאמצעים מתקדמים וחדשניים, והקבלן יספק את  י"עתבוצע  העבודה     .ח
 לביצוע העבודה ברמה זו. הנדרשיםהציוד והכלים 

יומית בכל שטחי העבודה. מטרת הביקורת היא לוודא אם לא  ביקורתהקבלן לבצע  על     .ט
מיידי ולבדוק את התאמת ביצוע העבודות בפועל לתוכניות  תיקוןחל כל שינוי המחייב 

 פרטים.ולמ

בדיקות מעבדה לבדיקת טיב העבודות שביצע הקבלן  להזמיןתעמוד הזכות  למזמינה     .י
, בנייה לעבודות הכללי למפרט, ישראלים לתקניםוהחומרים שהשתמש בהם, בהתאם 

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

משרד שדה למפקח אשר ימוקם  –עבודה קבוע  מקום למפקחמתחייב לספק  הקבלן .יא
על חשבון הקבלן בלבד. על  המשרד   וזאתמתנהלת העבודה,  ובקרבה סבירה לאתר ב
פקס. משרד  המפקח  יהיה נפרד מזה של הקבלן  טלפון+ מזגן+ להיות  מחובר לחשמל+

 ארון, מגירות+ משרדי בשולחן המשרד יצוייד, כן כמו ורק למפקח תהיה גישה אליו.
        .כסאות 4-ו לנעילה ניתן מתכת

 אורך לכל לנסיעה פתוח העבודה תוואי לאורך התנועה ציר את להשאיר מתחייב הקבלן .יב
 לקבל הקבלן על יהיה, הנסיעה תוואי בהטיית צורך ויהיה במידה. העבודה ביצוע תקופת
. בלבד הקבלן על יחולו זו הטיה לביצוע הדרושות העבודות וכל המפקח"י ע מראש אישור

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

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

 .כל עבודות הפיתוח בטיב וברמה גבוהה

החומרים והמוצרים לבניה יובאו לשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו ואחריותו ויהיו  כל .יד
ירתם, לטיבם, לאיכותם, שייכים למזמינה מיד עם הבאתם לשטח. אולם האחריות לשמ

לביטוחם ולכל הקשור בהם, תהיה על הקבלן באופן בלעדי. הקבלן יהיה חייב לבצע את 
כלל העבודות בהתאם לתקנים המחייבים והמומלצים, הוראות חוקי התכנון והבניה 
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החלים בישראל ובאזור )לפי המחמיר מביניהם(, תקנות פיקוד העורף והוראות רשויות 
 כיבוי האש. הג"א ורשויות 

 לתקופה לפחות וחומרים מוצרים לגבי אחריותו תהיה, הקבלן של מאחריותו לגרוע מבלי .טו
 .היצרן באחריות הניתנת

 ביצוע ושלבי העבודות היקף .8

 לביצוע מפעל הפיסמ תקציבית הרשאה למזמינה אין ההסכם חתימת ליום נכון כי למציע ידוע
ניתנה ההרשאה התקציבית, תעמוד למועצה הזכות  אשר על כן, כל עוד לא. חלקן או העבודות כלל

 לבטל את ההתקשרות מבלי שתהיה לקבלן כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין כך.

 הכמויות או העבודות של הקטנה או הגדלה על עת בכל לקבלן להודיע רשאית תהיה המזמינה 
 בהתאם בפועל עשיבוצ למה בהתאם ורק אך תמורה לקבלת זכאי יהיה והקבלן, לבצע שיש

כמו כן, . הבנייהלמימון  מפעל הפיסורק לאחר שתקבל הרשאה תקציבית מ המזמינה להנחיות
או על  ,להסכם  ט"ז בנספח האמור פי על, ביצוע לשלבי העבודה את לחלק רשאית גם המזמינה

 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 

 מערך כלל העבודות. %70, וזאת עד לשיעור של ושלב

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

 התמורה   .9

סכום ההסכם בהתאם להצעת הקבלן וזאת לביצוע כלל העבודות נשוא העבודה, אשר יצוין  .א
האמורות  בתוספת מע"מ לכלל העבודות ₪   בצו התחלת העבודה, הינו  

 . בהסכם זה

 :להלן כאמור יהיו התמורה תשלום ודרך התמורה, האמור אף על

בתמורה לביצוע העבודות אשר יבוצעו בהתאם לצו התחלת העבודה, הקבלן הזוכה יהיה  .ב
 הצעתול בהתאם לו המגיעה  המפקח"י ע המאושר חשבון לפי עבודות הבגין  לתמורהזכאי 

  .בפועל ובוצעו שאושרו בכמויותוהכפלתו   הכמויות בכתב ורכיב רכיב כל בגין

 .מפעל הפיסמשהתקבלה התמורה ובכפוף לכך רק לאחר  כלל התשלומים יבוצעו אך ורק 

לעיל, הסכום האמור לא יהיה צמוד למדד כל שהוא והמזמינה לא  7בכפוף לאמור בסעיף  .ג
תשלם הפרשי הצמדה ו/או ריבית בכל סוג, וזאת גם אם משום מה יתארך מועד הביצוע של 

תתארך, הקבלן לא הפרויקט מעבר לקבוע בהסכם זה. כמו כן, במקרה שתקופת ההסכם 
 יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין ההתארכות, ולא יהיה זכאי להוצאות תקורה כלשהן.   

 ביצוע אישר, כתובבמסמך  המזמינה גזבר להוציא כלשהו אחר גורם כי, טענהלא תישמע כל  .ד
  . תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם.האמור לסכום מעבר עבודה

 

 נוספות עבודות .10

מתחייבות מתוך התוכניות במידה ויידרש הקבלן על ידי המפקח לבצע עבודות שאינן  .א
)להלן  ושאינם נדרשים לשם מסירת העבודה וכל הכרוך בה באופן מלא ומושלם,והמפרטים 

 .גזבר המזמינהיעשה זאת רק לאחר שיקבל על כך הוראה בכתב מ – "עבודות חריגות"(

להסכם זה, ויחולו  2ג. 10"ק ס להוראות בהתאם יעשה התשלום עבור העבודות הנוספות .ב
 . המחויביםלהסכם זה, בשינויים  9עליו שאר הוראות סעיף 

( חריגות)עבודות  הכמויות בכתב  נכללת שאינה נוספת עבודה במידה שיידרש הקבלן לבצע .ג
 הבא העדיפויות סדר לפי שייעשה מחירים לניתוח בהתאם העבודה במחיר הקבלן ינקוב

 מאופציה ראשונה ומטה(: )העדיפות
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 ניתוח מחיר פרורטה. –מחיר יחסי על בסיס מחירי חוזה בעלי אופי דומה  ניתוח .1

 ללא 10% של בהנחה המעודכן ליום התוספת "דקל" מחירון בסיס על מחיר ניתוח .2
 .שהוא סוג בכל תוספות וללא אזור תוספת וללא ראשי קבלן תוספת

 ".המשולב"המאגר  מחירון בסיס על"ל כנ מחיר ניתוח .3

מחירי חומרים, ציוד, מחירי קבלן משנה  –מחיר על בסיס עלויות בפועל  ניתוח .4
 .וכדומה

 את ותחייב סופית תהיה זה בעניין והחלטתו המפקח ואישור לבדיקה יוגשו מחירים ניתוחי
 .הקבלן

יעשה זאת המפקח והקבלן יחויב  –הגיש הקבלן ניתוחי מחירים כנדרש תוך זמן סביר  לא
 בהוצאות עריכת הניתוחים.

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

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

 תשלומים .11

 

 התשלומים.  בלוח - 'בנספח יתשלום שיוגדר  חודש. יגיש למזמינה חשבון בתום הקבלן .א

ידו עד אותה עת ואשר  חשבון שיוגש במועדים הנ"ל ייכללו כלל העבודות אשר בוצעו על .ב
עליו לקבל תמורה בגינן, תוך פירוט מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל במחירים שבכתב 

 .שהסתיים הפאושליות בעבודות הבנייה שלב ציון תוך וכן , הכמויות המצ"ב להסכם
העתקים. לחשבון יצורפו תצלומים של המבנה  3 -החשבון יהיה מפורט וחתום על ידו  ב

העבודות שבוצעו במבנה. חישוב הסך המגיע בהתאם לחישוב כמויות יתבסס וסביבתו ושל 
על כתב הכמויות ועל המחירים הקבועים בהצעת הקבלן וכלולים במסמכי ההסכם. 
החשבונות יוגשו על בסיס מצטבר, ויוגשו באופן ממוחשב בפורמט "בנארית". הקבלן יגיש 

חירי עבודות נוספות ויומני עבודה. ללא יחד עם החשבון חישובי כמויות, מדידות, ניתוחי מ
 צירוף הנ"ל החשבון יוחזר לקבלן ולא ייבדק.

 םויאשר הםבשלמות על נספחי םקבלת מיוםימים  30תוך  נותק את החשבוויבד המפקח .ג
רשאי  יהלהסכם או יתקנו בהתאם. המפקח יה 9-ו 8 בסעיפים לאמור בכפוף לתשלום
הבלעדי, בגין עבודות שלא בוצעו בפועל ו/או  ומהחשבון סכומים, לפי שיקול דעת להפחית

חלקית, בין בשל הוראת המפקח ובין מסיבה אחרת כלשהי. לאחר מכן יועבר החשבון  בוצעו
יום מיום קבלתו מהמפקח. אישור מהנדס  15לאישור מהנדס המזמינה אשר יאשרו תוך 

 התמורה  ע"י המזמינה.המזמינה מהווה תנאי יסודי לתשלום 

 האמור לפירוט בהתאם, הקבלן"י ע שבוצעו העבודות מלוא פירוט את יכלול הסופי החשבון .ד
 מיוםימים  60"ק א'. החשבון הסופי יימסר למפקח לאחר סיום כל העבודות, ייבדק תוך בס

 9-ו 8 יפיםלתשלום במועד הנ"ל בכפוף לאמור בסע שרויאו ובשלמות על נספחי וקבלת
ימים מתום החודש השוטף שבו  45ם ובס"ק ב'. החשבון הסופי המאושר ישולם בתוך להסכ

אכן התקבל  ממפעל הפיסאושר החשבון, וזאת בכפוף לכך שהסך אשר אמור להתקבל מאת 
 בפועל. 

 וכן מלא ומושלם אופןב הבנייה עבודות כלל ביצוע סיום הינו"ל הנ התשלום לביצוע תנאי
 . הטכני במפרט למפורט בהתאם עדות תוכניות מסירת

 החשבון אישורהמזמינה בגין עיכובים ב כלפיכל דרישות ו/או טענות  לקבלןלא תהיינה 
 פרטים לא נכונים. או ןתשלום מסיבות של חוסר פרטים בחשבוב/או ו הסופי

מפעל מבהעברת כספים  מותנה, יםהמאושר נותמצהיר כי ידוע לו שתשלום החשבו הקבלן  .ה
 עיכובולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או והגופים המממנים  הפיס

הנ"ל. מובהר בזאת, כי הקבלן יהיה  מהגורמיםאי העברת הכספים משנובע  לבתשלום הנ"
זכאי לקבל תמורה או חלקה אך ורק באם התשלום אשר משולם על ידם הגיע בפועל. הקבלן 



  
 

 

32 

32 

בגין התקופה בה חל העיכוב בקבלת הכספים  לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה או ריבית
, תהא סיבת העיכוב אשר תהא. עם מתן צו התחלת עבודה תודיע המזמינה מפעל הפיסמ

והוראות  אם בכלל, ,ממפעל הפיסלקבלן מהו סך התשלום אשר אמור להיות משולם על ידי 
 סעיף זה יחולו לגבי סך זה. 

נוסף בגין ביצוע העבודות  תשלוםבין הצדדים, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל  מוסכם .ו
 הועבר אם אלא 9בס'  לאמור מעברוההתחייבות שעל הקבלן לבצע ע"פ מסמכי ההסכם 

 .9 בסעיף כמפורט המזמינה של הרשמי הגורם ידי על בכתב אישור אליו

מלבד התמורה הקבועה  כלשהומצהיר כי לא ידרוש מהמזמינה לשאת בתשלום  הקבלן  .ז
, וכי כל הוצאה שיהיה ע"וישעציון  גושטחוני באזור יבהסכם זה מכל סיבה הנוגעת למצב הב

, בכדי לאפשר לקבלן למלא את התחייבויותיו ע"פ הביטחוניצורך להוציאה בגין המצב 
      בלעדי. באופןחול על הקבלן תהסכם זה, 

שהקבלן מסר את כלל העבודות  לאחר יבוצע רקסופי בין הצדדים, שהתשלום  מוסכם .ח
של כלל העבודות, כולל תיקון כלל הליקויים אשר  ןולאחר שהמפקח אישר את השלמת

ביצע חפיפה מלאה  שהקבלןהתגלו עד למועד בו אמור להיות משולם החשבון הסופי, ולאחר 
 התחזוקה של המזמינה ומסר לידיו את כלל העבודות. אישעם 

בשיעור החוקי שיהא בתוקף  ממע" יתווסףתשלום שיש לשלם לקבלן ע"פ הסכם זה  לכל .ט
בעת ביצוע התשלום. תשלום המע"מ יבוצע בנפרד בעת מועד תשלומו לשלטונות המס כפוף 

 לקבלת חשבונית מס ע"י המזמינה.

יום לא יזכה את הקבלן  30לשלם עד  המזמינהבין הצדדים, כי איחור בתשלום שעל  מוסכם .י
יום ואשר אינו נובע מאיחור  30 –ל  מעליצוי כלשהו, כספי או אחר. איחור בתשלום בפ

בתשלום מהסיבות המאפשרות דחיית התשלום, ואשר נקובות בהסכם זה, יזכה את הקבלן 
( ממפעל הפיס)ובכלל זה עיכוב בקבלת כספי   בהפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה מהמדד

 למדד שהיה ידוע במועד התשלום בפועל.ועד  לתשלוםהיה ידוע במועד שנקבע 

לשם מימון בדיקות שעל הקבלן  3%המועצה תהיה רשאית לנכות מכל תשלום סך בשיעור  .יא
לידי ולשלם אותם  , ישירות למסמכי המכרז 'כקבוע בנספח י לבצע ביחס לחומרים ועבודות

המפקח יקבע אלו בדיקות יש לבצע והללו יתבעו על חשבונו הבלעדי של  .נותן השירות
 הקבלן.

 מעביד עובד ויחסי העבודות ארגון .12

בלעדית של ההעבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה ו ביצוע ארגון .א
 סמכויות שהוענקו למפקח במפורש במסמכי ההסכם.הכדי לגרוע מ בכךהקבלן אולם אין 

 ביצוע העבודות יעסיק עובדים מיומנים וכשירים, אשר יתקבלו לצורךמתחייב כי  הקבלן .ב
 כל דין. לדרישותאצלו לעבודה בהתאם 

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  כיבין הצדדים  מוסכם .ג
מסמכי שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי י, יבלבדהקבלן בלבד. הקבלן 

/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת וההסכם על ידי עובדיו 
( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות ובכתבהסכמת המזמינה מראש 

כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. הקבלן  אחריםסוציאליות ותשלומים והפרשות 
ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם,  ידומתחייב כי לעובדים שיועסקו על 

 בעניין. חרו" אישורבחוק וכי לדרישת המזמינה ימציא לה 

הקבלן לא יהיה רשאי לסדר לפועליו מקום לינה במתחמי המגורים  כיעל הצדדים,  מוסכם .ד
, וכי בכל מקרה ידאג להסדר מקום הלינה של פועליו, אך בקרבתםהקיימים במזמינה או 

 דין. פ"עבמקום המותר לכך  ורק

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

ו/או עובדיו, יחשב הקבלן כקבלן  הקבלןהקשור למערכת היחסים בין המזמינה לבין  בכל  .ו
ן ו/או עובדיו ו/או כל הבא הקבל לביןמעביד בין המזמינה -עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

את המזמינה בגין כל סכום בו  הקבלןיקבע אחרת, יפצה וישפה ימכוחו. בכל מקרה בו 
 .דעו" טתחויב, לרבות הוצאות משפט ושכ"
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 הסבה איסור .13

או מקצתו, או כל טובת הנאה על  כולומתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם,  הקבלן .א
את הסכמת המזמינה מראש  קיבלפיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם 

     ובכתב.

או יותר  %25רשומה, יראו בהעברת  בלתיוהקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או  היה  .ב
ין אם נעשתה בבת אחת, ב ההעברהמהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, בין אם 

 נעשתה בחלקים, כהעברת זכות מנוגדת לס"ק א' לעיל.

העבודות ע"פ מסמכי החוזה, אלא  ביצועמתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם  הקבלן .ג
תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  המזמינהלאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב. 

קתו/ם של קבלן/י לאשר העס שלאהבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, 
ההסכם ולביצוע  מסמכימשנה מסוים/ים. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות 

 העבודות, על הקבלן באופן מלא ובלעדי.

  אחריות .14

ולכל נזק בין עקיף ובין ישיר, הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, 
/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ל"מועצה אזורית גוש עציון" ואחר שייגרם 

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

הקבלן נחשב  .העבודות ובין לאחריהבין בתקופת  עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו
 כמנהל העבודה "ומבצע העבודה לעניין פקודת הבטיחות בעבודה, וכל המשתמע מכך".

 
 ב י ט ו ח .15

 
 זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע  חוזהמבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י  15.1

המפורטים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח על חשבונו את הביטוחים 
משך כל זמן בולקיימם  ,2+ד' 1ב"אישורי עריכת הביטוח" המצ"ב כנספחים ד'

 . העבודה
ביטוחי אחריות מקצועית ואחריות המוצר יבוצעו ויחודשו בהתאם למפורט  

 בהמשך : 15.1.3 -ו 15.1.2בסעיפים 
 

        פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם   15.1.1 
 ".2016פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט 

בסכום ביטוח השווה למלוא היקף  –ביטוח הרכוש  –פרק א'  -
 העבודה, 

 
 על ידו לאתר העבודה. יםציוד המובאחומרים וכולל 

 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :  –פרק ב'  -

 סה"כ לתקופה. ש"ח 20,000,000  -לארוע ו ש"ח 20,000,000
 
 בגבולות אחריות של לפחות : ביטוח אחריות מעבידים, -פרק ג'  -

 למקרה ולתקופה. ש"ח 20,000,000  -לעובד ו ש"ח 6,000,000
 ]מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים 

 המגיעים כחוק, עבור העובדים[.
 

 ש"ח למקרה  4,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות  15.1.2  
 ולתקופת ביטוח שנתית ועפ"י המפורט באישור עריכת הביטוח המצ"ב 

 .2נספח ד'
הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מתחילת עבודתו 

  ולחדשה באופן רציף, כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.
 

 .1980 –ח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ ביטו 15.1.3
 בגבולות אחריות של לפחות :, 1של נספח ד' 9כמפורט בסעיף 

 .שנתית תקופת ביטוחלו מקרהל ש"ח 4,000,000
פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 

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

 
 

 ביטוח כלי רכב, צ.מ.ה., רכוש וציוד אחר  15.2
הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים הבאים בגין כלי רכב, צ.מ.ה., רכוש וציוד 

 אחר שבשימושו.
על הקבלן לוודא שהם יבצעו  –בגין כלי רכב ,צ.מ.ה. רכוש וציוד אחר של קבלני המשנה 

 ביטוחים אלו על חשבונם.
 

המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את  , קל וכבד, לרבות לציודלכל הציוד 15.2.1
 הביטוחים 

 כמפורט להלן :

 ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק. 15.2.1.1
ש"ח  400,000 -יפחת מ ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא 15.2.1.2

 לארוע, לכל כלי בנפרד.
 בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי".

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. 15.2.1.3
 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 15.2.1.4

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

 
 אחר שישמש אותו לביצוע העבודה.ביטוח מתאים לכל רכוש וציוד  15.2.1.5

הקבלן ו/או קבלני המשנה רשאים שלא לבצע את הביטוחים 
לעיל, אולם  15.2.1.5 -ו 15.2.1.4,  15.2.1.3הנזכרים בסעיפים קטנים 

הם פוטרים את המזמין מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי 
 רכב ו/או לרכוש ולציוד כלשהוא.

   

 ו/או  ועובדי ו/או  "המזמין" ו/או …ם המבוטח :  "לכל הפוליסות יתווסף לש 15.3
 ."וכל הבא מטעמ

 , אחריות מקצועית)+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי
 ואחריות המוצר(.

מוצר אינם מכסים תביעות של הקבלן ביטוחי אחריות מקצועית ואחריות ה
 "המזמין". נגד 

 
 נוסח, עפ"י האישורי עריכת ביטוח  "מזמין"ימציא להקבלן במעמד חתימת החוזה,  15.4

      . 2ד' -ו 1כנספחים ד'המצ"ב, 
במעמד חתימת החוזה "הקבלן" רשאי להמציא ל"מזמין" את אישור עריכת 

)אחריות המוצר( אולם עליו להמציא אישור בגין ביטוח  9ללא סעיף  1הביטוח ד'
 ל"מזמין". יום לפני מסירת העבודה 15אחריות המוצר לפחות 

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

 
 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים  15.5
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
 

ן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות הקבל 15.6
 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן מקרה ביטוח 

 
 

 הקבלן ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית, בכל הביטוחים הנערכים על ידו.  15.7
 

 
לשביעות  לעבודות קבלניות הפוליסהשל  פרק א'תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י   15.8

 את תגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח. "המזמין" עביר לו י – "המזמין"  רצון 
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 התאום חובת .16

. וכו' ידוע לקבלן כי באתר בעבודה ובסמוך לו, עוברות תשתיות מים, חשמל, תקשורת וביוב .א
, מקורות ולרבות אילו לתשתיות הנודעים הגופים עם העבודה תאום חובת חלה הקבלן על

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

 את לקבלן כי יתכן וקבלנים נוספים יעבדו באתר העבודה ובסמוך לו. על הקבלן לתאם ידוע .ב
 אי בגין שיגרמו  קלקול/או ו נזק כל בגין והתשלומים הוצאות כל. עימם העבודות ביצוע

 .הקבלן על תחולנה, זה סעיף בהוראות עמידה

 הביצוע ערבות .17

לביצוע העבודות נשוא ההסכם, ימסור עפ"י הסכם זה וו של הקבלן יתיוהתחייבומלוא  להבטחת
הקבלן למזמינה במעמד החתימה על ההסכם, ערבות לביצוע, שתהא ערבות בנקאית 

 מסירתואוטונומית. הערבות תהא לתקופה שמיום חתימה על ההסכם ועד לתום תקופת ביצוע 
"מ המע כולל העבודות מערך 10% בסך תהא הערבות. המאוחר לפי בהסכם האמורות העבודות

להסכם, ותהא צמודה למדד תשומות הבניה, הידוע ביום  2' ג בנספח מחייב נוסח פי על ותנוסח
החתימה על ההסכם. בתום תקופת הביצוע ורק לאחר אישור אכלוס הבניין, תוחזר הערבות 

מובהר בזאת כי ככל שלא ימסרו ערבויות טיב על פי הצעת הקבלן למועצה כנדרש  לקבלן.
 הלן, תשמש ערבות הביצוע אף כערבות טיב בסכומה מלא.ל 18בהתאם לסעיף 

 טיב ערבות .18

אשר יתגלו ו/או פגמים ו/או אי ההתאמות התחייבותו לתיקון ליקויים  להבטחת (א
בתקופת שנת הבדק, ימסור הקבלן למזמינה וכנגד תשלום חשבון סופי,  ערבות 
בנקאית אוטונומית להבטחת טיב ביצוע הפרויקט, כולל התיקונים והליקויים 

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

ימסור הקבלן ערבות  וכתנאי להשבת ערבות זו תשומות הבניה. בתום תקופה זו 
מערך העבודה )כולל מע"מ ששולם בגין העבודות( צמוד  2%טיב מוקטנת בסך של 

 24למדד לצורך הבטחת טיב האיטום המבנה כנדרש. ערבות זו תהיה לתקופה של 
 חודשים הנקובים בסעיף זה. 12ום התקופה של חודשים נוספים שתחל עם ת

 של לתקופה המבנה לאיטום איטום קבלן של אחריות תעודת למזמינה ימסור הקבלן (ב
, מזגנים, חשמל דוד כגון שסיפק למוצרים אחריות תעודות גם כן וכמו שנים 10

 .וכדומה קונווקטורים, הגברה מערכות, האתראה מערכות, תקשורת מערכות

חודשים מיום  36יהיה אחראי באחריות מוחלטת לטיב העבודה וזאת למשך  הקבלן (ג
המסירה הסופית של כלל העבודות. לאחר חלוף תקופה זו יהיה הקבלן אחראי 
לטיב העבודות בהתאם לשיעור ומועד האחריות הנקובים בתוספת של חוק המכר 

ום מיום קבלת י 14( הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך 1973 –דירות )תשל"ג 
 הדרישה לבצעם. 

המזמינה, תהא המזמינה  דרישתת לפי יומקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבו בכל  (ד
של  ההתחייבויותרשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל 

 הסכם זה. פ"עהקבלן ע"פ החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמינה 

המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להמיר את ערבות הביצוע ו/או   (ה
ערבויות הטיב שעל הקבלן להמציא לה בעיכוב כספים המגיעים לקבלן מאת 
המועצה בגין הפרויקט או פרויקטים אחרים שבגינם מגיעים לו כספים מאת 

בכתב המועצה בסכום השווה לסך הערבות. החליטה כך המועצה תודיע על כך 
 לקבלן. אין באמור כדי לפטור את הקבלן מהמצאת הערבות על פי הסעיפים דלעיל. 

 

 הסכם וביטול הסכם הפרת .19

 , הינםההסכםשל  17-ו 4,5,6,7,8,12,13,14,15.16 םסעיפי מצהיר כי ידוע לו, כי הקבלן .א
את  המזכהתנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תיחשב כהפרה יסודית, 
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המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש עד לגובה סך הערבות הבנקאית, כשהם 
, המתפרסם בכל חודש ע"י מחירי התשומה בבניה למגוריםמדד   למדד צמודים

מבלי  וזאת, זה הסכם על החתימה ביוםהידוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
או  החוזהלגרוע מזכות המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה ע"פ מסמכי 

 ע"פ כל דין.

)א'( לעיל מכל  16בס'  האמוריםתהא זכאית לנכות את סכומי הפיצויים  המזמינה .ב
הסכם אחר כלשהו או לגבותם  מכוחסכום שיגיע לקבלן, בין ע"פ מסמכי ההסכם ובין 

 בכל דרך חוקית אחרת.

, לא ישחררו את הקבלן לקבלןפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים  וםתשל .ג
 מהתחייבויותיו ע"פ מסמכי ההסכם.

זכאית לכל סעד ותרופה  המזמינהההסכם הפרה יסודית, תהא  אתוהקבלן יפר  היה .ד
, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, דיןמשפטית העומדים לה ע"פ הסכם זה וע"פ כל 

, לחלט את הערבות הבנקאית הפרתוההסכם, לתבוע פיצויים על תהא זכאית לבטל את 
 .אחרולהעביר ביצוע העבודות ע"פ מסמכי ההסכם לקבלן 

האירועים הבאים יחשבו  הרילגרוע מהאמור בכל מקום אחר שבהסכם זה,  מבלי .ה
לה ע"פ מסמכי  המוקנותכהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את המזמינה בכל הזכויות 

 ההסכם, וע"פ כל דין:

הוצאה לפועל לגבי נכסי  שלעיקול זמני או קבוע או שנעשתה פעולה כלשהי  הוטל .1
או הוסרו  הופסקוהקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורים לא 

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

נכסים לגבי נכסיו, כולם  כינוסנגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו  הוגשה .2
שהוא תאגיד,  קבלןאו חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 

ניתן  אונתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק 
 שהוא, כולם או חלקם, או ונגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושי

 ורכה או פשרה להסדרת חובותיו ע"פ פקודת החברות.פנה לנושיו למען קבלת א

 ההסכם. מביצועלהנחת דעתה של המזמינה, כי הקבלן הסתלק  הוכח .3

נתן או הציע  מטעמולהנחת דעתה של המזמינה, כי הקבלן או אדם אחר  הוכח .4
  בקשריה במכרז ו/או ישוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ

 הסכם זה או ביצועם. למסמכי

שניתנה במכרז  הקבלןלהנחת דעתה של המזמינה, כי הצהרה מהותית של  הוכח .5
 מהותיתאו בקשר עם מסמכי ההסכם, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה 

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

למעלה להנחת דעתו של המפקח, כי הקבלן מפגר בביצוע העבודות בפיגור של  הוכח .6
 -יום ביחס ללוח הזמנים שאושר על ידו בפרויקט, ואם לא נקבע, למעלה מ 30 -מ

    . בפרויקטיום מהקצב המצופה להתקדמות  30

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

הנוגע לתשלומים ששולמו  בכליה לכאורה יהמזמינה וחשבונותיה ישמשו רא ספרי .ו
 לקבלן ומועדיהם.

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור  18"פ ס' ע מזכויותיה בחלק המזמינה השתמשה .ז
, אלא אם המזמינה הודיעה על כך המזמינה יבזכויות המזמינה כביטול ההסכם ע"

א ע"פ ההסכם, כל עוד ל התחייבויותיובמפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל 
 ניתנה לו הודעה כאמור.
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 כללי

20.  

הסכם זה ולהפסיק את  הוראותבין הצדדים, כי המזמינה רשאית לבטל את  מוסכם .א
 שיקול דעתה המוחלט, וזאת בכל עת. פ"עאת חלקן בכל עת,  אוהעבודות 

, היא תודיע על כך לקבלן בכתב זהוהמזמינה תבקש לעשות שימוש בהוראת סעיף  במקרה .ב
 יום מראש. 14

 , יחולו ההוראות כדלקמן:כזו במקרה .ג

 יהההסכם והפסקת העבודות כאמור בסעיף זה תועבר הבעלות בחומרי הבני ביטול עם
 החלקהמזמינה תבחר בכך, והמזמינה תשלם לקבלן את  באםוהציוד שבאתר למזמינה, 

 .המפקח קביעת פ"ע וזאתהיחסי בתשלומים עבור העבודות שביצע עד כה, 

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

קבלנים אחרים עשויים לעבוד באתר ועליו לתאם עמם את שומודה, כי ידוע לו  מצהיר הקבלן .21
 מקורות, בזק, , יתאם הקבלן את עבודתו עם חברת החשמל, משרד התקשורתכ. כמו"העבודה

 או תאום אי בשל העבודות בביצוע כוביע ועם גורמים אחרים ו/או נוספים, ככל שהדבר יידרש.
 להפסקת עילה יהווה ולא כלשהוא בפיצוי/או ו בתשלום הקבלן את יזכה לא לקוי תאום

 .זה הסכם בהוראות כאמור ההתקשרות

 ההסכם מסמכי .22

במקרה/ים מסוים/ים,  ההסכםמצד המזמינה או המפקח לסטות מתנאי מסמכי  הסכמה .א
הסכמה, כאמור, טעונה  כללא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

 אישור בכתב ובחתימת ראש המזמינה והגזבר.

את המוסכם והמותנה ביניהם  נכונהבין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים  מוסכם .ב
, הצהרות, מצגים, הסכמים פרסומים, וכי המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, במלואו

ההסכם ואשר נעשו, אם נעשו, קודם  במסמכי, שאינם נכללים פוהתחייבויות, בכתב או בע"
ההסכם, לא יהא להם כל תוקף,  מסמכילחתימתם. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות 

 דים.אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצד

ידוע לקבלן כי בכל מקרה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהוא בגין ניהול מתמשך. כן מוסכם  .ג
 כי החוזה הממשלתי לא ייחשב כנספח להסכם זה.

הצדדים, כי סמכות הדיון בכל חילוקי הדעות הנוגעים להסכם זה יהיו מסורים  בין מוסכם .23
 בלבד.ירושלים, ולו עיר המשפט המוסמך מבחינת העניין ב-לבית

בהוצאות ביול מסמכי ההסכם ובהוצאות ביול מסמכים נוספים הקשורים או  ישא הקבלן .24
 .זה בביול צורך יש אםההסכם,  ממסמכינובעים 

 לצורך הסכם זה הינן: הצדדים כתובות .25

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

 ________________________________________________ :הקבלן 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 וחותמת מורשים חתימת

 

 ________________________   __________________________ 

 ה ק ב ל ן              מ ו ע צ ה  ה         
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 'ונספח 
 

 טבלת פרויקטים שביצע הקבלן והמלצות

 

לציין סוג פרויקט )יש 
 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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 'ז נספח
 אים מיוחדים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זהתנ

 
 

 ולא לגרוע ממנו. נספחיו מסמך זה בא להוסיף על החוזה ויתר 

בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה יחולו הוראות 
 מסמך זה.

המחירים הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה מסמך זה ולא תשולם 
 ן הדרישות המפורטות בהם.כל תוספת תשלום בגי

 מקום העבודה .1

 אלון שבות.יבוצעו בישוב העבודות נשוא מכרז/חוזה זה 

 אור העבודהית .2

עבודות הכנה והסדרי  עב' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש עציוןהעבודה כוללת 
 הנובעים מכך.בטיחות 

 לוח זמנים .3

  .מיום קבלת צו העבודה  חודשים 81הביצוע תקופת 
 סעיף בסיסי בחוזה ותקנה למועצה אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרת  

 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 במשמרות  לצורך עמידה בלוח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות
 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 עבודת השלב 
 הקודם במלואה.

 מים וחשמל .4

 הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שיהיו דרושים לו לצורך העבודה ובהתאם עם נציג הישוב.

 ההתחברויות וכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במים וחשמל יהיו על חשבון הקבלן.

 מניעת נזקים לתשתיות קיימות .5

 העבודה היא באזור מבנים מאוכלסים.
 קיימים תשתיות בתחומים שונים כגון: באתר וסמוך לאתר

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

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

 בהם.
כמו כן, ידאג הקבלן  הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים בעלי שרשראות.

 לנקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח.
הקבלן, יתוקנו על ידו נזקים שייגרמו לכבישים קיימים, או תשתיות אחרות, על ידי הכלים של 

 ועל חשבונו.
 בכל מקרה יחזיר את המצב שהיה קיים בשטח לפני התחלת העבודות.
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בכל מקרה של פגיעה בתשתיות ידאג הקבלן לדווח ללא דיחוי לגורמים הנוגעים כגון: חברת 
 חשמל, "בזק", מועצה אזורית גוש עציון, ישוב והפיקוח. 

פקח והגורמים הנוגעים בתקלה את הנזק במהירות כמו כן עליו לתקן בהתאם להוראות המ
 המרבית ולשביעות רצון המפקח.

 נוהל הכנסת עובדים לאתר כולל שמירה ביטחונית וגידור .6

טחון של ישיון ועליו לתאם נושא זה עם קצין הביידוע לקבלן שעליו להכניס לאתר פועלים עם ר
 .ביה"סוגורמי ביטחון של  אלון שבותהרבש"ץ של הישוב  ,המועצה

 על הקבלן לדעת את כל הנהלים להכנסת עובדים.
הלים של הכנסת עובדים פת ביצוע או תביעות אחרות עקב הנלא תוכר כל תביעה להארכת תקו

 לישוב ושמירה הנדרשים באתר.
, כניסה מ' לפחות 2בגובה תקנית ושלימה,  –גדר איסכורית – על הקבלן לדאוג לגידור האתר

 .24/7יישמר נעול סגור עם שער ומנעול, האתר 
ידאג הקבלן להצבת שומר קבוע עם נשק, ומיומן הכל  עם רישיון עבודה במקרה של העסקת 

 .אלון שבותלשביעות רצון רבש"ץ הישוב 
השומר יהיה קבוע באתר בכל שעות העבודה. שומר האתר לא יהיה מנהל העבודה 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 הוגדרה בסעיף 
 . מסעיפי כתב הכמויות או לא סומנה בתוכניות

יבוצעו עבודות   הקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות של החוזה,במקרה שידרשו מ
 בהסכם. 10אלו לפי ניתוח מחיר כמוגדר בסעיף 

בכל מקרה, הוראה בכתב לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית ללא כל תנאי מצד הקבלן ואף 
 אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה.

 ה חמורה של הסכם זה.אי ביצוע הוראת המפקח תחשב כהפר

 התייקרויות .8

 הקבלן לא יקבל כל תוספת בגין התייקרות 

 אכלוס וקבלת החלקים במבנה .9

מודגש בזאת שהקבלן אינו רשאי לא לאפשר כניסה והתארגנות של המזמין או כל גורם אחר 
בשמו לצורך אכלוס ו/או קבלה לשימוש חלקים של המבנה וקודם השלמת וקבלת עבודה בכל 

 ונטי של העבודות.שלב רלו

 העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן .10

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

 ום עם מבצעיהן.כלשהם בקשר לעבודות האמורות, ותא

 עבודה בשעות היום .11

 הקבלן מתחייב לעבוד בכל שעות היום, ורק בשעות היום.
 יציקות יתבצעו אך ורק בשעות האור, באישור המפקח ובנוכחותו.

 שעות קודם מועד היציקה. 48הקבלן יודיע למפקח על כוונתו לצקת בטונים 
וזאת לאחר בדיקת מהנדס הביצוע המהנדס המתכנן ו/או המפקח יבדקו ויאשרו את היציקה 

 של הקבלן.
 על הקבלן מוטלת האחריות לקבל מהמפקח אישור ליציקה ביומן העבודה לפני היציקה.
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 באישור המפקח בלבד, יורשה הקבלן לעבוד גם מחוץ לשעות המצויינות לעיל.
 שיקוליו של המפקח בדבר אישור עבודה בשעות חריגות הם בלעדיים ולקבלן לא תהיה שום

 טענה בקשר להחלטותיו של המפקח.
 ביצוע העבודות מחוץ לשעות הנ"ל יהיה כפוף להוראות החוק בנושא.

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בימים ובשעות לא רגילות.

 תאום עם גורמים שונים .12

הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת העבודה ובמהלכה לרבות קבלת 
חברת חשמל, ביה"ס, זמנות פיקוח וכו', עם הגורמים המוסמכים כגון: ישוב, אישורי חפירה, ה

חברת בזק, רשות מקומית, רשות העתיקות, משטרה, רשות הגנים הלאומית וכו', לרבות 
דרישות שונות לסילוק מטרדים או העתקת אלמנטים שונים או ביצוע אלמנטים אחרים 

 עבודה ולמסרה לרשות המקומית לשימוש תקין.במקומם, כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע ה

 בדיקות מעבדה .13

 כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות כנדרש במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים.
 בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחיות הכלולות במפרט הבין משרדי.
תאום בין המכון קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא 

 הבודק, המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן.
 הבדיקות לפרוייקט זה יבוצעו ע"י מעבדה מוכרת ועל חשבונו של הקבלן.

 הקבלן חייב לקבל אישור מראש מאת המפקח ביחס למעבדה שתערוך את הבדיקות.
 בדיקות שייערכו ע"י מעבדה שאינה מאושרת ע"י הפיקוח לא יתקבלו.

 יבוצעו לפי פרוגרמת הבדיקות המצ"ב.  כל הבדיקות

 עבודה בשטח בנוי ומאוכלס .14

 בי"ס קיים.  שטחסמוך לבהעבודה תתבצע 
על הקבלן להביא בחשבון במשך כל תקופת ביצוע העבודה שכל המערכות בשטח האתר 
ובסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום, כולל ביצוע דרכי גישה, 

, דרכי גישה אלטרנטיביות במידת הצורך התלמידיםופשיים לתנועה הכללית של מעברים ח
 וכד'.

הקבלן מתחייב לבצע שילוט, גידור, תאורה ותאורת התרעה מתאימים במקומות העבודה 
 המסוכנים.

למרות ביצוע כל האמור לעיל, היה ויראה למפקח כי יש צורך להוסיף ולהתקין פריט נוסף 
 קבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח.מהאמור לעיל, יעשה ה

  כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.

 לדאוג יש -בהתאם להנחיית קב"ט מוסדות החינוך  בידוד אזור העבודהל מתחייב הקבלן
 :כמפורט להלן בין תלמידים לפעילות השיפוץ/בניה מלאה  הפרדהל

חומרים, כלים וציוד  יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של .א
 מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד.

 בין שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, אטומה ויציבה מלבנים, מלוחות .ב
 עץ/מתכת או מחומרים דומים.

 מ' לפחות, והיא תבטיח הפרדה מוחלטת 2 גדר ההפרדה תהיה מסוג "איסכורית" בגובה של .ג
 בין אתר הבנייה לשטחי משחק או פעילות, זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת ילדים

 ואנשים לא מורשים לאתר הבנייה עד גמר עבודות הבנייה.

 במידת הצורך הנובע משיקולי בטיחות, לדעת מפקח הפרויקט או לדעת הקבלן מבצע .ד
 סוני בקצה העליון של גדר האיסכורית, הפונה לכיוון אזור הפעילותהבניה, יותקן גגון אלכ
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 של התלמידים. בצד הפונה אל אזור הפעילות במוסד החינוך תותקן גדר נוספת מסוג "רשת
 מולחמת", נטולת מפגעי בטיחות, כגון: בליטות, זיזים, מסמרים, חוטי ברזל וכד'.

מטרים לפחות,  2ח בד יוטה בגובה יש למתו –ס"מ  81-אם המרחק בין הגדרות פחות מ .ה
 יוצמד לצידה האחורי של גדר הרשת המולחמת. אשר

 מטר ומעלה, שילוט אזהרה תקני מתאים, כגון: 2על גדר האיסכורית ייתלה, בגובה של  .ו
 "סכנה! אין כניסה! אתר בניה".

 בהפרדת אזור העבודה ובידודו יתבצעו טרם כניסה לעבודה ועד לסיומה המלא. יש לשים ל .ז
 וליצור הפרדה גם בזמן בניית הגידור ובשלב ההכנות לביצוע הפרויקט.

 

 הגנת דיירים מפני נזקים .15

 ר יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונוכתוצאה מעבודות הקבלן באת בבית הספרכל נזק שיגרם 
 בתוך פרק זמן המאושר על ידי המפקח.

 המפרטים  .16

 .טמשרדי בהוצאת משהב"המפרט הכללי לביצוע העבודה היינו המפרט הבין 
 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.

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

 מצב מסירה .17

למזמינה במצב מוגמר כולל כל עבודות הגמר הדרושות כולל עבודות פיתוח  ריימסהמבנה 
 במגרש, ותשתיות כולל חיבורן לתשתיות הראשיות.

 

 סתירות בין מסמכים .18

משמעות, ו/או פירוש שונה מהתיאורים -התאמה, ו/או דו -בכל מקרה של סתירה, אי 
ו של המזמין והמפקח  לפני ומהדרישות במסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת ליב

 הביצוע, ולקבל הוראות כיצד לנהוג כאמור בהוראות ההסכם.

   עדיפות בין מסמכים .19

 לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת, יחשב סדר הקדימויות כמצוין בספר הכחול.

 מידות ופרטים  .20

טעות, או על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בתוכניות במקרה שתימצא 
סטירה בתוכניות, או בשרטוטים, עליו להודיע על כך מיידית למפקח, על מנת שהלה יחליט לפי 

 איזה מהם לבצע את העבודה.

 שלבי העבודה .21

 על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה.
למפקח הסמכות בקשר לקביעת שלבי העבודה וסדריה. בתחילת העבודה יוגש לאישור המפקח 

מותנה באישור  1לוח גאנט לכל העבודה לאישור המפקח. העברת חשבון מס'  לו"ז מפורט ע"י
 המפקח ללו"ז.
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  פינוי פסולת .22

הקבלן ידאג לניקיון האתר לכל אורך תקופת הביצוע. כל פסולת תרוכז באופן שוטף למקום 
, הקבלן יהיה אחראי לסילוק הפסולת. הקבלן לא יפזר או ומחלקת הנדסהמוסכם עם הפיקוח 

פסולת אלא במקומות המתואמים עם הפיקוח והרשויות, עבודות ניקוי האתר יעשרו  יערום
מיידית עם קבלת הדרישה מאת המפקח. מחיר ניקוי השטח כלול במחירי החוזה ולא ישולם 

 בנפרד.

  שילוט .23

לפחות, ובו רשומים: שמות הקבלן, היזם ס''מ  400/300על הקבלן להציב שלט על חשבונו בגודל 
 . מיקום השלט וניסוחו ייקבע עם המועצה והמפקח.והמתכננים

 אספקה והרכבה .24

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

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

   בטיחות .25

 נושא הבטיחות באתר.הקבלן אחראי לכל 

   דרכי גישה .26

קב"ט הגבעה הצהובה דניאל הנסון או מי כל תנועה במערכת הדרכים הציבוריות תתואם עם 
, עם הקבלנים האחרים שיעבדו , ובהתאם להוראותיו שנמסרו ביום סיור הקבלניםמטעמו

באתר באתר ועם הפיקוח ותתחשב בדרכים הנחוצות לביצוע העבודות האחרות המבוצעות 
 במקביל לעבודות הקבלן.

 אחסון חומרי בניה ומוצרים ייעשה אך ורק בגבולות העבודה.

 

 מדידות וסימון .27

 הקבלן יעסיק מודד צמוד במהלך כל העבודה.  .א
 כל עבודות המדידה והסימון ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

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

לכל  (AS MADE) בגמר העבודות ולקראת המסירה הסופית יספק הקבלן תוכניות עדות .ג
ובחתימת המודד +  עותקים 3 -העבודות שביצע במבנה בפיתוח ובתשתיות. התוכניות ימסרו ב

 דיסק. 

 גידור האתר .28

 מ'. 2בגובה  איסכוריתהאתר יהיה מגודר מכל צדדיו בגדר  .א
 אטומה ומחוזקת לעמידה ברוחות. הגדר תהיה .ב
 .24/7שינעלו עם מנעול תקני  שערי כניסה ויציאה לצורך העבודות בגדר יבוצעו .ג
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 קבלני משנה .29

אין להעסיק  מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן חייב לקבל את אישור המזמין והמפקח.
הביצוע ו/או תוך כדי בסמכותו של מפקח לפסול קבלן משנה לפני  קבלן משנה בטרם אושר.

 הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באישור המפקח. העבודה מנימוקים מקצועיים.

 עבודה בשלבים .30

 המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה לשיקול דעתו.
י ו/או הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך ומאשר כי לא תהיה לביצוע בשלבים כל סיבה לשינו

 לתביעות כספיות.

 מהנדס ביצוע .31

הקבלן ייקבע מהנדס ביצוע מטעמו )הנדסאי בנין או מהנדס בנין( אשר יהיה המהנדס האחראי 
 על הביצוע.

 כל חשבון שיוגש עבור כל שלב יידרש להיות מאושר וחתום ע"י מהנדס הביצוע.

 מנהל עבודה .32

תעודה של משרד הכלכלה/עבודה  הקבלן יעסיק באתר באופן קבוע מנהל עבודה מוסמך נושא
 ומאושר ע"י המנהל האזרחי לעבודה נשוא חוזה זה.

 מבנה למפקח .33

הקבלן יקים על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר 
 מטר. 3/4לשימוש המפקח. גודל המבנה 

סמ', ריצוף או  80X80חלונות מזוגגים במידות  2המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה, 
כסאות, לוח קיר לתליית תכניות וארון פח ניתן לנעילה,  3חיפוי רצפה. המבנה ירוהט בשולחן, 

 מזגן וכו'.

. כל האמור בסעיף  זה הינו כולל פקס ומכונת צילוםהמבנה יחובר בחיבור זמני לחשמל ולטלפון 
קדמותו עם סיום העבודה. על חשבון הקבלן כולל סילוק המבנה מהשטח והחזרת מצב השטח ל

 המבנה הינו רכושו של הקבלן.

 מודגש בזאת שדמי השימוש לטלפון ופקס יחולו על הקבלן.
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 (מצורף בנפרדנספח ח' )

 
 נספח ט'

 

 
 

 מפרט טכני מיוחד
 )מצורף בחוברת נפרדת( 
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 'י נספח 

 פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות
 

 גוש עציון מ.א. :רשות הבריכה ומרכז ספורט במתנ''ס גוש עציוןעב' שיפוץ שם הפרויקט: _

 2019/37מס' חוזה:   

 

קיים /  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית 

 לא קיים

 הערות

   אישור אדריכל תכנון מול ביצוע .1

 

  

    אישור קונסטרוקטור תכנון מול ביצוע .2

    אדריכלות  ASMADEתוכנית  .3

    חשמל  ASMADEתוכנית  .4

    אינסטלציה ASMADEתוכנית  .5

6. 

 

 לכלונסאות ASMADEתוכנית 

יוגש לאישור מתכנן ביסוס לפני המשך 

 ביצוע רצפה

 -ע"י מודד מוסמך 

 לאחר ביצוע. CDע"ג  1:100בקנ"מ 

ע"י  אישור יועץ בטיחות תכנון מול ביצוע .7

   יועץ בטיחות

  

מול ביצועי ע"י אישור יועץ נגישות תכנון  .8

  יועץ הנגישות

  

     אישור יועץ אינסטלציה תכנון מול ביצוע .9

     אישור יועץ חשמל תכנון מול ביצוע .10

     אישור יועץ מיזוג אויר תכנון מול ביצוע .11

12. 

 

בדיקת איטום גגות  –אישור מעבדה 

 ותעודת אחריות

  

 

 

קיים /  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית 

 לא קיים

 הערות

  בדיקות בטון –אישור מעבדה  .13

 

לכל יציקה )כלונסאות, קורות, רצפה,  

 קירות ותקרה(. 

   בדיקת איטום לממ"מ -אישור מעבדה .14

15. 

 

   בדיקת טיח לממ"מ –אישור מעבדה 

   בדיקה למערכת סינון –אישור מעבדה  .16

בדיקת איטום קירות  –אישור מעבדה  .17

  וחלונות
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מערכות סמויות  חשמל –אישור מעבדה  .18

 וגלויות כולל אביזרים וצנרת וכד'.

  

    בדיקות אינסטלציה –אישור מעבדה  .19

בדיקת מערכת גילוי אש  –אישור מעבדה  .20

 .ועשן

  

למערכת הדלוחין + מים  –אישור מעבדה  .21

 במבנה

  

למערכת הביוב + מים  –אישור מעבדה  .22

 מחוץ למבנה

  

תעודת אחריות והוראות הפעלה למערכת  .23

 גילוי אש ועשן 

  

 בדיקות סוניות –אישור מעבדה  .24

לכלונסאות ואישור מתכנן הביסוס ויועץ 

 הקרקע על תקינות הבדיקות

 

 

  

קיים /  אישורים נדרשים במועד מסירה סופית 

 לא קיים

 הערות

אישור מתכנן הקירוי תכנון מול  קירוי קל .25

 ביצוע.

הצגת הבדיקות הנדרשות ואישורם כגון 

 ריתוכים צביעה וכד'.

  

כולל  5103"אל הרס" ת"י  אישור מעבדה .26

בדיקת תליית תקרה  -לממ"מ 4חלק 

 אקוסטית לרבות עמידות באש.

  

   אישור דוחות המעבדה. הידוק קרקע .27

אישור שזכוכיות המבנה  .28

 מחוסמות/טריפלקס

  

  –בדיקת מעבדה לשליפת אבן  .29

בדיקת כוח לשליפת ברגי עיגון + בדיקת 

 קירות מחופים אבן.

  

 בדיקות עבור כיבוי אש: .30

בדיקת זרימה של  -דוח ספיקות ולחצים

 1596מים ת"י .

  

 

 

, 921בדיקת עמידות חומרים באש ת"י 

931 ,755 

  

 חלק רלוונטי

 לספרינקלרים.בדיקת מעבדה 

 

 במידה וקיים 



  
 

 

48 

48 

 במידה וקיים  .1597אישור מערכת בכיבוי אש בגז ת"י 

 במידה וקיים  .5210אישור מערכת כיבוי באורוסול ת"י 

חלק  1001אישור התקנת דלתות אש ת"י 

1.1. 

 במידה וקיים 

אישור מעבדה לגלגלונים כיבוי אש ת"י 

 .2חלק  2206

  

אש פנימי וחיצוני אישור לעמדת כיבוי 

 .1205)הידרנטים( ת"י 

  

 במידה וקיים  2חלק   5356אישור מעבדה למנדף ת"י 

   אישור התקנת מז"ח ממתקין מורשה

 ספר מתקן שלושה כרכים .31

 

  

 1:100תוכניות המבנה והפיתוח בקנ"מ  .32

 .לאחר ביצוע CDע"ג 

 ע"י מודד מוסמך 

  אישור בודק חשמל מוסמך .33

 

 ללא קשר לבדיקת חברת החשמל 

 אישור כיבוי אש .34

 

  

 4טופס  .35

 

  

 אישור הג"א .36

 

  

אישור חב' חשמל כאשר החיבור הנו  .37

 מרשת חב' החשמל.

  

 חיבור טלפון .38

 

  

 ערבות בדק .39

 

  

 טופס העדר תביעות חתום .40
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 אישור ממליצים -נספח י"א 

 

 לכבוד

 אזורית גוש עציוןמועצה 

 א.נ.

  גוש עציוןבמתנ''ס ' שיפוץ הבריכה ומרכז ספורט בעהנדון :  

 

 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

 

    בברכה,        

 שם:_____________________      

 : ________________________הממליץ תפקיד

 __________________הממליץ:  חותמת חתימה +

 : ___________ טלפון
 
 
 
 



  
 

 

50 

50 

 
 
 
 

 נספח י"ב 
 

 רשימת תוכניות 
 )מצורף בחוברת המפרט(
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 נספח  י"ג

 
 כתב כמויות ומחירים 

 
 מכרז אומדן

 )מצורף בחוברת נפרדת(
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 נספח י"ד
 

 
 

 נספח הנחיות בטיחות
( המפרט)מצורף בחוברת   
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 נספח ט"ו
 

 
 

 דו"ח יועץ קרקע וביסוס
( המפרט)מצורף בחוברת   
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 נספח ט"ז
 

 
 

 לוח זמנים לביצוע
( יצורף ע"י הקבלן)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


