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 מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו
 עמ'    

 1    תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
 

 9        הצעת הקבלן -  מסמך ב' 
 

 13     מכרזפות בלהשתתנוסח ערבות בנקאית  -   ג'מסמך 
 

 14      הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח -  מסמך ד'
 

 20         חוזה -  ' המסמך 
 

 29    נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות -  ו'מסמך 
 

 30       התנאים הכללים לחוזה -  מסמך ז'
 

   מצורף     תנאים כללים מיוחדים מקצועיים -  מסמך ח' 
 

 מצורף       מפרט טכני מיוחד -       מסמך ט'
 

 מצורף כתב כמויות ומחירים                                                                                 -  'ימסמך 
 

 מצורף    פרטים סטנדרטיים ליחידות מיזוג אויר מפוצלות -  מסמך יא'
 

 ףמצור       תדריך ממונה בטיחות -  מסמך יב'
 
 
 

 מסמכים המצורפים למכרז ושאינם כלולים בחוברת זו
 

 לעבודות בנין על כל פרקיו הרלוונטיים שבהוצאת ועדהכללי המפרט ה
 טחון ומשרד הבינוי והשיכוןיבינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הב

המדידה ותכולת המחירים המצורפים  )האוגדן הכחול( וכן אופני
י הנ"ל ובהוצאה האחרונה שלהם בעת השונים של המפרט הכלל לפרקיו
         המכרז  פרסום

 לא מצורף*          
          

   טחוןילאור של משרד הב * ניתן לרכוש בהוצאה
 

 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים
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 מסמך א'
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ות למשתתפיםתנאי המכרז והוראות כללי



 
 

 

1 
 

 סמך א'מ
 

 

 

 מהות המכרז .1

התקנת אספקה ולמתן שירותי הצעות לקבל מבקשת בזה ( "העירייה" -)להלן  עיריית הוד השרון

הכל כמפורט  ,(דות""העבו -)להלן  בעיריית הוד השרון יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיות

 במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 המכרז מסמכי .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: א.

 מסמך א'. -תנאי המכרז והוראות כלליות  .1 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .2

 .ג' מסמך -מכרז ב השתתפותנוסח ערבות בנקאית ל .3

 ד'.מסמך  -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 .ה'מסמך  -חוזה  .5

 .מסמך ו' -נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות  .6

 מסמך ז'. - התנאים הכלליים לחוזה .7

 מסמך ח'. - תנאים כלליים מיוחדים מקצועיים .8

 .מסמך ט' - מפרט טכני מיוחד .9

 מסמך י'. -מחירים כמויות ו כתב  .10

 מסמך יא'. -פרטים סטנדרטיים ליחידות מיזוג אויר מפוצלות  .11

 .בטיחות נספח .12

 נספח ביטחון. . 13

 

 
 מסמכים המצורפים למכרז ושאינם כלולים בחוברת זו  ב.

 
לעבודות בנין על כל פרקיו הרלוונטיים שבהוצאת ועדה כללי המפרט ה

הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון  בינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד
)האוגדן הכחול( וכן אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו 
השונים של המפרט הכללי הנ"ל ובהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום 

    המכרז 
 לא מצורף          

 
 

 ".המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי  ג.
 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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בימים א' עד ה' )כולל(,  ₪ 1,000כנגד תשלום במזומן על סך של כי המכרז ניתן לרכוש את מסמ ד.

 34יהושע בן גמלא רח' מחלקת חוזים ומכרזים שבבמשרדי העירייה  14:00 – 08:00בין השעות 

 בהוד השרון. עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה. 

 

 עדיפות בין מסמכים .3

משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין עצמם, יקבעו -י התאמה ו/או דובכל מקרה של סתירה ו/או א

 המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:

 - עדיפות לצרכי תשלום א.

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, ייחשב 

מפרט כללי , מפרט טכניתוכניות, , סדר העדיפויות כדלהלן: כתב הכמויות, תשלוםלצורכי 

, תקנים ישראליים העבודותמסמך שינויים בתנאי החוזה, תנאי החוזה לביצוע הבינמשרדי, 

 והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא אחריו.

 -עדיפות לצרכי ביצוע  ב.

במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, לצורכי 

סדר העדיפויות כדלהלן: תוכניות מפורטות לביצוע, כתבי הכמויות, המפרטים , ותהעבודביצוע 

 המיוחדים, המפרט הכללי, תקנים ישראליים ותקנים זרים.

 

 כשירויות המציע .5

 סיווג מקצועיבפנקס הקבלנים  במועד הגשת הצעתם למכרזרשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים 

ושהינם בעלי סיווג על פי ההיקף הכספי המתאים להצעתם על לפחות )התנאים מצטברים(  1 - ב – 170

 .-1969תשכ"ט ,ה בנאיותפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדס

 

 והמלצות אישורים .6

( השנים האחרונות עבודות אספקה והתקנת מזגנים מפוצלים 3המציע ביצע במהלך שלוש ) א.

. המציע ימציא ציבור או מוסדות ממשלתיים או מוסדות/ומיני מרכזיים לרשות מקומית ו

, שניתנו לו מאת רשויות המלצותלראיה רשימת עבודות שאותן ביצע כאמור, וכן יצרף להצעתו 

 שעבורם/ן בוצעו העבודות. או ציבוריים, מקומיות ו/או ממוסדות ממשלתיים

( השנים האחרונות, יצרף המציע את 3לצד רשימת העבודות שביצע המציע במהלך שלוש ) ב.

 לקמן: הפירוט כד

 .מקום ביצוע העבודה ומועדה 1ב. 

 .היקף כספי  2ב. 

 .משך זמן ביצוע העבודה 3ב. 

 הגדרת העבודות נשוא המכרז .4

 העבודות כוללות, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות:

 יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיותאספקת  4.1

 זגניםהתקנת מ 4.2

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. -

 

 דון כלל.ילא ת -הכשירות דלעיל  אליה אישור יצורףהצעה שלא                       
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 /דוא"ל.שם הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות מספר פקסימיליה 4ב. 

 לעיל. 5כאמור בסעיף  בר תוקף, על המציע לצרף להצעתו אישור בדבר היותו קבלן רשום ב.

 בדבר היותו עוסק מורשה. בר תוקף אישור על המציע לצרף להצעתו ג.

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכן אישור  ד.

 .-1976התשל"ו ,לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(

חברות וכן מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם ה .ה

בצירוף דוגמאות  אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה

 חתימתם.

 

 

 מכרזהשתתפות בערבות ל .7

וסח המצורף לתנאי מכרז המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ומבויילת כדין לפי הנ א.

חייב להיות זהה יודגש כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית  .₪ 100,000על סך של , ג'זה מסמך 

 .לשם המציע

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב המציע  3.9.17ליום הערבות תעמוד בתוקפה עד  .ב

 יום נוספים. 90להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

 צדדית של העירייה.-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .ג

באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב  גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 הערבות.

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י העירייה  .ד

  כזוכה.

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .8

 

על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב את דרכי הגישה לאתר, את  א.

 תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

 למוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה.על המציע ל ב.

 

 הצהרות המציע .9

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  א.

ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

 -יא לבצע את העבודות נשוא המכרז המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שה

 המציע יחתום על כל מסמכי המכרז. הכל כמפורט במסמכי החוזה.

 בשטח כי המציע סייר ,הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ב.

לצורך מילוי  שטח האתר , בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאיהאתר

 "י ההסכם.ההתחייבויות עפ

 העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד מהם. .ו

 דון כלל.ילא ת -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .ה
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כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים  ג.

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. -באתר 

בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה ללא כל  ד.

 תמורה.

מכל  –כה תהיה העירייה רשאית ( חודשים, שבמהל3נקבעה תקופת ניסיון של שלושה ) ה.

להפסיק את תקופת  –סיבה שהיא הקשורה לפעילותו )בין במעשה ובין במחדל( של המציע 

 ההתקשרות.

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה. א.

ם הסתייגות המציע מתנאי העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משו ב.

 המכרז.

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י העירייה. נתגלתה אי  ג.

התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין בהצעה, תתוקן 

ים שכל טעות אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו את המציע כאילו הסכ

 חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

 

 הבהרת מסמכי החוזה .11

או שיהיה לו ספק כלשהו  ,ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות א.

לעירייה, באמצעות עו"ד חזי בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות 

, ולהעביר עד ליום hasharon.muni.il-Michraz@hod   בדוא"ל:מנהל חוזים ומכרזים קינן, 

בלבד, עם אישור  פתוח  Word-MS במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:00בשעה:  28.5.2017

 מסירה, ובמבנה שלהלן:

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 לבנטייםר

 נוסח השאלה

    

    

   

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 

 .09-7759548/9יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס' 

המצוינים לעיל  יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה ב.

ה מתחייבת לענות על נ. כן יודגש, כי העירייה אינבלבד המוכתבים לעיל רמט ובמבנהובפו בלבד

 כל השאלות שיוגשו.

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  ג.

 ממסמכי המכרז.

וקף שהוא. רק תשובות פה, אין ולא יהיה להם כל ת-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל ד.

 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  ה. 

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 

, ת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשוםלידיע תבבכק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו חל

והמציע יחתום ידי רוכשי מסמכי המכרז, -לפי הפרטים שנמסרו על או בפקסימיליה בדוא"ל

 להצעתו עליהם וייצרף אותם

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .12

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה  א.

גשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי למטרת ה

החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא 

להלן, וזאת בין שהגיש הצעה  15כאמור בסעיף  -יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 לעירייה ובין אם לאו.

כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מובהר בזאת  ב.

 מהעירייה.

 

 החלטות העירייה .13

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז, אשר  .א

 יוגש לועדת המכרזים.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ב.

הכל לפי  -ייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז או חלק הימנה העיר ג.

 ראות עיניה.

לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן לפרטיהם בגלל  ( לעילג)הופחת היקף העבודה כאמור בס"ק  .ד

 .השינוי

ה העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב מעול .ה

 ובמועדים המפורטים במכרז.

 

 חובת הזוכה במכרז .14

הודעת קבלתו את  ממועדימים ( 7הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

 את המסמכים הבאים: ,העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה

 .(ו' מסמך)בחוזה  13כמפורט בסעיף העבודות, ביצוע הבטחת הערבות הבנקאית ל . 1

על לוח הזמנים  מפורט לביצוע העבודות.מפקח לוח זמנים לאישורו של ה ימסור הזוכה .2

הביצוע של  , תוך פרוט שלביימים ייםלהיות מפורט ויסודי, מחולק לפרקי זמן של שבוע

על חלקיה השונים וכל פרט אחר שנהוג  -העבודה, הסדרים ושיטות לביצוע העבודה 

 ח זמנים ו/או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים.לכלול אותו בלו

 אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח. .3

 אישור התקשרות להטמנת פסולת עם אתר פסולת מאושר ומורשה. .4

 אישור קבלת תדרוך ממונה בטיחות בעבודה. .5

 

הא העירייה כולם או חלקם, ת המפורטים בסעיף )א( לעיל,לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .ב

 7רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

 לעיל.
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סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו 

המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע 

זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו בכל 

 המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 הגשת הצעות, מועדים .15

 כל. ההצעה תכלול את למסמכי המכרז בתוך מעטפה, המצורפת על המציע להגיש הצעתו .א

 יהם מטעם המציע.מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום על

חוזים ומכרזים, ברח'  במשרד מנהלהצעת המציע כאמור תוכנסו לתיבת המכרזים, שנמצאת  .ב

במעטפה סגורה בציון  13:00בשעה  176.13.לא יאוחר מיום הוד השרון ב 34יהושע בן גמלא 

 מספר המכרז על גבי המעטפה.

חדר ישיבות מועצת יה מ. היציאה לסיור תה00:13 בשעה 175.21.ביום סיור קבלנים יערך  .ג

 הינהההשתתפות בסיור הקבלנים . בהוד השרון 28העיר בבניין העירייה ברחוב יהושע בן גמלא 

 .ובהח

 

 

         

 בברכה,        

 

 חי אדיב       

 ראש עיריית הוד השרון        
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 נתונים עיקריים למכרז -טבלת ריכוז 
 

 

 
 

 כרזמספר מ
 

216/17 
 

 משך ביצוע העבודות
 

בהתאם למפורט בצו 
 התחלת עבודה

 
 

 סיווג מקצועי בענף
 
 1 - ב – 170   

 
פיצוי בגין איחור 

)בהתייחס לכל יום 
 איחור(

 
 ₪  1,000סך של 

 

 
 מועד סיור קבלנים

 
 21.5.17תאריך: 

 13:00שעה: 

 
"מדד בסיסי" 

 לתמורה

 
סוג מדד: מחירים 

 5/17לחודש: לצרכן 
 

 
מועד אחרון להגשת 

 הצעות
 

 
 13.6.17תאריך: 

 13:00שעה: 

 
 ערבות לביצוע:

 
 

 
 ש"ח  100,000

 
ערבות להשתתפות 

 במכרז
 
 
 

 בתוקף עד

 
 ש"ח  100,000

 
 
 
 

3.9.17 

 
 ביטוחים

 
 כמפורט במסמך ד'

 
 

 
 משך תקופת הבדק

 

 
חודשים לגבי כל  36

 עבודה בנפרד

 
 ערבות לתקופת הבדק 

 
- 
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 הצעת הקבלן :  מסמך ב'  
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :   ג'מסמך  
 
 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח :    ד'מסמך  
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 מסמך ב'
 

 

 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 א.נ.,

 

 17216/מכרז מס'  הנדון: 

 יותהתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזלמתן שירותי אספקה ו  

 הוד השרוןבעיריית 

  

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות התנאים הכלליים, המפרט הכללי, המפרט הטכני  .1

 -המיוחד ואת כתב הכמויות, וכן עיינתי בתכניות ובשרטוטים הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות 

 .י מצרף חתימתי על מסמכי המכרזלראיה הננ על כל נספחיו. ,216/17את מכרז מספר  -כולם יחד 

 

 באתר העבודה. ביקרתיאני הח"מ  .2

 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 

 סיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה.יהנני בעל הידע, הנ א.

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על מנת  ב.

לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה, 

 החוזה. – ה'המפורטים במסמך  יםובמועד

 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  ג.

 המכרז/החוזה.

 

המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם כוללים את  ד.

וג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וס -כל ההוצאות 

  .לרבות רווח הקבלן ,על פי תנאי המכרז/החוזה -המכרז/החוזה 

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  .5

ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה 

 העירייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה. של

 הצעת הקבלן

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתר העבודה, טיב הקרקע, תנאי  .3

הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך 

 קבעתי את הצעתי.
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ימים  (7שבעה )אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 

והכל  - (')מסמך ו להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי החוזה .א

 .זהט בחוכמפור

 כאמור בתנאי המכרז/החוזה.מפורט, זמנים -להמציא למפקח לוח .ב

 .להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח .ג

 

לעיל כולן או מקצתן,  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות  , זכייתי במכרז תבוטל, אאבד את זכותי לקבל העבודה

הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד 

 שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

מני, בהתאם לצו התחלת העבודה שינתן לי ידרש מיהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך ש .8

 על ידי העירייה.

 

כמפורט בתנאי החוזה, וזאת עם סיום  -הנני מתחייב למסור לעירייה ערבות בנקאית לתקופת בדק  .9

 לעיל.העבודות. ידוע לי שקבלת תעודות גמר ממהנדס העירייה מותנית במתן הערבות האמורה 

 

 

 

ז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי ידוע לי כי העבודה נשוא המכר .10

התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן 

התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את 

ייה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר העבודה למציע. החליטה העיר

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד  -3%הוצאות השווה ל

 מן המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.
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רז זה, והיא שוא מכנ חייבת להזמין כל כמות של יחידות מזגניםיה אינה יהנני מצהיר, כי ידוע לי שהעיר

ציבה המאושר. במידה ויוזמן בהתאם לתק רשאית שלא להזמין כלל יחידות או את חלקם של היחידות

נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העיריה בגין  חלק מן יחידות המזגנים התקנת

 כך. 

 

 ד האחרון להגשת הצעות למכרז.יום מהמוע 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11

תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90למשך 

 

    למכרז המצורף הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה תמורת הסכומים )ללא מע"מ( המפורטים במחירון  .     12

___ )ובמילים: ____ __ .___ ____ %בהפחתה של זה כמסמך י' למסמכי המכרז,             

לציין את האחוזים כולל מאיות האחוז  ( )יש_________________________________________

 שתי ספרות אחרי הנקודה(. –

 

 

 

 

 

 רב, בכבוד

 

_____________________ 

 חתימה 

 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

             _______________________________ 

 /ח.פ.:________________________________________ע.מ.מספר 

 כתובת:______________________________________________

 פקסימיליה:________________ ____________________טלפון:

 תאריך:___________________

 תידון כלל לאהצעתו  -באחוזים להצעתו   תוספת תן ימובהר בזאת כי מציע שי 
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 ג'מסמך 
 

 

 

 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

____________ 

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון:    

 

 

למתן  216/17מכרז מס' ל( בקשר המבקש -)להלן  ______________על פי בקשת________________ .1

הננו ערבים  הוד השרוןעיריית  התקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיותשירותי אספקה ו

 .( ש"ח בלבדמאה אלף )במילים: 100,000 –בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

 המבקש. להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת

 

 או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 

מסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. יוכל דרישה על פיה צריכה לה 3.9.17 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 ידינו.לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על 

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 

 

 

 

נוסח ערבות בנקאית 
 מכרזהשתתפות בל
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     ד' מסמך             

 

 

 
 
 אחריות הקבלן .1
 

צאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, יהיה אחראי כלפי המזמין לכל ההולבדו הקבלן  1.1 
ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הקבלן  וכתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפי מזמיןשיגרמו ל

פי הסכם זה, לרבות -, במהלך ביצוע התחייבויותיו עלאו בקשר עמם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו
זה או שעליו יוסכם בעתיד, ויפצה את המזמין בגין כל  כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם

 נזק או הפסד שיגרם כאמור.
 

, לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים  עקיפים יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהואלבדו הקבלן  1.2 
עשה ו/או והנובעים ממשיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו 

בויותיו על פי הסכם זה. היה ירותים והתחייבקשר עם ביצוע השממחדל של הקבלן או של מי מהנ"ל 
זה, יהיה  הסכםתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור בייוהמזמין 

כאמור, לרבות חויב בו יהראשונה בגין כל סכום שהמזמין  והקבלן חייב בשיפוי המזמין מיד עם דרישת
 ין זה.יבענ מזמיןכל ההפסדים וההוצאות שיגרמו ל

 
שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמין או כל אדם  או גוף  1.3 

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או  ואו מטעמ והפועלים בשמ
ופו או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל גרם לגיהפסד העלולים לה

במישרין ו/או מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת 
ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים יהקבלן לבדו בעקיפין מפעילותו של הקבלן. 

 לעיל.
שא בו כתוצאה יייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהמזמין יהקבלן מתח   

מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו של הקבלן 
 כאמור.

 
ותים השיראו אי ביצוע עקב ביצוע  מזמיןהקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם ל  1.4 

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.המוזמנים 
 

הקבלן מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי  תאונות  עבודה  1.5      
ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. הקבלן יהיה אחראי 

 .לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו
 

 המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם או      1.6
 חוייב בו כאמור, מכל סכום או סכומים המגיעים לקבלן מהמזמין מסיבה כל שהיא.   

 
 ביטוח .2
 

יצוע מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ב 2.1
המוקדם משניהם, ועד מסירת העבודה למזמין תהיה בידו  -עבודה ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו 

פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חשבונו, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין, הכל 
כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

   .)להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות"( א'מסומן כנספח ו
 

חתימה על ימים מיום  7ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך  2.2 
המוקדם מבין  -ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו הסכם זה 

על ידי חברת ביטוח  םחתו ואלעיל כשה 2.1ת הביטוח בהתאם לאמור בסעיף המועדים, את אישור עריכ
)שבעה( ימים טרם פקיעת  7מורשית בישראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין, לפחות 

של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי המזמין  ותוקפ
  וח תקפים, באופן רציף, בכל עת.אישורי עריכת הביט

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מסירת עבודה   2.3 

כלשהי למזמין וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חשבונו, 
ריכת ביטוח אחריות המוצר המצורף להסכם זה על שמו ועל שם המזמין, הכל כמפורט באישור ע

 תנאי וסעיפי אחריות וביטוח
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)להלן: "אישור עריכת ביטוח אחריות המוצר"(.  ב'והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 
הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות המוצר באופן רצוף גם לאחר מסירת העבודה 

מיום מסירתה שנים  5 ובכל מקרה לתקופה שללמזמין וזאת כל עוד עשויה להיות לו אחריות על פי דין 
  הסופית של העבודה.

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמין במועד המסירה את אישור עריכת 
 ביטוח אחריות המוצר כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.

 5דים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח במשך הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במוע  
 שנים מיום מסירתה הסופית של העבודה לידי המזמין.

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע  2.4 

בכל  למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן רשאי יהאהעבודות ולתשלום שכרו והמזמין 
 שלב שהוא, היה והאישורים כאמור לא הומצא לו במועד.

 
לעיל,  2.3 -ו  2.2למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד, כאמור בסעיפים  2.5 

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה -לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על
  בתנאי ההסכם.

 
לעיל  2.3 -ו 2.2 פיםכאמור בסעי קבלןביטוח שיומצא ע"י העריכת האישור  המזמין רשאי לבדוק את   2.6

 קבלן. הומתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותי הקבלןו
על של המזמין להורות  וביטוח כאמור וזכותהמצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישור 

כל חובה וכל אחריות שהיא  וכמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמ קבלןתיקון ביטוחי ה
ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הקבלן ביטוח כאמור, טיבו, היקפו הבכל הקשור לאישור 

 הסכם זה.על פי 
 

ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על   2.7 
 ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.

 
הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן  2.8 

שר עלולים לגרום שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל /או לגרום נזק לרכוש א
  לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

 
הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על  2.9 

 המזמין חבות כל שהיא.
ור עילות תביעה לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי המזמין כדי ליצ  

כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק 
 )למעט המזמין( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הםכל תנאיפים הנ"ל הפרת סעי 

 
 טופס אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות מצ"ב:

 ישור עריכת ביטוח אחריות המוצרטופס א  
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 תאריך: ________

 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 28רחוב יהושע בן גמלא 
 הוד השרון

______________ 
 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,

 עבודות קבלניות בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:  
מתן שירותי בקשר עם  "("הקבלן)להלן:                                      תם ביניכם וביןהסכם שנח             

 אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיות בעיריית בהוד השרון
 חוזה מס' _______________                
                     מיום        _______________                             

 
________________ על  'הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס

שם הקבלן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או המזמין לתקופה מיום ________ ועד ליום ________  ואנו 
לאמור להלן, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה, בכפוף 

 .2013הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידוע כביט 
 

 ביטוח "כל הסיכונים", המכסה במלוא את כל העבודות המבוצעות והחומרים. - 1פרק 
 

 : __________ ש"ח.ותהמבוטח העבודותערך 
 

 הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:  
מערך  10%-השווה לרכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח. 30,000העבודות המבוטחות, אך לא פחות מסך 
  .מערך העבודות המבוטחות 10%-השווה ל פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -  
 10%ויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לק  -  

 ש"ח 20,000מערך העבודות המבוטחות אך לא פחות מסך 
 רעידת אדמה ונזקי טבע.  -  

 
: פיצויים על פי פרק זה )למעט בגין ציוד וכלי עבודה( ישולמו לפקודת המזמין בלבד או כפי שזה הערה  

 יורה בכתב.
 

י כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פ - 2פרק 
למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות ₪  2,000,000יפחת מסך 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  -הנובעת מ
ה והשבתה, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול רעידות והחלשת משען, שבית

  אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול האחריות  - 3פרק 
רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יש"ח לא 20,000,000 -לעובד ו₪  6,500,000 -שלא יפחת מ

יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, שימוש במנופים ו/או במתקני הרמה, ימי ו/או שעות 
עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או 

 אי העבודה.לסוג ו/או לתנ
לעניין פרק זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין למקרה ויטען כי הוא נושא באחריות כלפי מי 

  מהמועסקים בעבודות לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי.
 

אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו ו/או במקומו ובלבד שהאמור לא יחול 
 זק בזדון.לטובת מי שגרם לנ
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 :הערות כלליות
 

המזמין" יחשב לרבות כל חברת בת ו/או חברה שלובה של המזמין ו/או כל עובד ו/או "הנ"ל  הלמטרות הפוליס
  שלוח של כל הנ"ל.

 
 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה

 
 30וחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של הננו מתחייבים כי הביט

 יום למזמין בכתב בדואר רשום.
 

כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 
 הביטוחים דלעיל.

 
מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או 

, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" האחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליס
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו/או מי מטעמו ו

 ף ביטוחי המזמין.טענה ו/או דרישה לשיתו
 
 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי 
 האמור באישור זה.

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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 תאריך: ________
 אחריות המוצראישור עריכת ביטוח 

 
 לכבוד

 עיריית הוד השרון
 28רחוב יהושע בן גמלא 

 הוד השרון
 (הלן : "המזמין")ל 

 
 א.ג.נ.,

 אחריות המוצר בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון: 
ת בעיריית מתן שירותי אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיובקשר עם 

 בהוד השרון
 חוזה מס' _______________                 
 מיום        _______________                                                 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח אחריות המוצר מספר __________ על שם 

 ליום ______ בקשר עם ההסכם שבנדון כמפורט להלן: הקבלן לתקופה מיום _____ עד
 

לכיסוי אחריותו של הקבלן בגין אבדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו  פוליסה לביטוח אחריות המוצר 
של כל אדם ו/או של גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, של המזמין( עקב מוצרים שיוצרו ו/או 

כבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת ו/או עבודה הוכנו ו/או הור
רוע ובסה"כ ילכל א₪  2,000,000שבוצעה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  לתקופת ביטוח שנתית.
הנובעת מהמוצרים שיוצרו ו/או  הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסה לעניין אחריותו

הוכנו ו/או הורכבו ו/או תוקנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או הופצו ו/או טופלו בכל דרך אחרת ו/או עבודה 
  שבוצעה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 

  )לא מאוחר מיום תחילת ההסכם(כיסוי למפרע )רטרואקטיבי(: מיום ________  
 

 חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 12הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  
 

 :הערות כלליות
 

פי הפוליסה הנ"ל אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסה לביטוח אחריות -מוצהר ומוסכם בזה כי היקף הכיסוי על
 .2013נוסח ביט  המוצר

המזמין" כוללת גם כל חברת בת ו/או חברה שלובה של המזמין ו/או כל עובד "למטרות הפוליסה הנ"ל, הגדרת 
  ו/או שלוח של כל הנ"ל.

 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה
 

יום  60יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של  הננו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא
 למזמין בכתב בדואר רשום.

 
כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 

 הביטוח דלעיל.
 

הי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלש
, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" האחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליס

המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו/או מי מטעמו ו
 ן.טענה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמי

 
אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי 

 האמור באישור זה.
 ולראיה באנו על החתום:

 
_________  _________________ _______________  

 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  



 
 

 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 ה'מסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 החוזה נוסח
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 'המסמך 

 

 

 

 (1980000450, 2013962750 :מס'תב"ר דות נשוא מכרז זה מתוקצבות בההוצאה הכספית לביצוע העבו)

 

 2017שנת  שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _____

 

 הוד השרוןעיריית  בין:

 , הוד השרון28יהושע בן גמלא מרחוב 

 ("העירייה" -)להלן 

 ד אחדמצ      

 

 

 __________________________ לבין:

 /ח.פ.__________________ע.מ.מס' 

 כתובת ______________________

___________________________ 

 פקסימיליה: ___________________

 טלפון: _______________________

 

 ("הקבלן" -)להלן 

 מצד שני      

 

התקנת יחידות מיזוג אוויר למתן שירותי אספקה ו 216/17מכרז מס' והעירייה פרסמה  הואיל

 ;, הכל כמפורט במסמכי המכרזבעיריית בהוד השרון ותומיני מרכזי מפוצלות

 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו; והואיל

 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלןהוצהר, אי לכך 

 

 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 מעות מונחיםמש .2

 '.זמסמך  -למונחים בחוזה זה תהא המשמעות הנודעת להם בתנאים הכלליים 

 

 מהות החוזה .3

להלן, לבצע  6העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  א.

 התקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלותלמתן שירותי אספקה ו את כל העבודות נשוא המכרז

 (."העבודה" -)להלן  בעיריית הוד השרון רכזיותני מומי

 216/17חוזה מספר 
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ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות  ב.

 אורים שינתנו על ידי מהנדס העירייה, בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.יולב

ירייה והכל בהתאם למפורט הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון הע ג.

 בפרק ה' לתנאים הכלליים.

 

 נספחים לחוזה .4

 :המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 .'זמסמך  -לחוזה כלליים התנאים ה א.

 '.מסמך ח – תנאים כללים מיוחדים מקצועים ב.

 .'ט מסמך –מפרט טכני מיוחד  ג.

 י'.מסמך  - כתב כמויות ומחירים ד.

 מסמך יא'. -פרטים סטנדרטיים ליחידות מיזוג אויר מפוצלות ה.

 לא מצורף. –המפרט הכללי לעבודות בנין )האוגדן הכחול(  .ו

 

 זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים ותקופת החוזה .5

או  שינתן לו על ידי העירייה ,הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה .א

, ויסיימם בתוך המועד שיקבע בצו כאמור. השלמת העבודה בתוך פרק על ידי מהנדס העירייה

 זמן זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

מסר במצב גמור לשביעות רצונו של מהנדס העירייה, ולאחר ניקוי של אתר העבודה יהעבודה ת .ב

 מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.

 62העירייה תהיה רשאית להזמין עבודות לפי חוזה זה בכל עת, כמפורט בפרק יא' סעיף  . ג

 לתנאים הכלליים.

שיונות הדרושים לשם ביצוע העבודות. יבאחריות הקבלן לפעול להוצאת ההיתרים ו/או הר .ד

נוסף על האמור, הקבלן יפעל במהלך ביצוע העבודות לקבלת תוכניות, תיאומים, אישורים 

ות, ככל שידרשו, וזאת על מנת למנוע הפרעות למהלך התיקן והשוטף של העבודה, והסכמ

ולמניעת עבירות ונזקים. למען הסר ספק, באחריות הקבלן לבדוק קיומן של תשתיות )לרבות 

קווי חשמל, טלפון, טל"כ ותשתיות עירוניות אחרות, כגון: רמזורים, מים, ביוב וניקוז( באתר 

 מוך לכך שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודה באתר.העבודה ו/או במקום הס

 

 - מוסכמים פיצויים .ה

בגין כל יום איחור  ₪ 1,000סך של חר הקבלן במסירת העבודה לעירייה, ישלם לה יא .1

 במסירת העבודה. 

לעניין פיצויים מוסכמים לגבי איחור הקבלן "לעבודות דחופות" )ראה מפרט טכני  .2

איחור בהתחלת העבודה עפ"י לו"ז שנקבע על ידי  – מיוחד לעבודות מיזוג אויר

 מסמך ט'( יחולו ההוראות המפורטות במסמך ח' למסמכי המכרז. –המזמין 

 

 תקופת החוזה .ו

 .חודשים מיום חתימת החוזה על ידי הצדדים( 24תקופת החוזה הינה למשך עשרים וארבעה ) 

חודשים  12תקופות נוספות בנות ( 3העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם בשלוש )

(. כל ההוראות החלות על תקופת תקופת ההסכם המוארכת –כל אחת או חלק מהן )להלן 

ההסכם יחולו בהתאמה על תקופת ההסכם המוארכת. למען הסר ספק, אין העירייה מחוייבת 
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 באופן כלשהו לתקופת ההסכם המוארכת, ואם תבחר לעשות כן מותנה הדבר באישור תקציבי

מראש. לקבלן לא תהיה כל טענה אם העירייה תבחר מטעם כלשהו, בין משום העדר תקציב 

ובין משום כל טעם אחר, שלא להאריך את תקופת ההסכם כאמור, והקבלן מצהיר כי הצעתו 

 במסגרת מכרז זה התייחסה לגבי תקופת החוזה ללא התנייה כלשהי בהארכתו.

 

 שכר הקבלן .6

הסכום הנקוב בכתב ל פי חוזה זה ונספחיו, תשלם העירייה לקבלן תמורת ביצוע כל עבודה ע .א

  , כמפורט בהצעת הקבלן )מסמך ב' למכרז זה(.'(יהכמויות והמחירים )מסמך 

סכום זה כולל את מחירי החומרים, הציוד, העבודה, רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאות  

ור משטרת ישראל וחברת חשמל , לרבות מימון פעולות שיטאחרות הקשורות לביצוע העבודה

מ. אשר ישולם ע"(, כולל מ"שכר הקבלן" -)להלן  ולרבות ביצוע העבודה בשעות הערב והלילה

 כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

 , ובהפחתת ו/או הוספתשכר הקבלן הסופי יקבע עפ"י מכפלת הכמויות בפועל במחירי היחידה .ב

 .מך ב' למסמכי המכרז(בהצעתו )מס השיעור האחוזי שנקב הקבלן

 

 התייקרויות .7

מוסכם בין הצדדים, כי אם יחולו תנודות במדד, שכר הקבלן יגדל או יקטן בהתאם לשיעור  א.

 התנודות במדד, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בס"ק ב' להלן.

מדד של החודש בו בוצעה ההפרש בין המדד הבסיסי לבין ה -בסעיף זה "תנודות במדד" משמען  ב.

ן, ברם מובהר, כי לא יחושבו להל 8העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים על פי סעיף 

 ( חודשי העבודה הראשונים. 4התייקרויות לגבי ארבעת )

 .15.6.17 , שיתפרסם ביום5/17 לחודשהמחירים לצרכן נכון "המדד הבסיסי" יהא מדד  

בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי בקשתו להשלמת ביצוע נגרם עיכוב על ידי הקבלן  ג.

 לא תשולמנה התייקרויות בגין העיכוב כאמור. –העבודה 

כי שכר הקבלן לא ישונה כתוצאה מהתייקרויות בשכר עבודה, מחירי  ,מוסכם במפורש ד.

שינויים  חומרים, הובלה או התייקרויות אחרות כלשהן, או כתוצאה מפיחות השקל, העלאה או

בהיטלים במיסים, או בתשלומי חובה אחרים או מכל סיבה אחרת כלשהי, אלא בהתאם 

 ב' לעיל ובדרך הקבועה בהם.-להוראות ס"ק א' ו

 

 חשבונות חלקיים .8

הקבלן יהא רשאי להגיש לעירייה חשבונות חלקיים מצטברים ומפורטים לפי כתב הכמויות  א.

יותר מחשבון אחד בכל חודש. חשבונות חלקיים יוגשו מעת לעת. הקבלן לא יהא רשאי להגיש 

 לכל חודש קלנדרי ויתייחסו לעבודה שבוצעה והושלמה בחודש החולף. -5עד ל

לכל חשבון חלקי יצורפו חישובי כמויות המתבססים על תוכניות ו/או מדידות המאפשרים  ב.

, או שרמתם לא בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון החלקי. במידה וחישובים אלו לא יצורפו

תשביע את רצון המפקח, יוחזר החשבון החלקי לקבלן ותאריך קבלתו בעירייה יהיה התאריך 

 בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצרוף החומר הנלווה.

 . חלקי ניתוח מחיריםהחשבון על פי דרישת המפקח או המהנדס, יצרף הקבלן ל ג.

 קח והמהנדס.חשבונות חלקיים טעונים בדיקה ואישור של המפ ד.

 יום מיום שהם נתקבלו אצלו. 10המפקח יבדוק את החשבונות החלקיים תוך  ה.
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חתימת המפקח על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך 

 שבו נתקבלו החשבונות אצל המפקח.

ברו החשבונות מיד לאחר בדיקת החשבונות החלקיים ע"י המפקח, אישורם ו/או תיקונם, יוע ו.

 יום מיום העברתם אליו ע"י המפקח. 10למהנדס העירייה אשר יבדוק את החשבונות תוך 

חתימת המהנדס על החשבונות החלקיים, המאשרת קבלתם, תהווה ראיה סופית לגבי התאריך 

 שבו נתקבלו החשבונות אצל המהנדס.

 

להלן, אין בהם  11, 10בסעיפים  אישור החשבונות החלקיים וביצועם של תשלומי הביניים כאמור .9

משום הסכמת העירייה ו/או המפקח ו/או המהנדס לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, או לטיב העבודה 

שנעשתה, לאיכותם או כמותם של החומרים והציוד או לנכונותם של מחירים כלשהם שעליהם 

קבלן לבצע שינויים מבוססים תשלומי הביניים. המפקח ו/או מהנדס העירייה רשאים לדרוש מה

 בעבודות שלגביהם החשבונות אושרו ו/או לדרוש הימנו החלפת החומרים ו/או הציוד ו/או המוצרים.

 

מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה ויאושר ע"י מהנדס העירייה, תנכה  א. .10

ה, אם שולמה העירייה את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה לקבלן עם חתימת חוזה ז

 מקדמה.

למען הסר ספק, בכל מקרה שהוא לא יעלה סך כל התשלומים ששולמו ע"י העירייה לקבלן לפני  ב.

 מהתמורה על פי חוזה זה. 90%הגשת החשבון הסופי על 

 

 מועד תשלום –חשבונות חלקיים  .11

הגעת ד ממוע ,"יום 45 שוטף +"התשלום בפועל של החשבונות החלקיים יתבצע בפרק זמן של 

 החשבונית המאושרת בחתימת המהנדס לגזברות העירייה. 

 

 חשבון סופי ומועד תשלום .12

ימים ממועד סיום ביצוע כל העבודה על פי  30החשבון הסופי יוגש על ידי הקבלן למפקח תוך  א.

 על נספחיו, ומסירתה לעירייה. -חוזה זה 

ש חשבון סופי למפקח אלא לאחר למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגי

שהקבלן ביצע, אם נדרש לכך, את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו ע"י נציגי העירייה 

 בתנאים הכלליים.במהלך "קבלת העבודה" כמפורט 

 

ימים מיום שיתקבל על ידו. חתימת המפקח על  15המפקח יבדוק את החשבון הסופי תוך  ב.

 ווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל החשבון לידיו.החשבון הסופי המאשרת קבלתו תה

 

לאחר בדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח, אישורו ו/או תיקונו יועבר החשבון למהנדס העירייה  ג.

 ימים מיום העברתו אליו ע"י המפקח. 15אשר יבדקנו תוך 

 

לום הסופי לעיל יחול גם לגבי בדיקה ואישור החשבון הסופי ובלבד שהתש  11האמור בסעיף  ד.

 ימים מיום שאושר החשבון הסופי אצל המפקח. 60יבוצע תוך 
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 ערבות לביצוע .13

 ו'בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב כמסמך  א.

למשך תקופת ההתקשרות תעמוד בתוקפה  ערבות זו. ₪ 100,000סך של ב, הלחוזה, חתומ

 (.ערבות לביצוע" –)להלן  קלנדריים ים( חודש2בתוספת שני )

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 5/17ש מחירים לצרכן לחודהתהא צמודה למדד הערבות  ב.

  לסטטיסטיקה. 

, לרבות צדדית של העירייה-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד ג.

 באמצעות הפקסימיליה.

התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא העירייה רשאית לחלט את  בכל מקרה שבו יפר הקבלן את ד.

 הערבות.

ימים לפני פקיעת תוקפה, על מנת  30הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  ה.

ימים לאחר תשלום החשבון הסופי ע"י  10להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום 

יה רשאית לחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק העירייה. היה והקבלן לא יעשה כן, תהא העירי

 בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הקבלן בגין הפרת  ו.

 התחייבויותיו.

הערבות ו/או בחידושה, תחולנה  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן .ז

 על הקבלן בלבד.

 

 ערבות לתקופת בדק .14

 (-) 

 

 קיזוז .15

מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום 

 המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן( מאת הקבלן.

וראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל ה

 דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 

 כתובות והודעות .16

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. א.

כמתקבלת תוך  כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב ב.

במועד מסירתה, ואם נשלחה  -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72

 בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

____________________  _________________ 

 הקבלן העירייה                           
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 ו'מסמך 
 וזהלח 13סעיף 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

 

למתן שירותי אספקה  216/17 מס'  לחוזההמבקש( בקשר  -על פי בקשת________________ )להלן  .1

הננו ערבים בזאת כלפיכם , הוד השרוןמפוצלים ומיני מרכזיים בעיריית  ג אווירוהתקנת יחידות מיזו

( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי מאה אלףבמילים: ) 100,000 –לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

 -)להלן  כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המחירים לצרכן,הצמדה בגין עליית מדד 

בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט  15 -תפרסם ב יש ,5/17מדד לחודש ( בין ה"המדד"

 הערבות.

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

כל חובה  וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם הוד השרוןחתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

 להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 

ר לנו לא יאוחר מהמועד מסיתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום___________ וכל דרישה על פיה צריכה לה .4

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כללי  פרק א': .1

 

 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התחייבויות כלליות  פרק ב': .2

 

 40 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . השגחה, נזיקין וביטוח  פרק ג': .3

 

 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  עובדים  פרק ד': .4

 

 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ציוד, חומרים ואורח מקצועי  פרק ה': .5

 

 50 . . . . . . . התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה  פרק ו': .6

 

 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .    בדק ותיקונים  ':פרק ז .7

 

 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  שינויים, הוספות והפחתות  פרק ח': .8

 

 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  מדידות  פרק ט': .9

 

 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  תשלומים  פרק י': .10

 

 62 . . . . . . . . . . . . . .   סיום החוזה או אי המשך ביצועו פרק י"א': .11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 התנאים הכלליים לחוזה -' זמסמך 
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 הגדרות וסמכות .1

 

 -הבאות בצידן להלן:בתנאים המפורטים להלן ובכל מסמכי המכרז/החוזה, יפורשו המילים  (1)

 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודה בהתאם  -"הקבלן"  א.

לחוזה ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ונספחיו ו/או כל מי שיבוא 

 תחתיו בדרך חוקית ובהסכמה בכתב של העירייה.

 

 .החוזה שתנאים כלליים אלה נספחים אליו -"החוזה"  .ב

 

ו/או מנהל מחלקה מקצועי באגף שהפרוייקט נשוא  מנהל אגף תשתיות –"המנהל"  .ג

 בתחום אחריותו. העבודה

 

 מהנדס העירייה ו/או בא כוחו שמונה על ידו. -"המהנדס"/"מהנדס העירייה"  .ד

 

צוע העבודה האדם שיתמנה מזמן לזמן ע"י מהנדס העירייה לפקח על בי -"המפקח"  ה.                             

 או חלק הימנה.

 

 ולמסמכי המכרז. העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה -"העבודה"  ו.                            

 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה,  -"אתר העבודה"  ז.                              

 בלן לצורך החוזה.לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הק

 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית  -"תכניות"  ח.                             

כזו שאושר בכתב ע"י מהנדס העירייה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר מזמן לזמן  

 ע"י מהנדס העירייה. 

 

עשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות סמכות שנתייחדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח ל (2)

מזכויותיו של מהנדס העירייה ו/או "המנהל" להשתמש באותה סמכות או לעשות אותה 

 הפעולה.

 

 

 

 

 

 

 

                             

 כללי  -פרק א'  
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .2

רים בקשר לביצוע העבודות המפקח יהא מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה והחומ א.

אישורם של עבודה או -בהתאם להוראות החוזה. כן יהא רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי

חומרים. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים, 

 עד קבלת החלטתו של מהנדס העירייה.

 

בלן מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הק ב.

על פי החוזה, וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע שינוי בעבודה כלשהי, העלול לגרום לאיחור 

בגמר העבודה או לתשלום מיוחד שאינו כלול בחוזה, או להורות על שינויים כלשהם בביצוע 

 הוראה על כך בכתב. העבודה, אלא אם כן אושר הדבר ע"י מהנדס העירייה וניתנה

 

מהנדס העירייה רשאי לפסול עבודה או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי המפקח או  .ג

 לשנות את החלטת המפקח.

 

 ניהול יומן .3

 

ראה דוגמא מצורפת  -"היומן"   -הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס הנהוג בעירייה )להלן  .א

טים המשקפים לדעתו, את המצב העובדתי במהלך בעמ' הבא( וירשום בו, מדי יום ביומו, פר

 ביצוע העבודה.

 

 
' להלן ובשאר מסמכי המכרז, מובהר בזאת חמבלי לגרוע באמור בפרקי מסמך 

 תהיה העירייה רשאית לדרוש מהקבלן המבצע ו/אוכי במהלך ביצוע העבודה 

ופן מיידי עבודות או פעולות שהוגדרו על ידי מקבלן משנה מטעמו, לבצע בא

סילוק מפגעים ומטרדים, סילוק פסולת מרשות הרבים  העירייה כדחופות כגון:

ומרשות היחיד, הצבה או הסרה של שלטים/תמרורים, ניקיון סביבתי, טיפול 

במפגעים בטיחותיים באתר העבודות או בסמיכות לו, ליקויי גימור בעלי 

הכל עפ"י קביעת "המנהל" ו/או "המהנדס" ו/או י וכיוצ"ב. השלכות לנזק מייד

 "המפקח".

 

במידה והקבלן ו/או קבלן המשנה מטעמו, השתהה בביצוע אותן עבודות דחופות 

רשאית  הרי שהעירייה תהיהו/או ביצע אותן שלא לשביעות רצון העירייה, 

לבצע את הפעולות והעבודות הנ"ל בעצמה, לרבות באמצעות קבלן אחר 

 מטעמה. 

 

תקוזז כי עלות ביצוע העבודות על ידי העירייה או מי מטעמה,  בזאת,מובהר 

תקורה ולקבלן לא תהיה  10מחשבונו של הקבלן בתוספת מע"מ ובתוספת % 

 כל טענה או תביעה בהקשר זה.
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, ע"י המפקח והקבלן. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו מהפרטים אחת לשבועהיומן ייחתם,  ב.

שנרשמו על ידי המפקח ביומן, ירשום ביומן את דבר הסתייגותו המנומקת, אולם הסתייגותו 

 לא תחייב את העירייה.

 

מנומקת כאמור, הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים הרשומים  לא רשם הקבלן הסתייגות

ביומן, לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח. לא חתם הקבלן על היומן בתוך שלושה ימים 

לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח, ייחשב הדבר כי אין לו הסתייגות כלשהי לפרטים הרשומים 

 ביומן.

 

ואשר כאמור אינם מחייבים את העירייה,  -מהם  רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג ג.

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה 

 לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 

 יחידות עפ"י הדוגמא המצ"ב. 25×צבעים  3על הקבלן להזמין על חשבונו יומן עבודה כימי  ד.

 
 דוגמא    יומן עבודה

 דף מס' ....................        

 תאריך: ...................        

 חוזה מס' .................     פרוייקט מס' ......................

 

 

 ..שם העבודה ................................................................................................................

 

 מקום העבודה ..............................................................................................................

 

 מזג אויר ציוד בעלי מלאכה מנהלה עובדים

                יום תאריך 

                 

                 

 

 תאור העבודה שבוצעה

 

 

 

 הערות הקבלן הוראות ביצוע לקבלן

  

  

 

________________   _____________________  

 ב"כ הקבלן    ב"כ המזמין 
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 הסבת החוזה והמחאת זכות .4

 

הקבלן לא רשאי להסב או להעביר לאחר/ים את החוזה כולו או מקצתו או כל טובת הנאה על  א.

ירייה בכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך פיו, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת לכך מאת הע

 רובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.ימבלי לנמק ס

 

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר,  ב.

אלא אם כן קיבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק 

 ובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.ריס

 

 קבלני משנה .5

 

מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסויימת כלשהי, 

 מתוך העבודות הכלולות בחוזה, לקבלן משנה, בתנאי מפורש כי:

 

 היקף החוזה .6

 

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כוח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות, 

 מתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.

 

 

 

בכתב. המהנדס יהא ההתקשרות עם קבלן המשנה תהיה בכפוף לאישורו של המהנדס מראש ו א.

 רשאי לסרב או להסכים לכך בתנאים שימצא לנכון.

 

לא תמסר עבודה כלשהי או חלק הימנה לביצועו של קבלן משנה אלא אם אותו קבלן משנה  ב.

בסיווג ובהיקף  -1969רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 מתאימים.

 

ן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מסירתה של עבודה כלשהי ע"י הקבל ג.

מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, והקבלן יישאר אחראי לכל הפעולות, 

השגיאות, ההשמטות, המחדלים והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת רשלנותו, 

 ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על ידו.

 

 שא ומתן עם קבלן משנה יהיה באמצעות הקבלן בלבד.כל מ ד.

 

 האמור לעיל לא יצור קשר משפטי כלשהו בין העירייה וקבלן משנה כלשהו. ה.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה, תשלומים בגין עבודות שיבוצעו ע"י קבלן משנה,  ו.

רה העירייה גם את המחאת ישולמו ע"י העירייה לקבלן החתום על חוזה זה, אלא אם כן איש

 )ב( לעיל.4הזכות לקבלת סכומים כלשהם כאמור בסעיף 
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 עדיפות בין מסמכים .7

 

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון  ב.

ן הקבלן מפרש של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אי

כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למהנדס העירייה, ומהנדס העירייה יתן הוראות בכתב 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

 

רשאי מהנדס העירייה וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודה הוראות  ג.

 ותוכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה.

 

מחייבות את הקבלן,  -ס העירייה, שניתנו בהתאם לס"ק ב' או ג' של סעיף זה הוראות מהנד ד.

 אולם אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפרק ח' של החוזה.

 

 

 אספקת תכניות .8

 

התכניות וכל המסמכים האחרים, הם רכושה וקניינה הבלעדי של העירייה, ואסור לקבלן  א.

מקצתם, אלא למטרות החוזה בלבד. העירייה תספק  להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או

לקבלן על חשבונה, לצורך ביצוע העבודה שלושה העתקים מן התכניות והמסמכים הנלווים, 

כראות עיניו של מהנדס העירייה. עם גמר ביצוע העבודה, על הקבלן להחזיר לעירייה את כל 

יידרש לכך ע"י מהנדס  התכניות, לרבות כל ההעתקים והמסמכים האחרים שברשותו, אם

 העירייה.

 

הקבלן יודיע למהנדס בכתב, לפחות שבוע אחד מראש על תכניות, תכניות עבודה, תכניות  ב.

פרטים וההוראות הדרושות או שתידרשנה לביצוע העבודה, ובכל מקרה באופן שהדבר לא 

לעיכוב  יפריע למהלך התקין והסדיר של ביצוע העבודה והתקדמותה ולא יגרום לאיחור או

 בגמר העבודה והשלמתה.

 

העתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו ע"י הקבלן במקום העבודה. מהנדס  ג.

העירייה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדקם ולהשתמש 

 בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

 

הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות המתעוררות תוך  ד.

מהלך ביצוע העבודה, וחלק מן התוכניות יתכן שטרם הוכנו ויש לצרפן לחוזה תוך כדי ביצוע 

העבודה, הוסכם מראש בין הצדדים שכל שאלה כזו תפתר בעת מהלך העבודה ע"י המהנדס 

אה שתנתן על ידם תחשב כאילו פורטה בחוזה זה מראש, בתנאי שפרטים או בא כוחו וכל הור

 אלה כרוכים באופן הגיוני בתאור העבודה בתוכניות ובמפרטים.

 

משמעות בין המכרז/החוזה יקבעו המסמכים לפי -מקרה של סתירה, אי התאמה ו/או דובכל  א.

 למסמך א'. 3סדר העדיפות המופיע בסעיף 
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מהנדס העירייה יהיה הסמכות הבלעדית להחליט באם פרטים אלה כרוכים באופן הגיוני  

 בתאור העבודה שבתוכניות ובמפרטים.

 

ם בתוכו האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו והקבלן לא כי שכר הקבלן מגל ,מובהר בזה 

 יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.
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 ביקור באתר העבודה .9

 

הקבלן מצהיר, כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה, ביקר באתר העבודה ובחן באופן יסודי את דרכי 

י החשמל, הטלפון, וח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, מקום צינורות המים, קוהגישה אליו, השט

ביוב, התיעול, טלביזיה בכבלים, קווי תקשורת וכיו"ב, מבנים קיימים וכל המתקנים והסידורים 

 האחרים, כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה, העלולים להשפיע על קביעת המחירים ועל ביצוע העבודה.

 

 

 מכיםבדיקת מס .10

 

הקבלן מצהיר בזאת כי עיין ובדק, לפני הגשת הצעתו, את התכניות המפרטים ויתר הנתונים, וכן 

רשימת הכמויות וכל המסמכים האחרים המהווים את החוזה, או קשורים בביצוע העבודה, וכי 

 המחירים שבהצעתו מהווים תמורה מלאה בעד כל התחייבויותיו עפ"י החוזה.

 

 

 להנחת דעתו של מהנדס העירייהביצוע העבודה  .11

 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, להנחת דעתו המוחלטת של מהנדס העירייה, וימלא  א.

 לצורך זה אחר כל הוראותיו.

 

הפיקוח אשר בידי מהנדס העירייה, או בידי המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  ב.

ן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה, והקבל

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.

 

 דרכי ביצוע .12

 

 אם יידרש לכך ע"י מהנדס העירייה:

 

יום מיום הדרישה, פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי  15יהא הקבלן חייב להמציא בתוך  א.

, לרבות השיטות אשר לפיהן יש הביצוע, לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור

בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למהנדס 

העירייה, בין שאישר אותו מהנדס העירייה במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את 

 הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה.

 

ניים, ככל שידרש, בהתאם לצרכי העבודה ונגישות משתמשים יהא חייב לבצע דרכי גישה זמ ב.

 והכל כפי שיורה המהנדס. עלות הסדרת דרכי גישה זמניים תהיה על חשבון הקבלן. –אחרים 

 

 התחייבויות כלליות -פרק ב' 
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יעדכן הקבלן מעת לעת פרטים ונתונים לצרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות רשימת מתקני  ג.

לוח הזמנים יוכן, יועדכן ויוגש בתוכנת  .העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם

 מחשב מתאימה.

 

יגיש הקבלן לאישורו של המהנדס, במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א' לעיל, תוכנית  .ד

 ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה.

 

התוכנית תכלול את מיקום המתקנים הזמניים, המחסנים, שטחי האחסון, דרכי הגישה, 

 וכיו"ב. מיקום המנוף

 

 שטח ההתארגנות יהיה באתר העבודה בלבד אלא אם אישר המהנדס מקום אחר.

 

באם צויינו בחוזה מועדי ביניים לביצוע עבודה כלשהי, חייב הקבלן להתחשב בהם בלוח  .ה

 הזמנים, המוגש על ידו.

 

ש לעיל, לא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט לעיל ו/או לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים כנדר .ו

 ייקבע ו/או יעודכן לוח הזמנים ע"י המהנדס ויחייב את הקבלן.

 

 ההוצאות הכרוכות בעריכת ו/או עדכון לוח הזמנים ע"י המהנדס יחולו על הקבלן.

 

 סימון .13

 

לערוך מדידת מצב קיים, וזאת על פי הנחיית הקבלן חייב, לפני שיתחיל בביצוע העבודה,  א.

וק את סימוני המדידות הדרושות לביצוע העבודה ולודא את לבדהמהנדס או המפקח, וכן 

כל המדידות  נכונותם ואת דיוקם. הקבלן יהיה אחראי לנכונותם של סימני המדידה ולדיוקם.

 יבוצעו על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.

 

 אף אם נבדקו ע"י מהנדס העירייה או -נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים 

יהא הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודה שנעשו מתוך אי דיוק או שגיאה  -המפקח 

 כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של מהנדס העירייה.

 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדוייקת של כל יתדות הסימון  ב.

וע העבודה ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצ

בהם או שינוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצב הקודם על חשבונו והוצאותיו. כן ישא 

הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודה שתיגרמנה ע"י סילוק הסימונים 

העבודה ועד למסירתה  האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בהם. כל זאת בתקופת ביצוע

 הסופית לעירייה.

 

ללא תוספת תשלום לקבלן,  ,הקבלן חייב לפי דרישת המהנדס לערוך מדידות מזמן לזמן ג.

כל המדידות תבוצענה על ידי מודד  לבדיקת המידות והגבהים המבוצעים באתר העבודה.

 מוסמך בלבד.
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 קווי תשתית .14

 

-צוע העבודה, מיקומם של קווי תשתית עיליים ותתהקבלן חייב לברר ולוודא בטרם יתחיל בבי

 קרקעיים העלולים להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.

 

בירורים אלו יעשו ע"י הקבלן בחברת החשמל, במשרדי חברת בזק, בכל המחלקות העירוניות 

ובכל הוד השרון הרלבנטיות, במשרדי חברת הטלביזיה בכבלים, אשר פרשה רשת כבלים בתחום העיר 

 משרד וגוף אחר רלבנטיים.

 

בטרם יתחיל הקבלן בביצוע עבודות חפירה ו/או עבודה בסמוך לעמודי וקווי חברת חשמל, בזק וקווי 

תשתית עירוניים, חייב הקבלן לקבל אישור מחברת חשמל, בזק והעירייה לביצוע העבודות כאמור, 

לא יהיו כל טענות בגין עיכובים  ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש על ידם. לקבלן

 שנגרמו, אם נגרמו ו/או הוצאות כספיות עקב כך.

 

 זכות גישה .15

 

למהנדס העירייה, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך ע"י מהנדס העירייה תהא זכות כניסה לאתר 

העבודה, ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות או חפצים כלשהם 

 לביצוע החוזה, והקבלן חייב להבטיח להם זכות גישה זו.

 

 עתיקות .16

 

הקבלן מתחייב לתאם מראש את ביצוע העבודה עם מנהל רשות העתיקות כמשמעותה בחוק  א.

 "חוק העתיקות"( או נציגו. -)להלן  -1989רשות העתיקות, התשמ"ט

 

 , מתחייב הקבלן, כדלקמן:באם העבודה או חלק ממנה תבוצע באתר המוכרז כאתר עתיקות ב.

להמציא לפני תחילת העבודה אישור בכתב ממנהל רשות העתיקות או נציגו בדבר  (1)

 ביצוע העבודה, בהתאם לקבוע בחוק העתיקות.

 

 לבצע את העבודה בכפוף ובהתאם לתנאי אישור מנהל רשות העתיקות. (2)

 

מועד בו תבוצע העבודה לתאם מראש ובכתב עם מנהל רשות העתיקות או נציגו כי ב (3)

יהא נוכח באתר מפקח מטעם רשות העתיקות, והכל בכפוף ובהתאם לדרישת רשות 

 העתיקות.

 

למען הסר ספק יצויין כי על הקבלן להודיע מראש ובכתב לרשות העתיקות על כל שינוי 

 במועד ביצוע העבודה.

 

ה במועד ובהתאם ללוח האמור לעיל לא יגרע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן לבצע את העבוד ג.

 הזמנים.
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, או בכל חוק -1978גילה הקבלן באתר העבודה עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח ד.

בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או 

ם ממקומם, ארכיאולוגי, ינקוט הוא באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, או הזזת

ויודיע על התגלית מיד למפקח. בשום מקרה לא יהיה הקבלן לבעלים של עתיקות שנתגלו על 

 ידו כאמור.

 

 אי פגיעה בנוחיות הציבור ושילוט .17

 

 

העבודה, לאישור יועץ  תנועה בשלבים שונים של ביצוע הקבלן מתחייב להגיש הצעה להסדרי ב.

 התנועה העירוני ולאישור משטרת ישראל.

 

 הצעה זו תוגש כחלק מהתכניות הנדרשות לקבלת אישור עבודה.

 

הקבלן יתקין על חשבונו באתר העבודה שלט/ים בגודל ובנוסח כפי שיקבעו ע" מהנדס  ג.

לפי הוראות המהנדס ולא יוסר/ו עד להשלמת העירייה. השלט/ים ימוקם/מו באתר העבודה 

 העבודה במלואה.

 

 זכות מעבר .18

 

יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודה, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינה בבעלותה  א.

יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה, כפי שיסוכם בין  -של העירייה 

 ן הקבלן.הבעלים לבי

 

הקבלן יתקין במידת הצורך באישור המהנדס דרך גישה לאתר הביצוע על חשבונו והוצאותיו.  ב.

מוסכם בזה כי מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך מעבר ופירוקה כאמור. 

בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו ידרש ע"י המהנדס, יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו 

 מצב לקדמותו.ויחזיר ה

 

 

 

 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .19

 

לפי הוראות מהנדס העירייה, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה תתקשר אתם 

וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו, בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות 

בנוחיות הציבור ולא  הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך א.

של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב,  והמעברתהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש 

ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן על חשבונו דרכים  או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש

 שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים שיורה לו המפקח על מנת שלא זמניות ויתקין

 לפגוע בנוחיות הציבור.
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לתאם פעולה איתם ולאפשר להם שימוש, במידת המצוי  בחוזה עם הקבלן. כן מתחייב הקבלן

 .והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שיותקנו על ידו

 

 ניקוי האתר .20

 

הקבלן יסלק מזמן לזמן ו/או עפ"י הוראות המהנדס את עודפי החומרים והפסולת מאתר  א.

לק ממנו העבודה ומהסביבה הסמוכה, ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר העבודה ויס

את כל המבנים והמתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, וימסור את 

האתר, העבודה וסביבותיהם כשהם נקיים ומתאימים למטרתם ולשביעות רצונו של מהנדס 

 העירייה.

 

למען הסר ספק בלבד, מובהר כי עלות הניקוי, הפינוי והכניסה לאתרי פסולת תחול על  

 הקבלן.

 

סילוקי עודפי החומרים והפסולת )למעט אדמה( יעשה לאתרי פסולת מורשים בלבד,  .ב

 ובהתאם להוראות כל דין הנוגעים לענין זה.*

 

ב' לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י המפקח, תהא -לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק א' ו ג.

כות בביצוע העירייה רשאית לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרו

ההוראות, והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת 

 העירייה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המהנדס, ללא כל הגבלת מרחק. במקרה שהמהנדס לא  ד.

 נות את עודפי האדמה לאתר שפיכה/הטמנה מורשה.*יורה, הקבלן אחראי לפ

 

לא מצוי אתר מורשה לסילוק והטמנה  הוד השרון* למען הסר ספק, מובהר כי בתחומי העיר  

 של פסולת בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.
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 השגחה מטעם הקבלן .21

 

למסירתה לעירייה, חייב הקבלן להיות מצוי באתר במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד  א.

העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה של העבודה, או להעסיק לצורך זה באתר העבודה מנהל 

 מהנדס בהשכלתו. – מוסמך

 

מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישורו המוקדם של מהנדס 

אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא, מבלי לתת נימוק לכך. העירייה, אשר יהיה רשאי לסרב לתת 

כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל העבודה ע"י מהנדס העירייה או המפקח, דינם כדין 

 ההוראות או הביאורים שניתנו לקבלן עצמו.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה לעירייה רשאי  ב.

 דס העירייה לדרוש מהקבלן להעסיק מנהל פרוייקט.מהנ

 

 

 רשיונות כניסה והרחקת עובדים .22

 

רשאי מהנדס העירייה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודה, כולו או 

 מקצתו.

 

 

 אמצעי בטיחות, זהירות ושמירה .23

 

כולו או מקצתו, ועד למסירת  הקבלן מתחייב, החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו, א.

העבודה לעירייה, לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת בהוצאות הכרוכות בהעסקת השומרים 

הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של אבדן, גניבה או 

הקבלן באופן קלקול של ציוד וחומרים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה, ישא 

 בלעדי בכל הפסד הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא תחול אחריות כלשהי.

 

 למען הסר ספק, האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.

 

ידוע לקבלן כי האדמה כאמור מהווה קנין העירייה והקבלן יהא אחראי לכך שלא תוצא או 

ה שומרת לעצמה הזכות לנקוט סנקציות אם יתברר תלקח כל אדמה מאתר העבודה. העיריי

 כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה.

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 
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הקבלן מתחייב לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, פנסי תאורה,  ב.

פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך 

ו כשיידרש ע"י מהנדס העירייה או המפקח, או שיהא דרוש על פי דין או על פי הוראה בכך, א

 מצד רשות מוסמכת כלשהי.

 

המהנדס רשאי להורות לקבלן בדבר מיקום, סוג איכות וגובה הגדר הדרושה, כולל כמות 

 ומיקום שערים בה.

 

הנדרשים לבטחונו לא פעל הקבלן כאמור, תהא העירייה רשאית לנקוט בכל אמצעי הזהירות 

ש"ח,  -.5,000ונוחיותו של הציבור ולחייב הקבלן בעלות האמצעים בתוספת פיצוי מוסכם בסך 

 עדכני למועד הגשת ההצעה.צמוד למדד המחירים לצרכן 

 

כן מתחייב הקבלן להתקין ולהחזיק על חשבונו במידה ויידרש לכך מחסן לאחסנת חומרים, 

 העבודה. כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע

 

הקבלן מתחייב לבצע בקפידה את כל התנאות ודרישות המבטחים. במידה והמבטח יסרב  ג.

לפצות ו/או להכיר בכיסוי ביטוחי בשל אי מילוי התנאים והדרישות יהיה הקבלן בלבד אחראי 

 לנזקים שנגרמו כאמור.

 

 

 תיקון נזקים .24

 

זיקין, הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול מבלי לגרוע מהאמור להלן לענין אחריות הקבלן בנ א. 

שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, טל"כ או מובילים 

אחרים כיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה 

של הקבלן תוך פרק זמן שיקבע יתוקן על חשבונו  -הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה 

ע"י מהנדס העירייה ולשביעות רצונו, ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק 

 והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.

 

העירייה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי ס"ק א' לעיל  ב.

ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים כאמור.  על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל

העירייה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע, או שיגיע לקבלן מאת העירייה בכל 

זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור בס"ק זה אינו משחרר את 

 הקבלן מחובותיו על פי ס"ק א' לסעיף זה.
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 ריות הקבלן בנזיקיןאח .25

 

מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד קבלת העבודה, יהא  א.

 הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרם לכל רכוש לרבות מבנים  ב.

ת, גידול חקלאי, בעל חיים, אם הנזק נגרם מחמת קיימים, מקרקעין, מטלטלין קווי תשתי

 מעשה או מחדל הקשור לביצוע ההסכם.

 

הקבלן יהיה חייב לנקוט באמצעים להקטנת נזק עפ"י הוראות המפקח או מהנדס העירייה על 

 חשבונו.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעבודה, לחלקי העבודה, לציוד ולחומרים הנמצאים באתר  ג.

 לרבות: אש, גשם, שטפונות, סופות, גניבות ו/או רעש אדמה. -, על ידי כל גורם שהוא העבודה

 

ג' לעיל )פרט לסיכון מוסכם בהתאם לס"ק ז' להלן( יהא על הקבלן -נגרם נזק כאמור בס"ק ב' ו ד.

 לתקן את הנזקים על חשבונו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפקח.

 

 א' עד ד' תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן.הוראות ס"ק  ה.

 

הוראות ס"ק א' עד ד' לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון  ו.

 ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן בתקופת הבדק לאחר מסירת העבודה לעירייה.

 

אויב, פעולות מדינה עויינת, קרבות )בין שהוכרזה "סיכון מוסכם" פירושו: מלחמה, פלישת  ז.

מלחמה ובין אם לא( או טעות בחישוב סטטי בתכניות או במפרטים באשמת העירייה או מתכנן 

 מטעמה.

 

בכל מקרה נזק לעבודה שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם  ח.

 אות התיקון תחולנה על העירייה.האפשרי, אם המהנדס ידרוש ממנו לעשות כן, והוצ

 

הוגשה תביעה נגד העירייה לתשלום פיצויים בגין נזקים כאמור בפסקאות א', ב', ג', ה', ו'  ט.

לעיל, יפצה הקבלן ו/או ישפה את העירייה על כל סכום שהיא תתבע לשלמו לרבות הוצאות 

 משפט ושכ"ט עו"ד וכן שכ"ט מומחים.

ן את ההגנה בשמה של העירייה, ולשם כך תתן העירייה לפי דרישת העירייה ינהל הקבל 

 לפרקליטיו של הקבלן יפוי כח.
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 נזיקין לגוף או לרכוש .26

 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק או אבדן, מכל סוג שהוא שיגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, בין במעשה 

הקבלן ו/או הפועלים ו/או הפועלים מטעמו,  ובין במחדל לגופו ו/או לרכושו של כל אדם לרבות עובדי

עובדי העירייה ו/או הפועלים עבורה ו/או הפועלים מטעמה, המפקח ו/או עובדי המפקח ו/או הפועלים 

 מטעם המפקח.

 

 

 ביטוחים .27

 

הקבלן יבטח על חשבונו מפני כל נזק או אובדן לגוף או לרכוש )לרבות נזק לאתר העבודה,  א.

לעיל(, העלולים להגרם במישרין או  -26ו 25מתקנים כאמור בסעיפים החומרים, הציוד וה

בעקיפין לגופו או לרכושו של כל אדם לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם וכל אדם 

 אחר.

 

הביטוחים יעשו בחברת ביטוח אחת ובסכומים שיאושרו ע"י גזבר העירייה, ולמשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות.

 

 ל פי פוליסת הביטוח יהיו הקבלן והעירייה. בעל הביטוחים יהיה הקבלן.הנהנים ע ב.

 

 כמפורט במסמך ד' למסמכי המכרז. הביטוחים הנדרשים לפי ס"ק א' לעיל הם ג.

 

העתקים מאומתים מפוליסת הביטוח לעיל, יופקדו בידי גזבר העירייה עם חתימת הקבלן על  ד.

 מסמכי החוזה.

 

 למסמך ד'.שור על קיום ביטוח לפי הנוסח כן יומצא לידי העירייה אי

 

הקבלן לא יהא רשאי להתחיל בעבודה, אפילו ניתן צו התחלת עבודה, אלא אם כן המציא  ה.

 ב' לעיל.-לעירייה לפחות כיסויים זמניים לביטוחים שהוא מתחייב על פי הוראות ס"ק א' ו

 .13-14עמ'  ד'הכל כאמור בהנחיות ותנאי פוליסת ביטוח במסמך 

 

 תשלום דמי הביטוח .28

 

 הקבלן מתחייב בזאת לשלם את דמי הביטוחים במועדם. א.

מבלי לפגוע באמור לעיל, תהא העירייה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה ו/או מכל 

העירייה לא תעכב  .פיצויים בגין נזק וזאת מיד לכשתוגש לעירייה דרישה לתשלוםמקור אחר, 

כאמור, אם יומצא לה אישור של חברת ביטוח, כי החברה אחראית לשיפוי העירייה בגין הנזק  סכומים

 הנדרש.
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לא שילם הקבלן דמי ביטוח כלשהו במועד, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשלם את  ב.

השיעור שלא שולם, ולנכות את סכום דמי הביטוח מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה 

 אחר המגיע לקבלן מהעירייה מכל מקור אחר.ו/או או מכל תשלום 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריות הקבלן. ג.

 

הקבלן יהא חייב להשתמש בכל סכום שיקבל מהביטוח לשם תיקון כל נזק ו/או אבדן שיגרמו  ד.

 ו/או לשם פיצוי ו/או שיפוי הנפגע ו/או העירייה.
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 בלן ועובדיומעמד הק .29

 

הקבלן מצהיר שהינו קבלן עצמאי ואחראי בפני העירייה ובפני כל צד ג' למרות האמור בהסכם זה בדבר 

 כוחו של המהנדס או המפקח ליתן לו הוראות בדבר ביצועה העבודה.

 

למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין העירייה לא נקשרו 

חסי עובד ומעביד ואין הקבלן או עובדיו או מועסקיו זכאים לכל תשלום או זכויות כלשהן על פי כל י

 דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

 

 אספקת כח אדם .30

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהם  א.

 בכך.ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך 

 

 

סוקה ובהתאם להוראות לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התע ב.

, ובמספר שיקבע מהנדס העירייה או המפקח במידה -1959חוק שירות התעסוקה תשי"ט

 שיקבע.

 

הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה, המתחייבים  ג.

בוציים, ולרבות הסכמים והסדרים ק -1987מכל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז

 ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו שכר עבודה כדלעיל.

 

 במקרה של עבודות מיוחדות, על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו. ד.

 

לפי דרישה בכתב מאת מהנדס העירייה או המפקח, יחליף הקבלן את מנהל הפרוייקט, מנהל  ה.

או מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר לרבות קבלני משנה ועובדים  העבודה המוסמך

 של קבלני משנה אם לדעת מהנדס העירייה אין הם מתאימים לתפקיד.

 

 עובדים -פרק ד' 

למען הסר ספק הקבלן מצהיר כי ידועים לו המצב הבטחוני ואפשרויות העסקתם של פועלים 

זרים וכן של פועלים משטחי יהודה שומרון ועזה ומשטחי האוטונומיה. מוסכם בזאת כי שום 

בעיה הכרוכה בהעסקת פועלים לא תתקבל כעילה מוצדקת לעיכובים, פיגור בקצב ביצוע 

עיכוב או פיגור כאמור בגין בעיות הכרוכות בהעסקת כח אדם תהווה הפרה  העבודה וכיו"ב. כל

 של התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 

בכל מקרה של העסקת עובדים זרים, הקבלן מתחייב לדאוג לכך שלעובדים אלו יהיה היתר 

 שהייה ועבודה בארץ.
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הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהנדס העירייה או המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של  ו.

אם לדעת מהנדס העירייה או ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה, -כל אדם המועסק על

המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע 

 תפקידיו ברשלנות.

 

לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין, באתר  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

צויים מוסכמים לעירייה סך העבודה. אי מילוי הוראות ס"ק זה, יחייב את הקבלן בתשלום פי

$ ליום לכל פועל, בעל מלאכה או עובד אחר, שיעסיק הקבלן בניגוד  -100בשקלים השווה ל

 להוראות סעיף קטן זה.

 

 ביטוח מעבידים וביטוח לאומי .31

 

הקבלן ישלם בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי, בשיעור  א.

בד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים שיקבע לגבי אותו עו

 .עיריית הוד השרוןבמדינה באותו ענף ב

 

 הקבלן יבטח את עובדיו ו/או פועליו בביטוח מעבידים.

 

כפי  -1995הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה ב.

או שיותקנו על פיו, ולהמציא לעירייה לפי דרישתה,  שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו

 אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי ס"ק זה.

 

הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על 

 העירייה כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן.

 

יח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בכל הקבלן מתחייב להבט ג.

, תקנות תקנים וכללים ולרבות, -1970דין לרבות פקודת בטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ תש"ל

 .-1954כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

 

 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם .32

 

מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, בצורה נאותה, פנקסי כח אדם, שיירשם בהם שמו, הקבלן  א.

 מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

 

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת, וכן  ב.

רישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, להכין ולהמציא למפקח, לפי ד

 שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

 רווחת העובדים .33

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים 

 באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
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 אספקת ציוד מתקנים וחומרים .34

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים 

 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

 

 

 חומרים ומוצרים .35

 

הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי, במיקום ובמועד שיקבע  א.

הקבלן נותן בזאת הסכמתו מראש  ע"י המהנדס. הבדיקות תבוצענה בנוכחות המהנדס.

 למסירת תוצאות הבדיקות ישירות לעירייה.

המהנדס לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לבדיקה שיראה לו 

 וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן.

 

יהיו חדשים ושלמים  כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה ב.

יקבלו את אישורו המוקדם של המהנדס, יהיו בעלי תו תקן או סימן השגחה ויתאימו 

בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים הישראליים 

יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו  -המעודכנים. בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם 

ו ע"י מהנדס העירייה. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים לדוגמאות שיאושר

מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים שמחייבים התקנים הישראליים, אלא אם כן נקבע להם 

 במסמכי החוזה במפורש, סוג אחר.

 

מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  ג.

שתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו ובמוצרים שה

 בבדיקות התקנים הישראליים, ואושרו ע"י מהנדס העירייה.

 

פרושו חומר ו/או מוצר שווה ערך  -בכל מקום שצויין בחוזה ונספחיו המונח "שווה ערך"  ד.

ההסכם. סוגו מבחינת הטיב, האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי 

 ואיכותו של חומר ו/או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם בכתב של המהנדס.

 

 הוצאות בגין הבדיקות .36

 

התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות, בדיקת תקן, ניסויי העמסה וכל בדיקות  .1

לו על הקבלן וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת מהנדס העירייה, יחו

 ציוד, חומרים ואורח מקצועי -פרק ה' 

כים לעירייה וייחשבו לרכושה מעת כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה, יהיו שיי

 הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מבלי לקבל לכך את רשות המהנדס בכתב.
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במלואם, כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או חלקיה עמדו בדרישות ובבדיקה ובין 

 שהעבודה או חלקיה לא עמדו בדרישות האמורות.

 

בין אלה המיוצרים בבית חרושת, בבתי מלאכה ובמקומות אחרים  -כל החומרים והמוצרים  .2

דיקות תקניות או אחרות, יסופקו ע"י אשר יידרשו לשם ב -ובין אלה הנעשים באתר העבודה 

 הקבלן, על חשבונו והוצאותיו.

 

הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות, למקום בו  .3

 יורה מהנדס העירייה, והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן.

 

ובין בדיקות ראשונות רגילות, יחולו על  בין בדיקות חוזרות ונשנות -ההוצאות לבדיקות  .4

 הקבלן.

 

העירייה תהא רשאית לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות ולנכות  .5

 סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה.

 

 מדגמים .37

 

ואביזרים בטרם יזמין אותם או  יספק על חשבונו ועפ"י דרישת המהנדס דוגמאות של חומריםהקבלן 

 בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות.

הדוגמאות שאושרו ע"י המהנדס ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר העבודה וישמשו להשוואה 

 לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.

 

 אורח מקצועי .38

 

החוזה ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של מהנדס כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי 

העירייה. עבודות שלגביהם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה 

בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למהנדס העירייה אישור רשמי 

דות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל, וכל מאת הרשויות המוסמכות על התאמת העבו

 ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.

 

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .39

 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה  .1

 או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח.

 

 48לם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח, הוש .2

שעות מראש, כדי לאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני 

 כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה אותו חלק מן העבודה.
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שעה שקיבל על כך הודעה, את חלק העבודה שנועד להיות שעות מ 48לא בדק המפקח תוך  .3

( לעיל, יודיע על כך הקבלן למהנדס העירייה וימלא אחר 2מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף )

 הוראותיו.

 

כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממהנדס העירייה, או  .4

יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו לשם  לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי,

ביקורת, את אותו חלק מהעבודה שכוסה, עפ"י דרישת המפקח ובתוך הזמן שנקבע על ידו, 

 ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.

 

( או התרשל בכך, יהא 4)-( ו3אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים ) .5

סיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק מהנדס העירייה רשאי להע

 כלשהו מהעבודה וכיסויו.

 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית העירייה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  .6

 זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .40

 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: .1

 

על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת המפקח,  א.

 בתוך תקופת זמן אשר תצויין בהוראה.

 

על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בפיסקה  ב.

 )א( דלעיל.

 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם ע"י שימוש  .ג

 בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה.

 

( לעיל, יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן ) .2

 ם ולמלאכה האמורים.תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרי

 

( לעיל, תהיה העירייה רשאית 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן ) .3             

לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והעירייה  

רשאית  תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא 

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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 מועד התחלת העבודה .41

 

בתאריך שייקבע ע"י מהנדס העירייה בהוראה  , לפי שלביה השונים,הקבלן יתחיל בביצוע העבודה

שלמת העבודה, בתוך התקופה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה" ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש לה

שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות, פרט אם קיבל מאת מהנדס העירייה 

 הוראה מפורשת אחרת.

 

 על צו התחלת העבודה כאמור. עם קבלת צו התחלת עבודה, יהיה על הקבלן לחתום 

 

 הכנות לביצוע העבודה .42

 

בנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים, ושירותים מיציב הקבלן לפני התחלת ביצוע העבודה 

מיקום המבנה הארעי כאמור יקבע על ידי מהנדס העיר. הקבלן יהיה אחריות  זמניים בשביל העובדים.

 לתכולת הציוד וכן על המבנה עצמו, לרבות הצבת שמירה לפי שיקול דעתו של הקבלן ועל חשבונו.

 

 מועד סיום .43

 

 

 

 ארכה או קיצור תקופת העבודה .44

 

הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת  א.

מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, 

ד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער כתקופה הדרושה יכולה לכלול בה את השינוי במוע

 לביצוע העבודה.

 

נגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון, או ע"י תנאים אחרים שלדעת מהנדס העירייה, לא היתה  ב.

רשאי הקבלן לבקש ארכה  -לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

 כי:בכתב במועד השלמת העבודה, בתנאי 

 התחלת העבודה, מהלכה, סיומה והארכתה -פרק ו' 

שהי הכלולה במסמכי החוזה, בדבר השלמת חלק כלשהו מהעבודה לפני סיומה המלא בכפוף לדרישה כל

והגמור של העבודה, מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן שנקבע בחוזה, שמניינו יתחיל 

מהתאריך שיקבע בצו התחלת העבודה. ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לאמור 

 ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. להלן, 44בסעיף 
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יום מיום  30הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  .1

 תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.

 

הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של מהנדס העירייה לרבות יומן  .2

עבודה, עבודה, מאושר ע"י המפקח, שהתנאים האמורים ארעו וגרמו לעיכוב בביצוע ה

 שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע עיכוב.

 

מהנדס העירייה רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור,יקבע שיעור הארכה ויודיע  .3

 על כך בכתב לקבלן.

 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או תנאים שלקבלן  ג.

 יהם.אין שליטה על

 

 קצב ביצוע העבודה .45

 

אין הקבלן מתקדם, לדעת המפקח, בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה במועד הקבוע  א.

יודיע מהנדס העירייה לקבלן על כך בכתב  -בחוזה, או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה 

. לא נקט הקבלן והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודה במועדה

באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת דעתו של מהנדס העירייה, יחולו במקרה 

 שלהלן. 64זה הוראות סעיף 

 

אי מתן הודעה ע"י מהנדס העירייה לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו 

 לסיום העבודה במועד שנקבע בחוזה.

 

וקיבל אישור לכך מאת  -ם סיום העבודה במועדה, לעבוד במשמרות בחר הקבלן, בין היתר, לש ב.

 מהנדס העירייה, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה במשמרות.

 

לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל, ללא הסכמת מהנדס העירייה בכתב. הוראות סעיף  ג.

ם ללא הפסק או כל עבודה שהיא זה לא יחולו על עבודה שצריכה להעשות מטבע הדברי

ואולם במקרה של עבודה  - טיחות העבודותהכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לב

 כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

 

אם יהיה צורך, לדעת מהנדס העירייה, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה ולסיימו  ד.

)במסמך שכותרתו תהא  נה מהנדס העירייה בכתב אל הקבלןלפני המועד לסיום שנקבע, יפ

, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע "הוראה בדבר החשת קצב העבודה"(

העבודה כמבוקש ע"י מהנדס העירייה. כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך 

 זה, בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

 

מילא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק ד' לעיל ונגרמו לו כתוצאה מכך לדעת מהנדס העירייה 

הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע מלכתחילה, תשלם 
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רווח  12%העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע ע"י מהנדס העירייה בתוספת 

 והוצאות כלליות.

 

ן הסר ספק, מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין זה, לרבות חוק למע ה.

 . 1992( התשנ"ג מניעת רעשהעזר העירוני )

 

 איחורים בגיןפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  .46

 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר, ומבלי שהעירייה תהיה חייבת להוכיח נזק כלשהו, לא סיים הקבלן  א.

ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה, או עד גמר הארכה לסיום העבודה, ישלם הקבלן את 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום איחור  ₪ 1,000 –השווה ל לעירייה סכום 

 שבין המועד שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה. 

 

ם לעיל לענין האיחור הינו נזק שהצדדים כי סכום הפיצויים המוסכמי ,הצדדים מצהירים ב.

 רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה.

 

בקביעת סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לענין האיחור אין כדי לגרוע מזכות העירייה לכל 

 סעד אחר ומזכותה לתבוע כל פיצוי בגין נזקים אחרים ונוספים שנגרמו לה.

 

יה רשאית לנכות את סכום הפיצויים, האמורים בס"ק א' לעיל מכל סכום שיגיע העירייה תה ג.

לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. בתשלום הפיצויים, 

או ניכויים ע"י העירייה אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לסיים את העבודה, או מכל 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.

 

 הפסקת ביצוע העבודה .47

 

הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסויים או לצמיתות, לפי  א.

הוראה בכתב מאת מהנדס העירייה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה, ולא יחדשה 

 אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מהנדס העירייה.

 

כולה או מקצתה לפי ס"ק א' לעיל, ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת  הופסק ביצוע העבודה ב.

 העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

 

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות, לאחר שניתן ע"י מהנדס העירייה צו  ג.

יום  60בלן, בתוך לעיל, והקבלן החל בביצוע למעשה, יגיש הק 41התחלת עבודה לפי סעיף 

מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק 

מהעבודה שבוצעה למעשה. הוראה זו לא תחול במקרה שניתנה הוראה להפסקת העבודה 

 שלהלן. 64באחד המקרים המפורטים בסעיף 

 

היה זכאי לקבל מהעירייה את במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג' לעיל, הקבלן י ד.

התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף 
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קטן )ה( וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן 

ועל על ידי הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפ

 הקבלן, תיעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה, הכל לפי הענין.

 

לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן )ד( לעיל, יופחת מערך החוזה סכום השווה  ה.

במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי  -25%ל

. הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן -2.5%ס החוזה, והיתרה תוכפל בבסי

בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם 

 לחודש בו הופסקה העבודה.

 

מהיקפו או יותר, לא יקנה  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 

 זכות לקבלת פיצויים כלשהם. לקבלן

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות .48

 

הסכמה מצד העירייה, או מי מטעמה ולרבות מהנדס העירייה או המפקח לסטות מתנאי החוזה  א.

 במקרים מסויימים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

נות להם לפי מסמכי החוזה במקרה לא השתמשה העירייה או מי מטעמה בזכויות הנית ב.

מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה.

 

 קבלת העבודה .49

 

 15יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך  -הושלמה העבודה  א.

ימים מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח  30ם מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך יו

 שהעבודה אמנם הסתיימה, יקבע תאריך ל"קבלת העבודה" ע"י העירייה.

 

 , ככל שנדרשים.עד למועד קבלת העבודה ישלים הקבלן את כל אישורי הרשויות הנדרשים

 המפקח והקבלן.מהנדס העירייה, לרבות  -בקבלת העבודה ישתתפו 

 

 באותו מעמד ירשם פרוטוקול וייחתם ע"י מהנדס העירייה ו/או בא כוחו והקבלן.

 

בפרוטוקול יירשמו תיקונים והשלמות אשר ידרשו, אם ידרשו, ע"י נציגי העירייה והתקופה 

אשר הוקצבה לקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות. נדרשו תיקונים והשלמות כאמור לא 

 תקבלת ויקבע מועד חדש ל"קבלת עבודה" כאמור.תחשב העבודה כמ

 

 כמו כן יירשמו בפרוטוקול ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים.

 

למרות האמור לעיל רשאי מהנדס העירייה, על פי שיקול דעתו, לקבל העבודה גם לפני ביצוע  ב.

בות בכתב מאת הקבלן שיבצע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחיי
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וישלים לשביעות רצונו של מהנדס העירייה את התיקונים ו/או עבודות השלמה כמפורט 

 ברשימה האמורה.

 

במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצויין לעיל תוך המועד שנקבע בפרוטוקול, תהיה  ג.

פי הערבות המצויה בידה העירייה רשאית לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי, או מכס

 כהוצאות כלליות. 15%אותה עת, את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין שלא בוצע בתוספת 

 

כמו כן תהיה העירייה רשאית לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם סכומים 

ן השווים לדעתה לירידת ערך העבודה שנמסרה לידיה כתוצאה מהתיקונים ו/או הפגמים בי

שאלו ניתנים לתיקון ובין שאינם ניתנים לתיקון. ערך הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו 

 הבלעדי של מהנדס העירייה.

 

חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסויים מהעבודה במועד מסויים לפני המועד  ד.

א( לעיל לגבי חלק הסופי שנקבע לסיום העבודה כולה, תיערך קבלת העבודה לפי האמור בס"ק )

 מהעבודה הגמור, בטרם תחזיק או תעשה העירייה שימוש באותו חלק.

 במסירה חלקית יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחוייבים, לפי הענין.

 

 קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה. ה.

 

תאריך סיום העבודה ו/או מסירת העבודה ע"י  תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב .ה

 הקבלן לעירייה בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה.

 

הקבלן אחראי להשיב מצב לקדמותו בכל הנוגע לשטחים שבהם יבצע את העבודה. כיוון  .ו

שביצוע העבודה כרוך בשימוש בקרקע הסמוכה למתקני התאורה, מתחייב הקבלן לתקן כל נזק 

ם, ככל שיגרם, למתקני העיריה, צמחיה, גינון, מערכת השקיה וכיוצא בזה. לא תיקן שיגר

הקבלן את הנזק כאמור עד למועד מסירת העבודה לעיריה, תהא העיריה רשאית לבצע את 

התיקונים בעצמה ולחייב בעלותם את הקבלן, וכן לקזז את העלות כאמור משכר הקבלן, 

 לרבות חילוט הערבות.

 

 העבודה עם השלמתהמסירת  .50

 
קבע מהנדס העירייה כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסויים מהעבודה שעל הקבלן  א.

היה להשלים במועד מסויים, חייב הקבלן למסור לעירייה לפי בקשתה את העבודה או אותו 

חלק מסויים מהעבודה כאמור, הכל לפי הענין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או 

 .לו כלפי העירייה החלק המסויים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש

 

עותקים של  2בעת מסירת העבודה לעירייה מתחייב הקבלן להמציא לידי מהנדס העירייה  .ב

של העבודות שבוצעו, וכן הוראות הפעלה  , וכן על גבי מדיה מגנטית,MADE ASתכניות עדות 

 המערכות והמתקנים שבוצעו במסגרת העבודה. קטלוגים וכיו"ב של כל
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שיוגש לעירייה יהיה חתום ע"י מודד מוסמך.  AS MADE-למען הסר ספק מובהר כי, תוצר ה .ג

הרי שהעירייה  ,עד מועד הגשת החשבון הסופי AS MADEבמידה והקבלן לא ימציא מפת 

מוסמך, ושכר  תהיה רשאית להזמין, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שירותי מדידה של מודד

טרחתו של הנ"ל יקוזז מחשבונו הסופי של הקבלן. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 העירייה בעניין הזה.
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 הגדרת "תקופת הבדק" .51

 

 

 

 נים ע"י הקבלןתיקו .52

 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או בתיקונים שבוצעו  א.

לעיל והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם למסמכי החוזה, או להוראותיו  49לפי סעיף 

יהא הקבלן חייב  -של המפקח, או תוצאות השימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי 

הכל לפי דרישת  -תקנם על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק, או בתום תקופת הבדק ל

העירייה בכתב. אם הפגמים, הליקויים  ע"י מהנדסלכך ובמועד שנקבע מהנדס העירייה 

והקלקולים בעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון, לדעת מהנדס העירייה, יהיה 

 ים לעירייה בסכום שייקבע ע"י מהנדס העירייה.הקבלן חייב בתשלום פיצוי

 

 לעיל. 24האמור לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף 

 

 דלהלן. 54אין בס"ק )א( לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  ב.

 

 

 פגמים וחקירת סיבותיהם .53

 

ופת הבדק, רשאי מהנדס נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה, בזמן ביצוע או בתוך תק א.

העירייה לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי, את סיבת הפגמים, הליקויים 

והקלקולים שנתגלו בעבודה. נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול הוא כזה, שאין הקבלן אחראי 

לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על העירייה. נמצא שהפגם, הליקוי 

או הקלקול הוא כזה, שהקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על 

הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך 

בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 שייקבע ע"י מהנדס העירייה. פיצויים לעירייה בסכום

 

נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק הימנה כמפורט בתוספת לחוק המכר דירות  ב.

( בתוך התקופה המפורטת בתוספת הנ"ל שתחשב כתקופת הבדק, יהיה הקבלן -1973)תשל"ג

פגמים, חייב לתקן את הפגמים, הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו. אם ה

הליקויים, הקלקולים וכל הכרוך בהם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום 

 פיצויים לעירייה, בסכום שייקבע ע"י מהנדס העירייה.

 

 בדק ותיקונים -פרק ז' 

 ארבעה עשר )חודשים( מיום מסירת העבודות לעיריה. : לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה
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 על חשבונו של הקבלן -תיקונים ע"י אחרים  .54

 

ורות דלעיל, רשאית העירייה לבצע את העבודות האמ 53-52לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים 

ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא העירייה 

רשאית לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא את ההוצאות האמורות, בתוספת 

 שייחשבו כהוצאות משרדיות. 15%
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 שינויים .55

 

ירייה רשאי להורות, בכל עת שימצא לנכון, על עשיית שינויים בעבודה ובכל חלק ממנה, מהנדס הע

לרבות שינויים בצורתה של העבודה, בכמותה, באופיה, בסגנונה, באיכותה, בממדיה וכיו"ב. הקבלן 

מכלל הוצאות העירייה על  25%ובלבד שערך כל ההגדלה לא יעלה על מתחייב למלא אחר הוראותיו, 

 מההוצאות לגבי כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות. 50%זה ולא יעלה על פי החו

 

 מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה, רשאי מהנדס העירייה להורות על:

 

 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן. .1

 

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות. .2

 

 ם הנקובים ברשימת הכמויות.שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטי .3

 

 שינוי גבהי המפלסים, המיתארים והמימדים של העבודה ופרטיה. .4

 

 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה. .5

 

 

 תינתן בכתב, לרבות תוספות, ההוראה לשינויים .56

 

הוראה על כך  בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה , לרבות תוספות,הקבלן לא יעשה שינויים א.

 בכתב מאת מהנדס העירייה.

 

על דעת עצמו ללא  , לרבות תוספת,למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי

שבוצע ללא הוראה כאמור יהרס ו/או ישונה  , לרבות תוספת,הוראת המהנדס בכתב וכל שינוי

 ויתוקן על חשבונו של הקבלן בהתאם להוראות המהנדס.

 

שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי  , לרבות תוספות,ינוייםהוראת ש ב.

תהיה חתומה ע"י ראש  ,מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה 25%הוראות כנ"ל עולה על 

 העירייה וגזבר העירייה לאחר שנתקבל אישור מועצת העירייה לכך.

 

 

 שינויים, הוספות והפחתות -פרק ח' 
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 , לרבות תוספותהערכת שינויים .57

 

 שבוצע מכוחה של הוראת שינויים, יקבע ע"י מהנדס העירייה. , לרבות תוספת,ויערכו של כל שינ

 

יהיו  , לרבות התוספות,אם במסמכי החוזה ישנם סעיפים זהים לאלו שבהוראות השינויים א.

 כמחירם בחוזה., לרבות התוספות, מחירי היחידה של הסעיפים שבהוראת השינויים

או  ם סעיפים דומים לאלו שבהוראות השינוייםאם לדעת המהנדס במסמכי החוזה קיימי

על בסיס מחירי היחידה של סעיפי  או התוספות יקבע ערכם של סעיפי השינויים התוספות,

 החוזה )פרורטה ממחירי היחידה שבחוזה(.

 

אם לדעת מהנדס העירייה אין במסמכי החוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת  ב.

 הרי:, , לרבות התוספותהשינויים

דקל עדכני )פרסום אחרון( מחירון לפי  , לרבות התוספות,יקבע ערכם של סעיפי השינויים

, יקבע מחירם לפי ניתוח פיעו הפריטים כאמור במחירון דקל. לא הו15%ל בהפחתה ש

מלאה ושלמה זו תהיה תמורה  מחירים שיערך על ידי הקבלן ויאושר על ידי מהנדס העירייה.

 כלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.עבור כל ההוצאות ה

 

 האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבודה. ג.

 

 תביעות הקבלן .58

 

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים בגין  א.

שקדם להגשת  שינויים, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש

 הרשימה האמורה.

 

דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בס"ק )א( לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר  ב.

 עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את הדרישה.

 

לומים נוספים בגין למרות האמור בס"ק א, ב לעיל, למהנדס העירייה שיקול דעת לאשר תש ג.

שינויים אף אם לא הוגשה רשימת תביעות או הודעה על כוונה להגיש דרישה ובלבד שהשתכנע 

 כי היתה סיבה מוצדקת לאי הגשתם וכן כי בוצעו למעשה השינויים.

 

הקבלן לא יפסיק ולא יעכב את ביצוע העבודה או השינויים מחמת אי קביעת ערכם או מחמת  ד.

 טענה כלשהיא שיש לו כלפי העירייה.דרישה, תביעה או 

 

 החובה להגיש ניתוח מחירים .59

 

לצורך קביעת מחירים לשינויים בעבודה, יהא הקבלן חייב, עפ"י דרישת מהנדס העירייה, ובמועד 

 שיקבע על ידו, להמציא ניתוח מחירים של מחירי היחידה לפריטים כלשהם.

 רים יאושר ע"י מהנדס העירייה.המחיר לשינויים בעבודה לאחר הגשת ניתוח המחי
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 מדידת הכמויות והשיטה .60

 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן ואין לראותן ככמויות מדוייקות  א.

 הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן.

 

י מדידה בשטח, לפני ואחרי הכמויות המדוייקות יחושבו ע"י הקבלן על סמך התכניות או לפ ב.

ביצוע העבודה, הכל לפי הענין וכפי שיקבע המפקח. כל החישובים ייערכו בצורה מקובלת 

 ובאופן שיאפשר ביקורת נוחה ע"י המפקח.

 

חישובי הכמויות יוכנו ע"י הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה ובתאריכים המוקדמים ביותר. 

 דות ויוגשו למפקח לביקורת ולאישור.חישובי הכמויות תירשמנה בדפי חישוב מדי

 

עלות העבודות רג'י אינם קשורות לתוספות ו/או להנחות אשר ניתנו ע"י הקבלן בהצעתו  

 )מסמך ב'(. 12כמצוין בסעיף 

 אין לבצע עבודות רג'י ללא אישור המפקח ביומן העבודה. 

 מחירי עבודות אספלט כוללות כל שיטות פיזור כולל פיזור ידני.

 

 עבודות אשר ימדדו בשטח יחולו הסעיפים )ג( עד )ו( להלן.לגבי 

 

לפני ביצוע המדידה של כל חלק מהעבודה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה,  ג.

והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד המדידה, לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כח 

הוא ולהמציא למפקח את הפרטים האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו 

 הדרושים בקשר לכך.

 

לא נוכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו והקבלן לא יהא  ד.

רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המפקח על סמך המדידות. אולם, אם נעדר הקבלן 

עה למפקח לפני מועד במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הוד

 המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי שייקבע ע"י המפקח.

 

ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח  7נוכח הקבלן בעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך  ה.

 יקבע מועד למדידת הכמות האמורה מחדש.

 

ידה השניה, יכריע בענין מהנדס נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח גם לאחר המד

 העירייה והכרעתו תהיה סופית.

 

היתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם,  ו.

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה.

 

 מדידות -פרק ט' 
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החוזה, יחולו בענין תשלום שכר הקבלן ההוראות  - 'הלמסמך  12-6בנוסף על האמור בסעיפים 

 דלקמן. 361-6המפורטות בסעיפים 

 

 ריבית החשב הכללי .61

 

כל הסכומים שלא שולמו במועדים שנקבעו בחוזה ישאו ריבית של החשב הכללי כעבור חודשיים ממועד 

 חלותו של התשלום ועד לתשלום בפועל.

 

 חשבונות ביניים .62

 

ן הצדדים, כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאישור מוסכם במפורש בי

 מחיר או כמויות שלא נכללו במסמכי החוזה.

 

 חשבון סופי .63

שכר הקבלן יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שבדפי הכמויות, בכמויות  א.

ויים שייכנסו לעבודה לפי לעיל, בתוספת או בהפחתת ערכם של השינ 60שתמדדנה לפי סעיף 

לעיל, בהתחשב בהוראות  59-55הוראות השינויים שינתנו, אם ינתנו, לפי הוראות סעיפים 

 ' לחוזה.הלמסמך  7 -ו  6סעיפים 

 

החשבון הסופי לרבות החישובים הסופיים של הכמויות יוגש ע"י הקבלן למפקח עם סיום  ב.

 העבודה.יום מיום קבלת  -30העבודה כולה, ולא יאוחר מ

 

ב' לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן כל -משכר הקבלן שנקבע כאמור בס"ק א' ו ג.

סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר הקבלן, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע 

לעירייה מהקבלן עפ"י החוזה. היתרה, אם תיוותר יתרה, תשולם לקבלן במועדים האמורים 

 לחוזה. 12בסעיף 

 

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי הערוך כדין, תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה,  .ד

לערוך החשבון הסופי וזאת בהסתמך על המסמכים הנמצאים ברשותה. בשום מקרה לא יפורש 

סעיף זה כאילו הוא מטיל על העירייה חובה לעשות כן. ערכה העירייה את החשבון או מינתה 

רכו תהא העירייה רשאית לנכות מהיתרה המגיעה לקבלן או מתוך הערבויות אדם אחר לע

 שנמסרו ע"י הקבלן את השכר ששולם וההוצאות שנגרמו למי שמונה לעריכת החשבון.

 

בכל מקרה בו לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כדין במועד לא תהא העירייה חייבת  .ה

 קופה שבה אחר הקבלן בהגשת החשבון.בתשלומי הפרשי הצמדה והתייקרויות בגין הת

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ישולמו כנגד מסירת ערבות  .ו

 לחוזה. 14בנקאית לתקופת בדק כאמור בסעיף 

 תשלומים -פרק י' 
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 תפיסת אתר העבודה ע"י העירייה .64

 

 

 3ירייה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא הע א.

ימים, לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, 

או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבאתר העבודה, וכן 

בתמורתם לכיסוי כל  למסור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש

 סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה;

 

את  כשהוא מפסיק כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עבודה או .1

להתחיל,  ימים להוראה בכתב ממהנדס העירייה 7מהלך ביצועה ואינו מציית, בתוך 

 או להמשיך בביצוע העבודה.

  

השלמתו  צב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את כשמהנדס העירייה סבור שק .2

אינו  כשהקבלן במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, אם הוארך להשלמתו ו/או 

ימים להוראה בכתב  7עומד בלוח הזמנים לדעת המהנדס והקבלן אינו מציית בתוך 

לנקוט במטרה להבטיח  ממהנדס העירייה והמפרטת את האמצעים שעל הקבלן 

 העבודה במועדה.השלמת 

 

כשיש בידי מהנדס העירייה הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע  .3

או בשמירת כללי הבטיחות שנקבעו ו/או יקבעו על ידי המהנדס ו/או המפקח  החוזה 

 ו/או משטרת ישראל.

 

 כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה. .4  

 

 ו מעסיק קבלן משנה בביצוע כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, א .5  

 העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב.   

 

 כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .6  

 הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר    

 לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.   

 

 ושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים.כשהקבלן ה .7  

 

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא הוסר  א. .8

 יום מיום הטלתם. 20תוך 

 

 סיום החוזה או אי המשך ביצועו -פרק י"א 



 
 

 

62 
 

  אם הקבלן הוא אדם או שותפות וינתן נגדו או נגד אחד מיחידי  ב.  

 השותפות צו קבלת נכסים.   

 

 ות לפירוק או לכינוס נכסים.אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעול ג.  

   

 בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע בידי נאמן, מנהל עזבון או כל  ד.  

 אדם הממונה על נכסי הקבלן.   

 

תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק )א( אין בהם משום ביטול החוזה  ב.

ביטול החוזה כאמור( והקבלן יהא חייב ע"י העירייה )אלא אם הודיעה העירייה לקבלן גם על 

לעמוד בכל ההתחייבויות או מקצתן לפי דרישת העירייה. העירייה רשאית למנוע מהקבלן 

מלמלא התחייבויותיו ומאידך, לא תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות 

 ד' להלן.-המפורטות בסעיפים קטנים ג' ו

 

 -"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן א' סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה ע ג.

יגיש הקבלן לעירייה בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא זכאי לו בעד ביצוע החוזה עד 

לשעה האמורה. חשבון זה יבדק ע"י המפקח ומהנדס העירייה כמקובל לגבי כל חשבונות 

ה' -ו, אלא בהתאם לאמור בס"ק ד' והקבלן. העירייה לא תהא חייבת בתשלום סכום כלשה

 להלן, ואין באישור חשבון כאמור כדי ליצור חבות כלשהי לתשלום הסכום האמור.

 

נתפס אתר העבודה כאמור ע"י מהנדס העירייה, לא תהא העירייה חייבת לשלם לקבלן סכום  ד.

העבודה  כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י מהנדס העירייה הוצאות השלמת

ובדיקה, וכן דמי נזק שנגרם לעירייה ע"י כל דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן 

 שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.

 

היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המהנדס כאמור  ה.

על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בסעיף קטן )ד(, עולה 

יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם לעירייה, והעירייה תהא זכאית לגבותו  -בשלמותו 

 מכל סכום המגיע ממנה לקבלן, וכן לגבותו בכל דרך אחרת.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

_______________________  _______________________ 

 הקבלן  העירייה 

 
 

 


