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 2018יולי 
 

 

 שדות דןמועצה אזורית 

 במושב אחיעזר  ומשטח דשא סינטטי , לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק 28/18 'מס  פומבימכרז 

ומשטח דשא  מבקשת בזה לקבל הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק שדות דןמועצה אזורית 
 , הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  שדות דןבמועצה אזורית  במושב אחיעזר סינטטי

כולל ₪  1,000 ניתן לרכוש תמורת סכום של   ,את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום
ה' בין השעות  –( בימים א' המועצה)להלן:"משרדי  בכפר חב"ד אזוריתהמועצה הבמשרדי )התשלום לא יוחזר(  מע"מ

 המועצה האזורית א תשלום בחוברת המכרז במשרדי ניתן לעיין לל 29.7.18 -הראשון  , החל מיום 13:00-08:00
 .או באתר המועצה בכתובת הרשומה לעיל

. על המציעים במכרז להדפיס את כל או חוברת מכרז  מסמכי המכרז יימסרו לרוכשים באמצעות התקן אחסון נייד
 מסמכי המכרז לרבות המפרטים ולהגישם חתומים במסגרת הצעתם.   

 פומבימכרז המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין " את ההצעות ואת כל מסמכי
", ולהכניסם במושב אחיעזר ומשטח דשא סינטטי, , אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחקלתכנון 28/18מס' 

 .0013:בשעה  14.8.18 שלישי  לא יאוחר מיום המועצה לתיבת המכרזים במשרדי 

יש לתאם שעת סיור עם   12:30-8:30בין השעות    31.7.18שלישי  ויתקיים ביוםו לא סיור חובה הינסיור מציעים 
 .0547009008אמיר סולרסקי בטלפון 

ש"ח בנוסח  20,000בסכום של  המועצההמציע יצרף להצעתו למכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת 
 המצוי במסמכי המכרז.

למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר למכרז לתכנון אספקה, שאלות והבהרות בנוגע 
. 15:00בשעה  5.8.18  -הראשון עד ליום  במושב אחיעזר  ומשטח דשא סינטטי , התקנה ואחזקה של מתקני משחק

להוראות  בהתאם amirsolarski@gmail.com את השאלות יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו
 הקבועות במכרז.

 

 

 דוד יפרח                                                                                      

 ראש המועצה 

 שדות דןהאזורית 
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 מסמך א'

 

 28/18מס'   פומבימכרז  
 

 
, של מתקני משחק ואחזקה התקנה ,לתכנון, אספקה

 שדות דןהמועצה אזורית  בפארקומשטח דשא סינטטי 
 במושב אחיעזר

 
 
 

 
 תנאים כלליים למשתתפים במכרז

 
 

 :כללי .1
     

, של מתקני משחק ואחזקה התקנה ,מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון, אספקהשדות דן מועצה אזורית  1.1
והכל בהתאם להוראות, לתנאים, למפרטים "(, המתחםלהלן: ") במושב אחיעזר ומשטח דשא סינטטי

 י' כנספח )בנפרד( תשריט השטח מצ"ב ישות המפורטים במסמכי המכרז.ולדר

 

תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק בלתי  1.2
 נפרד ממסמכי המכרז.

 

של  הואחזק התקנה ,הדרושות והקשורות לתכנון, אספקההפעולות הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול  1.3
את כל כ"א, הציוד והאמצעים  לשם כך להעמידו ,ומשטח דשא סינטטי במושב אחיעזרמתקני המשחק

מתקני תכנון מתחם "( ובכלל זה, העבודות" / "השירותים)להלן: " הדרושים לביצוע ראוי של העבודות
 המועצה ו/או )תכנון עקרוני( אשר אושרה על ידי ועדת המכרזיםע"פ תכנית העמדה  במושב אחיעזרהמשחק 

המתקנים המוצעים על ידי המציע  והצבת סידור במסגרת בחינת הצעת המציע הזוכה במכרז ואשר תכלול את
  "(.התכנוןהרלבנטיים )להלן: " וע"פ התקנים דין כל בהתאם לדרישות אופטימאלית, בצורה

 
 

נדרשות לצורך אספקת והזוכה יידרש לבצע את כל הפעולות ה as isיימסר לזוכה במכרז במצבו  המתחם  1.4
וזאת בטיחות מעקה התקנת שילוט ובמידת הצורך   ,התקנת משטח דשא סינטטי ,והתקנת המתקנים לרבות 

 .על כל חלקיו 1498בהתאם לת"י 
 

 יהיה על הזוכה:  ובמסגרת התמורה הנקבה לעיל, במסגרת העבודות 1.5
 

לתכנון שאושר על ידי באתר בהתאם  (משטח דשא סינטטי ו)משחקלספק ולהתקין את המתקנים  1.5.1
 .לה ובהתאם ללוח הזמנים לו התחייבוועדת המכרזים ש המועצה 

 

אשר ישמש בנוסף כמשטח בטיחות בהתאם למוגדר בת"י הדשא הסינטטי משטח את לספק ולהתקין  1.5.2
1498. 

 
 חודשים מיום קבלת תעודת   36לתקופה של  הדשא הסינטטי ומשטח יות על מתקני המשחק לתת אחר 1.5.3

 .השלמה
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חודשים מיום קבלת  24לתקופה של הדשא הסינטטי ואת משטח  )משחק( לתחזק את המתקנים 1.5.4
לרבות המצאות כל אישורי  "(אחזקה)להלן: " 1498 לת"ילרבות בדיקה בהתאם  תעודת השלמה,

 .1498 לת"יינתן אישור תקף י מדי כל שנה משנות האחזקה,הבטיחות הנדרשים.
 

, תיאור וככל הניתן ובכלל זה ת מראהו של המתקן )בתמונות/הדמיות(אהמציע במכרז נדרש לצרף להצעתו 
מספר המשתמשים האפשרי בו זמנית בכל מתקן  ,, התיאור הטכני ונתוניו, החומר ממנו עשוישל כל מתקן

המציע יש בו כדי  וכל מידע אחר שלדעת , גיל המשתמש, הוראות הפעלה ובטיחותובכל המתקנים באתר יחד
 . חינה ללמוד את המתקניםלאפשר לועדת הב

 
עם כלל המתקנים המוצעים )תכנית העמדה(  המתחםנדרש לצרף להצעתו תכנון עקרוני של מראה  המציע  1.6

, ומחיריהם של אותם פריטים בציון האלמנטים/ האביזרים/ מתקנים על רכיביהם ומרכיביהם)המשחק( 
 "(.המתחםתכנית הלן: ")ל המוצעים משטח דשא הסינטטיולרבות  לרבות המוטיב האקולוגי

 
 תוךלמועצה  המתחם בעצם הגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע לבצע את כל העבודות הנדרושת ולמסור את 1.7

 "(.לוח זמנים)להלן: "התחלת העבודות  צומיום  מיםי 90
 

את תכנון המתקנים המתוכננים להתקנה ויקבל את  המועצהיציג הזוכה בפני  בטרם התקנת מתקני המשחק 1.8
 רה המוקדם.אישו

 
חלקיו(   (1-8על כל ) 1498 מתקני משחק ת"י תו תקן של מכון התקנים הישראלי לבטיחותהזוכה יידרש להציג  1.9

 כתנאי לאישור חשבון סופי.למתקנים 
 
תו ) המוצרים עצמם  ועבור התקנת המוצריםהזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור מכון התקנים עבור  1.10

 ר.( באתתקן/התאמה לתו תקן
 
הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, אישור של יועץ נגישות )בכל הקשור למתקנים לשימוש בעלי מוגבלויות(  1.11

 .המשחק מתקני לתכנון ולהצבת
 

הזוכה יידרש להעמיד, על חשבונו, למתקני משחק המיועדים לבעלי מוגבליות בנוסף לאישור מכון התקנים,  1.12
 אישור יועץ הנגישות. 

 
בתקני איכות )משחק( מיד, על חשבונו, אישור של יועץ בטיחות, על עמידת המתקנים יידרש להע זוכהה 1.13

 ובטיחות.
 

תיק נתונים  as madeתכניות  ,יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה המשחק כמו כן לאחר התקנת מתקני 1.14
בקשר עם כל  ואישורים הנדרשים ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטטים חתומים על ידי קונסטרוקטור

 .המתקנים אשר הותקנו על ידו באתר
 
 יהיה על הזוכה לעשות כן. -ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני המשחק  1.15

 
 .כהגדרתה בהסכם החוזה הינו לתקופה שתחל עם חתימתו ועד לתום תקופת הבדק 1.16

 
ור, תהיה רשאית ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה לא יתקבל כאיש 1.17

"( ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר ביטול המכרזלבטל המכרז ותוצאותיו )להלן: " המועצה
 לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 
  מי עבודהי 60 :מועד מסירת העבודה מקבלת צו התחלת עבודה  1.18

 
 

 : תפותתנאים להשת .2
 

בכל רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  3.1
 , המפורטים להלן: "תנאי סף"( להלן:) התנאים המצטברים

 

באספקה הקמה ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה,  2014השנים , במהלך בעל ותק וניסיון מוכח 3.1.1
אתרים לפחות, עבור לפחות שתי רשויות מקומיות ו/או תאגיד של  4 -והתקנה של מתקני משחק, ב
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רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או הקרן הקיימת לישראל ו/או רשות הטבע 
 בהיקף שלכאשר באחד מהאתרים )לפחות( בוצעו עבודות והגנים הלאומיים ו/או גוף ציבורי אחר, 

  .בצירוף מע"מ₪  750,000 לפחות
 על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 

ש"ח לפחות  1,500,000למציע מחזור כספי שנתי באספקה והתקנה של מתקני משחק בהיקף של  3.1.2
 .(2017-2014) בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו במכרזלשנה, 

 
 על המציע לצרף אישור רו"ח ביחס למחזור

 

תקופתיות עפ"י  בדיקות לביצוע הישראלי התקנים מכון י"ע סמךמו בודק מתקני משחק מעסיק 3.1.3
  על כל חלקיו. 1-8) 1498תקן 

 
 עתק אישור התקשרות עם בודק מוסמך.על המציע לצרף ה

 
של )תכמננית העמדה( וכן תכנון עקרוני  רשימת המתקנים המוצעים )קטלוג(על המציע לצרף  3.1.4

 ,וככל הניתן ובכלל זה והדמייה ממוחשבת( תהמוצעים )בתמונוהמשחק  מתקניעם  המתחם
מספר המשתמשים האפשרי בו זמנית בכל מתקן ובכל  ,תיאור של כל מתקן, התיאור הטכני

וכל מידע אחר שלדעת גליאי המשתמשים, הוראות הפעלה ובטיחות , המתקנים באתר יחד
מו כן יצרף המציע המציע יש בו כדי לאפשר לועדת המכרזים ללמוד את התכנון ואת המתקנים. כ

כך נדרש  מפרטים טכניים, לרבות פרוספקטים של היצרן הכוללים מפרט מפורט של כל מתקן.
 .למשטח הדשא הסינטטיביחס בנפרד המציע לעשות 

 
עם כלל המתקנים המוצעים )תכנית העמדה( להצעתו תכנון עקרוני של מראה המתחם  צרףלהמציע  3.1.5

ומחיריהם של אותם  בציון האלמנטים/ האביזרים/ מתקנים )המשחק( על רכיביהם ומרכיביהם
 התקן תווי את וכן המוצעים  הסינטטי דשא משטח ולרבות   האקולוגי המוטיב לרבותפריטים, 

 "(.תכנית המתחם)להלן: " תקנים/מוצרים שיסופקו על ידולמ
 

 ת תהיה בתוקף עד ליום. הערבוט' בהתאם לנוסח מסמך ₪  20,000אית ע"ס המציע צרף ערבות בנק 3.1.6
 .כל סטייה בסכום הערבות או במועד הערבות תביא לפסילת ההצעה. 4.11.18

 

 :הגשת ההצעות, מועדים .3
 

ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי  11.1
ומספר פה סגורה עליה מצוין שם עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעט 2-המציע, ב

לא יאוחר  14.8.18 -השלישי יום  עד ,  בכפר חב"ד המועצההמכרז ויופקדו בתיבת המכרזים במשרדי 
 חבד.בכפר בבנין המועצה  בדיוק 0031:מהשעה 

 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז והינו על אחריותו הבלעדית  11.2
 ציע.של המ

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות,  11.3
רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה 

 למכרז תחולנה על המציע.
 
 טופס י"ב.   –יע המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המצ 11.4

 
מציא מסמך לשביעות המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע לה 11.5

שלא לדון   חברהובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית  המועצהרצונה של 
נו עומד אחר הצעתו על כל בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאי

 המשתמע מכך.
 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
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 :בחינת ההצעות .4
 

על  ה, בחינת ההצעות תעשהמועצה במכרז בהתאם לתקציב העומד לרשות התמורה לזוכה נקבעהשמאחר  12.1
להציג בפני ועדת  ויידרש המציעיםו ןעל בסיס מדדי איכות המפורטים להלו בסיס עמידה בתנאי הסף

תכנון המוצע של הוכן את  "( את המתקנים המוצעיםועדת הבחינה)להלן: " המועצההמכרזים ו/או נציגי 
, תיאור של כל מתקן, וככל הניתן ובכלל זה והדמייה ממוחשבת( צעים )בתמונותועם המתקנים המ המתחם

יקפם ומספרם של המתקנים, רכיביהם, תכונותיהם, טיבם, את ה י ונתוניו, החומר ממנו עשוי,התיאור הטכנ
ההצעות תיבחנה בהתאם  "(.המצגתהרכבם וכל פרט ומידע רלוונטי אחר שיידרש לועדת הבחינה )להלן: "

 למדדי האיכות שלהלן:
 

 100נקודות מתוך  80משקל מרבי  -מתקני המשחק המוצעיםמחיר  -רכיב מחיר .א
תזכה במירב הנקודות וההצעות  , כאשר ההצעה הזולה ביותרנקודות

 האחרות ידורגו בשיטת ערך משולש. 
 

כולל מע"מ ועל המציע יהיה לתת הנחה ₪  390,000אומדן המועצה הינו 
 על אומדן המועצה וזאת על גבי נספח י"ב. 

 

 

 נקודות 100נקודות מתוך  20משקל מרבי  -המציע  -רכיב איכות  .ב

 

 :התרשמות כללית מן המציע  .1
 הערות  ל משק רכיב 

 נקודות  5כל פרוייקט עד  פרוייקטים שביצע המציע 
 נק'  20 ועד

על בסיס מסמכים 
שיצורפו על ידי המציע 
תחת חוצץ : הוכחת מדד 

  1איכות מס' 
 40נק' ועד   10 כל המלצה המלצות  

 נק' 
על בסיס המלצות שיצרף 
המציע תחת חוצץ :הוכחת 

  2מדד רכיב איכות מס' 
עת המציע התרשמות מהצ

ביחס לתכנון עקרוני של 
מראה המתחם עם כלל 
המתקנים המוצעים 
)המשחק( על רכיביהם 

בציון  ומרכיביהם
האלמנטים/ האביזרים/ 

ומחיריהם של  מתקנים
אותם פריטים, לרבות 
המוטיב האקולוגי   ולרבות 
משטח דשא הסינטטי  

 המוצעים

על בסיס הצעת המציע   נק' 40עד 
 שתצורף תחת חוצץ :

 .  3הוכחת מדד איכות מס' 
 

הניקוד ייעשה על ידי 
 וועדה מקצועית שחבריה:

 המועצה  תמהנדס
 מנכ"ל המועצה 

 נציג ועדת המכרזים

 
 

 כללי .ג
 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר  המועצה 12.2
מונע  המועצהלסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת

 הערכת ההצעה כדבעי.

 

תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את החוזה,  המועצה 12.3
את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות של 

ו/או של רשות אחרת, או שנוכחה  המועצהבעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של  מציעים אשר לא ביצעו
 לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
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מובהר כי הפרמטרים המפורטים בסעיף זה הינם כלי עזר אשר ישמש את ועדת הבחינה לצורך דירוג  12.4
אינה מחויבת לבחור בהצעה שזכתה לדירוג הגבוה ביותר  המועצהרזים של המכההצעות בלבד. ועדת 

 .כהצעה הזוכה
 

אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  12.5
ם לגרום אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולי

 לפסילת ההצעה.
 
פרויקט שבו תמצא  בכל או מי מטעמה יערוך סיורים בפרויקטים שבוצעו על ידי המציעים  המועצהיצוין כי  12.6

 וזאת על מנת לבדוק את טיב העבודות שבוצעו על ידי המציע.  צורך לעשות כן המועצה
 
 דרישות ביטוח : 12.7

, פוליסת ביטוח כמפורט ההתקשרות יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת הזוכהעל המציע  .12.7.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת -יערכו עלי. הביטוחים המכרז בהסכם

 כתנאי לחתימת חוזה המכרז.  למזמיןימסר ימוניטין ועותק מהם 

הזוכה לרשות את אישור המבטח, בהתאם  המציעהמכרז ימציא  הסכםהחתימה על  תבשע .12.7.2
 . כשהוא אינו מסויג ('ו נספחהביטוח )נספח אישור  לנוסח

המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף  -כן, ככל שהדבר יידרש -כמו .12.7.3
 בהתאם לדרישות המזמין וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות.  -ביחס לכל עבודה מוזמנת 

 אישור סחבנו שיתבקשו לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה לרשות כי בזאת מובהר .12.7.4
( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות. מובהר, כי ו' )נספח ביטוחים עריכת

לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה 
פרה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי הרשות כנדרש, יהווה ה

 יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי הרשות ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  שיק ההצעה. 

 
 

                                                                                                               
 ע במכרז, כדלהלן:לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המצי

 
 שם המציע: _____________________________________ .1

 
 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________

 
 כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________.
 

 מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________
 

 מספר פקסימיליה: _______________________________
 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )
 
 

 ____________________________________________________   תחומי עיסוק המציע: .2

_______________________________________________________ ______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 אנשי המפתח אצל המציע: .3
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 שנות ותק                                תחום התמחות                                                 שם
 

3.1 _______            __________________________      __________________________ 

3.2 _______           __________________________       __________________________ 

3.3 __           __________________________       _______________________________ 

3.4 _______           __________________________        __________________________ 

 
 

 איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________,  .4
 
 

 ו תחייבנה אותנו.מס'  סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה ל  .5
 
 

 

 :  עבור הגופים הרלבנטים למכרז זה שבוצעו  פרויקטיםלהלן פירוט  .6
 

 
 

 פרטי איש קשר מס"ד
 )תפקיד, שם, טלפון(           

 תיאור      
 העבודות והיקפן הכספי               

תאריך תחילת 
 עבודה

שם רשות 
 הגוף/מקומית

1.      

2.      

3.      

4.      
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 בכבוד  רב,                                                                                                                               
                                                                                        _________________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                                                 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.      
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 נספח א'

 *חובה למילוי                                                                                                                                                               
 לכל רשות ממליצה בנפרד                                                                                                                                                  

 וניתן לצלם מסמך זה לצורך כך.                                                                                                                                        
 לכבוד:

  שדות דןמועצה אזורית 
 

 ג.א.נ.
 

 ומשטח דשא סינטטי אישור ביצוע  אספקה וההתקנה של מתקני משחק הנדון:
 

 

"(, המציעכי __________________________ )שם מלא( ח.פ. ___________ )להלן: " אני החתום מטה באשר בזה

של מתקני  התקנהאספקה ו ______________________)שם הרשות/הגוף הציבורי(, שירותיסיפק עבורנו  _______

 בשנת____________במהלך החודשים_____________.משחק 

 

 פירוט השירותים: .1

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 : היקף השירותים .2

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 מתקני משחק :__________ הותקנו בהם האתרים כמות             

 :__________עבורכםמו מתקני המשחק אשר הוק כמות             

              

 ו יותר( : כן  /  לא.)א₪  750,000ההיקף העבודות באתר אחד לפחות היה              

 

 :חוות דעת על ביצוע .3

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 פרטי המאשר

  המועצהשם הרשות /    תפקיד      טלפון       פחהשם ושם מש

____________ _________ __________  _______________ 

 

 תאריך: __________

                    ____________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    )חובה(                  

 הכולל את כל הפרטים הרלבנטים חתום עם הגוף המאשרבמקום אישור זה ניתן לצרף חוזה  * 
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 נספח ב'
 תשריט

 )מצ"ב בנפרד(

 
 
 
 
 

 
  נספח ג'
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  פומבימכרז  
 

 
  של מתקני משחק ואחזקה התקנה ,לתכנון, אספקה

 שדות דןבפארק המועצה אזורית ומשטח דשא סינטטי 
 במושב אחיעזר

 
 
 
 

 
 המפרט

 
 
 

  ומשטח דשא סינטטי במושב אחיעזר.המשחק מתקני להקמת כנוןת 1
 

 
 כולל מע"מ   390,000מקסימום : תקציב

 
 -הנחיות לתכנון  1.1

 
 (0-6)גילאים  מתחם פעוטות עבור מתקני משחק לפעוטות .א
 .(6-10) רב גילאיעבור מתקני משחק  מתחם .ב

 
 

 . ממתקני המשחק יהיו מונגשים לבעלי צרכים מיוחדיםלפחות   30%
 
המתקנים יאפשרו מגוון פעילויות המדרבנות פעילות פיסית כגון טיפוס, גלישה, נדנדות, זחילה,         

שיווי משקל ויעודדו אינטראקציות בין הילדים. תכנון המתקנים יאפשר, ככל הניתן, בקרת 
 ההורים על תנועת הילד במתקן ומינימום ליווי צמוד של ההורה את הילד המשחק.

 
 . המועצהעל המציע לאפשר גמישות בבחירת הצבעים על ידי  -בעוניותצ       

 
 המתקנים המוצעים לא יהיו מעץ ולא מחומר מתכלה

 
 :סינטטי  הדשאמשטח 

 , לרבות1498עפ"י האישור שניתן למשטח ע"י מת"י בהתאם לת"י שכבות  ממס'יורכב 
 ן אבן גננית., מסביב למשטח הדשא תותקבלימה \משטח הולם סינטטי ודשא משטח 

באחריות הספק לבצע התאמות במשטח הקרקע הקיים הכולל יישור , יצוב ופילוס הקרקע ,ביצוע 
 שיפועים לניקוז והנחת סומסום בעובי נדרש מתחת למשטח הדשא.

 
 

 
  לאישור. והקמה עבודה תכניתלחברה  יגיש הספק .1.1
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 הקמת , יחל בביצועועצההמוקבלת צו התחלת עבודה מ המועצה אישור לאחר כי רק ספקידוע ל .1.2
 .(ודשא סינטטי הצללה, )משחק המתקנים

 
לא תפחת  כבליםל, שמונה לא תפחת מוהצללות ופת האחריות על כל מתקני המשחק )כל החלקים( תק .1.3

כתב ידרש ל הזוכה ממועד ההתקנה.ועל משטח הדשא הסינטטי לא תפחת מחמש שנים  שנים מעשר 
, על יםזר נים. אם מדובר ביצרהדשאומשטח הדשא , המשחקמתקני  ניהתחייבות לאחריות מאת יצר

                לצרף בנוסף גם אישור תרגום מאושר ומאומת.                       הזוכה
 

 התקן מתקני המשחק בתו עמידת אישור הספק, על חשבונו, ימציא התקנת מתקני המשחק לאחר .1.4
, אישור , כמו גם אישור יועץ בטיחותעצהלמו אותו ויגיש הישראלי התקנים ממכון הישראלי

 למתקנים ואישור יועץ נגישות ביחס למתקנים לבעלי מוגבלויות. קונסטרוקטור
 
 

 לדרישות התקנים בהתאם שלא בוצעה העבודה כי יסתבר הקמה והצבת מתקני המשחק בסיוםאם  .1.5

 הנדרש כל את די,מיי באופן, הספק יבצע למתקני המשחק הפעלה אישור ניתן לא או אם הרלבנטיים

 מצד נוספת תמורה כל כנדרש וזאת ללא הפעלה אישור ולקבלת מתקני המשחק את להשמיש מ"ע
 .המועצה

 
 יהיה על הזוכה לעשות כן. -ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני המשחק  .1.6

 
 אפשרות לחיבור תאורה בעתיד.תהיה לזוכה במסגרת העבודות  .1.7

 
 .1498לדרישות ת"י בהתאם הפרדה \תקנת מעקה בטיחות באחריות ומימון הספק ה .1.8

 
 
 

 אופן ביצוע העבודות 2
 

  ובכלל זה, תכנון, אספקה והתקנה של מתקני המשחקהפעולות הספק יידרש לבצע את מכלול  2.1
, על הספק להעמיד את כ"א המועצהעל פי הצעתו שאושרה ודרישות  והדשא הסינטטי

ודות, באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העב
 . המועצהוהוראות 

 

מקבלת צו התחלת  ימים 7 תוך מתקני המשחק להקמת המיועד בשטח סיור יערוך הספק 2.2
 .מהמועצה עבודה

 
על הספק לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע  המועצהלאחר קבלת אישור התוכניות מ 2.3

בין אם סומנו קווים עיליים קרקעיים, -תהקיימת, כולל אפשרות להימצאותם של קווים ת
 בתוכניות ובין אם לא.

 
לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או בעבודת  2.4

ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של 
 תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הספק.

 
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הספק ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק מורשה  2.5

על חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור במפרט 
 המיוחד.

 
. האחריות של הקבלן יאפשר ביצוע עבודות התקנת הצללה וזאת ללא דרישת תוספת תשלום 2.6

 המועצה האזורית.התקנת ההצללה היא של 
 
 

 
 

 עבודות ההצבה וההתקנה 3
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 כללי

 
עבודות ההצבה וההתקנה תכלולנה את עבודות התקנת מתקני המשחק באתר ותבוצענה אך  3.1

 .המועצהורק בהתאם לתכנון, שאושר על ידי 

 

של מכון התקנים עבור  םומסירתו למזמין מותנת בין היתר בהצגת אישורי הספקעבודות  סיום 3.2
( ודשא סינטטי ,)משחקר( ואישור מכון התקנים עבור התקנת המתקנים המתקנים )המוצ

 .אתרב
 

 
( 1498)שלט אתר בהתאם להנחיות בת"י לאחר השלמת העבודות יתקין הזוכה במכרז שלט  3.3

  המכיל את כללי ההתנהגות במתחם.

 .במקום בולט ונגיש תחזוקת האתר לאחר השלמת העבודות יתקין הזוכה במכרז שלט 3.4
 

 הוא יידרש לעשות כן. -באתר בטיחות  תדרוש מהזוכה להתקין מעקה צההמועככל ש 3.5
 

 ביצוע העבודה ולוח זמנים 3.6
 

 
הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, התוכניות לביצוע,  3.6.1

 .המועצההפרטים והמפרטים שימסרו לו על ידי 

התחלת ביצוע העבודה מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור ל 3.6.2
 ורק קבלת צו התחלת עבודה, על פי המפורט להלן, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

"(, מתחייב הספק להמציא לידי ההזמנהימים ממועד צו התחלת עבודה )להלן: " 10תוך  3.6.3
, על חשבונו והוצאותיו, תוכנית עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך אחר המועצה
 והנחוץ לדעתה לביצוע העבודה. המועצהרוש אותו תד

צו התחלת העבודה לספק את מתקני המשחק ולהשלים התקנתם  מיום מי עבודה י 60תוך  3.6.4
 וכל לשימוש במתקני המשחקאת כל האישורים באתר. עד אותו מועד על הספק להעמיד 

 . ע"פ כל דין יםנדרשה יםאישורה
 
 

 בדיקות מוקדמות 3.7
 

ים מיום קבלת צו התחלת עבודה, לבדוק את אתר העבודה ימ 7מתחייב, בתוך  הספק 3.7.1
וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות התשתית ואת כל הגורמים 

 .חברהעל התחייבויותיו ולהעבירן ל  המשפיעים או עלולים להשפיע, על תחילת עבודתו ו/או

 

הם קיימים צנרת גז, דלק, חשמל, הספק מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים ב 3.7.2
מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון וכן 

 מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.
 

 סימון ומדידות 3.8

 

הממדים וההכוונה  יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הספק 3.8.1
של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו 

, וכל מדידה טעונה אישור של המודד מטעם הספקעל ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על 
 .המועצה

ות הקבע, הספק ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקוד 3.8.2
על הספק לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הספק למפקח 

 להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה.

במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הספק תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל  3.8.3
 סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.

 ת העבודה באופן קבוע.מודד מטעם הספק ילווה א 3.8.4
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כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הספק או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי  3.8.5
 גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות.

 

 ביצוע לפי תכנון 3.9

 

 וע.תוכניות עבודה מפורטות לאישור ביצחברה כי לפני ובמהלך העבודה יגיש ל ספקידוע ל 3.9.1

 מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן "לביצוע". 3.9.2

 , בכתב ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות.המועצהש לקבל את אישור י 3.9.3
 

 רישיונות ואישורים 3.10
 

 הספקתכניות. לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי ה הספקלפני תחילת ביצוע העבודה ידאג 
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב מהחוזה ועל פי כל דין ולשאת בכל 
ההוצאות הדרושות והכרוכות בכך לצורך קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות )משרדי הממשלה, 

רותי כבאות, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, שי
 רשויות מקומיות, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל רשות נוספת אחרת(.

 
 דרכי ביצוע ולוח זמנים 3.11

 

יום ממועד ההזמנה, בכתב  10, לא יאוחר מאשר תוך המועצהמתחייב להגיש לאישור  הספק 3.11.1
ם יש בדעתו לבצע את בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיה

 העבודה, לרבות המועדים להוצאת האישורים הנדרשים.

יום ממועד ההזמנה, לוח  10כמו כן ימציא הספק לחברה/ למפקח, לא יאוחר מאשר תוך  3.11.2
זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה מאושרת על ידי המפקח. לוח 

לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע הזמנים יעודכן ויועבר למפקח, אחת לחודש 
ואת העבודה המתוכננת לחודש הקרוב. לוח הזמנים יכלול פירוט מלא של הציוד שבדעת 

 הספק להשתמש בו.

עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הספק על פי החוזה, לרבות החובה להשלים  3.11.3
 חוזה זה.את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע ב

, ולוח הזמנים זה יחייב המועצהלא המציא הספק את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי  3.11.4
 את הספק. הוצאות ההכנה יחולו על הספק.

רשאית , בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין  המועצה 3.11.5
זמנים או על החלפתו באחר. מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח ה

יחייב לוח הזמנים את הספק מזמן אישורו על ידי  -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 
 .המועצה

, בין שאושר על ידה ובין שלא חברהאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה ל 3.11.6
 י כל דין.אושר, אינה פוטרת את הספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפ

 

 התחלת ביצוע העבודה 3.12
 

בצו התחלת עבודה, בהתאם  המועצהיתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי  הספק 3.12.1
ללוח הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה ובהתאם ללוח 

 הזמנים הנזכר בהזמנה. 

כל דחייה של המועד  ספקלתקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן  3.12.2
 הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה.

 

 הספקהעמדת אתר העבודה לרשות  3.13
 

אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת  הספקבמועד שנקבע להתחלת העבודה, יועמד לרשות 
, מזמן לזמן, הספקהנזכר. לאחר מכן יועמדו לרשות ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים 

 חלקים נוספים מאתר העבודה, הכול כפי שיידרש, לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים.

 

 שילוט על ביצוע עבודות 3.14
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, על חשבונו שלט הספקתוך חמישה עשר יום מתאריך תחילת עבודות ההקמה יספק ויציב   3.14.1
 מ'.  x 1.50 1.50בכניסה לאתר במידות 

 .המועצההשלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי   3.14.2

ככל  לספק ולהציב שלטים הספקרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ המועצה  3.14.3
 , כאמור, טרם תחילת ביצוע העבודות באתר העבודה. שיידרש

ושם מנהל  תוכתובתו, פירוט העבודה המתבצע הספק, שם המועצההשלט יכלול: שם   3.14.4
 . הפרויקט 

לשלמותו ולניקיונו של השלט, לחידושו או להחלפתו אם  הספקבמהלך תקופת החוזה ידאג   3.14.5
או ישאירו באתר הכול לפי הנחיות  המתחםניזוק, ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מ

 , קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטיםהספקוהוראות המפקח. 
 .הספקהאמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על 

 
 ביצוע לפי תוכניות "לביצוע" 3.15

 
יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן  הספקמובהר ומוסכם בזה כי   3.15.1

 "לביצוע". 

עליהן  תוכניות אשר מצויןהספק לחברה לקראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר   3.15.2
 "לביצוע", ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

 

 מועד השלמת העבודה 3.16
 מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו במכרז ובמפרט זה. הספק  3.16.1
המועדים שנקבעו כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים,   3.16.2

 רתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי.ביצוע העבודה ומסי
למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא באישור, מראש   3.16.3

 וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של חוזה זה. המועצהובכתב של 
 כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או המועצהסבור נציג   3.16.4

תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המנהל, מתן 
, ארכה הספקהארכה, רשאי המנהל לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי 

 להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.
 

 הפסקת העבודה 3.17
או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת  להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים הספקעל   3.17.1

, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי המועצה
 הוראה בכתב על כך. המועצה

באמצעים להבטחת אתר העבודה  הספקהופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט   3.17.2
 מנהל.והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של ה

 30לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על  הספק  3.17.3
יהא זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה  הספקיום. 

הזדמנות  ספקיום בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן ל 30שעולה על 
 בכתב. להשמיע טענותיו

תוך כדי מילוי  ספק, תחולנה ההוצאות שנגרמו להספקנגרמה הפסקת העבודה, באשמת   3.17.4
 .הספקהוראות המנהל לפי סעיף זה על 

לא תהיינה כל תביעות ו/או  ספק, ולהספקתשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות   3.17.5
עבודה ותביעות , כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת ההמועצהטענות כלשהן כלפי 

לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה 
 וכתוצאה ממנה.

 

 פיקוח וניהול 3.18
 

תהא רשאית לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את  המועצה  3.18.1
הנעשית על  טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה

 בביצוע העבודה.  הספקידי 
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ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר  המועצהיאפשר ויעזור לנציג  הספק  3.18.2
העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו 

 מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע זכות הפיקוח שניתנה לחברה לראות ב אין  3.18.3

, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של הספקהחוזה בכל שלביו על ידי 
 הספקסחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות  לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות 

ולתוצאות הביצוע, והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את  צההמועלאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי 
 למילוי תנאי החוזה. המועצהמהתחייבויותיו כלפי  הספק

 
 ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה 3.19

 

אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים  הספק  3.19.1
 הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתה, בכל ספקתהא רשאית לתת ל עצההמו  3.19.2
הנוגע לפסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד 

וההוצאות יהיו על  המועצהינהג על פי הוראות  הספקוחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. 
 חשבונו.

פוף לאישורים הנדרשים לגבי טיבם של החומרים, התאמתם כל העבודות תבוצענה בכ  3.19.3
לדרישת התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי, והתאמתם לשימוש במתקני 

 משחק לפי דרישות התקן הישראלי.  
 

 טיב החומרים והמלאכה 3.20

 

ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, ובשאר  הספק  3.20.1
 כי החוזה ובכמויות מספיקות.מסמ

נירוסטה כולל /)בגילוון חם בלבד( מתקני המשחקים יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת  3.20.2
 מחברים תעשייתיים בשילוב כבלים, רשתות, גומי וכיו"ב. לא יבוצעו אלמנטים מעץ. 

 פלסטיק, מתכת, חבלים, כבלים, חומרים ממוחזרים )כולם או חלקם(.  -חומרים   3.20.3

 .עמידים בפני שיתוךתמש בחומרים ומוצרים יש הספק  3.20.4

 ישתמש בחומרים ומוצרים עמידים בואנדליזם. הספק  3.20.5
חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו   3.20.6

בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם מצויים בתקן יותר 
ד ממסמכי החוזה סוג אחר. בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים מסוג אחד ולא צוין באח

 .המועצהלפי קביעת 
 הספקאין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של  המועצהסופקו מוצרים מסוימים על ידי   3.20.7

 לגבי טיבה של העבודה.
, דגימות מהחומרים, בין המועצהמתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות  הספק  3.20.8

או או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן לספק את הכלים, שהוב
את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות, החומרים והמלאכה באתר 

 .המועצההעבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה, הכול כפי שתורה 
ל הבחינות לדגימות שאושרו לביצוע העבודה יתאימו מכ הספקהחומרים והמוצרים שיספק   3.20.9

 ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה.
 המועצהיום ממועד חתימת חוזה זה, תוכנית בדיקות.  10, תוך המועצהיגיש לאישור  הספק 3.20.10

 תהא רשאית לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.
ושרת על ידי המפקח, באמצעות יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המא הספק 3.20.11

 (.דמי הבדיקות"מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח )להלן: "
רשאית לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען  המועצה 3.20.12

לגבי  הספקולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של 
בזכות האמורה, ישלם  המועצהעבודה כנדרש בחוזה. השתמשה טיב החומרים, המלאכה וה

 12%בתוספת  הספקאת ההוצאות עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש  הספק
 דמי ניהול והוצאות משרדיות.

לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה, כדי  הספקנוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על  3.20.13
 פי דרישות החוזה והוראות המפקח.לוודא שהביצוע ייעשה על 
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ו/או ביצוע  המועצהידי -נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על 3.20.14
לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה  הספקדגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות 

טים כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפר
ארכה  ספק. כל עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו להספקמוטלת על 

 כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו.
 

 בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים 3.21

 

 על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.חברה מתחייב להודיע בכתב ל הספק 3.21.1
ע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד להיות מכוסה או מתחייב למנו הספק 3.21.2

מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או 
חברה יאפשר ויעזור ל הספקבכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה וחברה ל הספקמוסתר, יודיע 

יחשוף, יקדח  הספקודה לפני כיסויו או הסתרתו. לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעב
, לצורך בדיקתו, בחינתו המועצהקידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות 

אחר הוראות  הספק. לא מילא המועצהומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעות רצונה של 
יר את המצב לתיקנו לשביעות יחז הספקלעשות כאמור ו המועצהלפי סעיף זה, רשאית  המועצה

 .המועצהרצונה של 
 

 .הספקההוצאות הכרוכות בעבודה דלעיל תחולנה על 
 

 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה 3.22
 

, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים ספקתהא רשאית להורות ל המועצה 3.22.1
אין  המועצהאשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן 

החומרים מתאימים למטרתם; על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים 
האמורים; על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או 

מה או בניגוד לחוזה; על נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאי
אל מקומות שפיכה מאושרים על  המתחםסילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח 

 ידי הרשויות המוסמכות.
, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים פגומים או ספקתהא רשאית להורות ל המועצה 3.22.2

 בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה.
מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מאתר העבודה ולהשיג  הספק 3.22.3

תהא  המועצהאחר הוראות  הספקאת האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. לא מילא 
 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. הספק, והספקרשאית לבצען על חשבון   המועצה

 
 אספקת חשמל 3.23

 

גנרטורים או -על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזליספק  הספק 3.23.1
התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת 

 .המועצהאישורים מחברת חשמל וכדומה, וכל זאת באישור 
 ולא ישולמו בנפרד. קהספכל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל, כלולים בהצעת  3.23.2

 

 הגנה על חלקי העבודה 3.24
 

יאחז, על חשבונו והוצאותיו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים  הספק 3.24.1
בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה, 

י לגרוע מן האמור לעיל מובהר שיטפונות, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות וכדומה. מבל
יאחז, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים  הספקכי 

או מפני כל מקור מים אחר, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת 
זק אשר נגרם לחומרים, ולשביעות רצונה. כל נ המועצהלפי דרישת  -תעלות ניקוז וכדומה, הכול 

באמצעי הגנה נאותים ובין שלא, יתוקן  הספקלמוצרים, לעבודה או לחלקי העבודה, בין שנקט 
 .המועצהמיד, על חשבונו, לשביעות רצונה של  הספקעל ידי 

יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים  הספק 3.24.2
 דות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.להיגרם על ידי עבו
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 בודה בימי חולע 3.25
 

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא  3.25.1
 האישורים הדרושים על פי דין.

 שמירה, גידור, בטיחות, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה. 3.25.2
תיו, כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי ינקוט ויהיה אחראי, על חשבונו והוצאו הספק 3.25.3

הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה ובסביבתו, 
בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה, גידור, 

ם, דיפון תעלות, מעקות לרבות פנסים מהבהבים, פיגומי -אורות, שלטי אזהרה, תמרורי אזהרה 
בטיחות, גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות, לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים 
באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על 

העבודה מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר  הספקפי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 
 יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים והמפגעים שנשארו באתר העבודה.

על  המועצהחריות הספק לדאוג, על חשבונו, לגידור המתקנים עד להחלטת יובהר ויודגש כי בא
 .המתחםפתיחת 

ניה(, ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות ב הספק 3.25.4
על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב  1988 –תשמ"ח 

 כי כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות, כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות.
יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת  הספק 3.25.5

, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ויקבל את אישורם קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל
 המוקדם של כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.

ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש  הספק 3.25.6
 –ות )נוסח חדש( אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגה הספקבנוסף ימלא 

 – 1847הוצאה אחרונה, בת"י  –פיגומים  - 1139, בת"י 1955 -, בתקנות בדבר עבודות בניה 1981
הוצאה אחרונה, ובפקודת הנזיקין  –מעקות  – 1143הוצאה אחרונה ובת"י  –סולמות מטלטלים 

 ועל פי כל דין. 1945 –האזרחית 

כגון: כביש ,חניה, מקור מים תתוקן גדר ממקור סיכון לילדים  ישנו מרחק קטן במקום שבו 3.25.7
 סמ' לפחות. סמ' 105תקני בגובה מחסום \מגולוונת

 

 מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות 3.26

 
אחר הוראות כל דין, לרבות  הספקבכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה, ימלא 

יטפל ויעשה כל הדרוש,  הספקמיסים ואגרות.  הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום
לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע 

את הרישיונות והאישורים  הספקהעבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין. לפי דרישת המפקח יציג לו 
מציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה, וכן י

 .העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות
 

  מפרט טכני לעבודות אחזקת מתקני משחק
 

  – כללי .1

 

גם את מכלול עבודות  לבצע הספקבמסגרת ביצוע עבודות ההתקנה של מתקני המשחק, מתחייב  1.1
חודשים  24וזאת לתקופה של  סגרת עבודות נשוא מכרז זההבדק( של מתקני המשחק במהאחזקה )

של מת"י ולרבות המצאת  1498מיום קבלת תעודת השלמה, לרבות בדיקה שנתית בהתאם לתקן 
 .כל האישורים הנדרשים

 
ביצוע עבודות אחזקת מתקני המשחק, אופיין, תכיפותן ובכלל זה טיב העבודה והחומרים תעשנה  1.2

 .  להוראות הסכם ההתקשרותו בהתאם להוראות מסמך זה
 
  – מהות העבודה .2

 
ל כל מתקני המשחק אחזקה שוטפת וסדירה במסגרת אחריות שנת הבדק ו/או האחזקה השנתית ש 2.1

 מכון התקנים הישראלי.ב המפורסםעל כל חלקיו  (1-8) 1498 לת"יבהתאם  גניםב
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ים על ידי בודק ביקורת חודשית בהתאם להנחיות מכון התקנים הישראלי, הגשת טפסים חתומ 2.2
 מוסמך.

 

בביקורת יזומה  הספקתיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י  2.3
 או מפקח מטעמה. המועצהשלו ו/או ע"י 

 

 דחופים המתגלים במשך היממה. מקריםהיענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון  2.4
 

שעות  48-או המפקח מטעמה לא יאוחר מ עצההמולא דחופים ע"פ הגדרת  במקריםביצוע תיקונים  2.5
 ממועד דיווחה או גילוייה )לפי העניין(.

 

 מכון התקנים הישראלי.ב המפורסם 1498מתקני משחק  ת"יכל התיקונים יבוצעו עפ"י  2.6

 

אחר ומופיע ברשימת  מוסמךימציא אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף  הספק 2.7
 בדבר תקינות כל המתקנים שבטיפולו.ע"י משרד הכלכלה המעבדות המוסמכות כפי שנקבע 

 

 .1498ובלבד שיעמוד בדרישוץ ת"י  המועצהצביעת כל מתקני המשחק בהתאם לקביעת  2.8
 

 שילוט .3
 

 את שיפרט ואזהרה הוראות הפעלה, בטיחות שלט יהיה מתקן כל עם סיום עבודות ההקמה, ליד 3.1
 .דין כל לדרישות בהתאם וכו' ניםבמתק להשתמש המורשים השימוש במתקנים, גילאי אופן

או כל שפה אחרת  עברית ואנגלית :בשפות יכתבוו יהיו מסוג חומר קשיח }לא מדבקה{ השלטים 3.2
 ע"פ התקן. שתידרש

 .הדין י"ועפ התקנים י"עפ יהיו השלטים מידות 3.3
 .המועצההשלט יהיה מחומרים ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי  3.4
 .ההתקשרות ההתקשרות ושעות דרכי המתחזקת המועצה פרטי יופיעו שבו שלט לאתר יוצב בכניסה 3.5
 .המועצה מצד נוספת תמורה כל וללא בהתאם לדרישותיה נוסף שילוט רשאית לדרוש המועצה 3.6
 לעיל. 12.6אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  3.7
ושלט לטובת  בדבר כללי בתנהגות במתחם שלט  להתקין בכניסה למתחם  מתחייבהזוכה במכרז  3.8

 מידע עבור תחזוקת המתחם.
 

  – אופן ביצוע העבודה .4
 

ביצוע העבודה במלואה בין אם מדובר על תיקון מקומי, החלפת חלקים,פירוק מתקן פגום,  4.1
החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה של כל 

 סגרת חוזה זה.ועל חשבונו במ הספקהמתקנים תבוצע על ידי 
 ועל חשבונו. הספקכל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים יסופקו ע"י  4.2

כל החלפים הבסיסים כגון: שרשרות, מושבים לנדנדות, מושבים לקרוסלות, ידיות אחיזה  4.3
 ועל חשבונו במסגרת ביצוע העבודות האחזקה השנתית. הספקלמיניהן וכדומה יסופקו ע"י 

 הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל:כל הכלים והציוד  4.4

סולמות, מכשירי ריתוך, מקדחות, כלי עבודה שונים וכו' לצורך ביצוע העבודה יסופקו  4.4.1
 ועל חשבונו במסגרת החוזה. הספקע"י 

 .הספקהובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם הינם על חשבון  4.4.2
משולבים כגון: מגלשות,סולמות, מגדלים, החלפת רכיבים גדולים שהינם חלק ממתקנים  4.5

במסגרת החוזה וישולמו בנפרד בהתאם לאמור  הספקמנהרות, מדרגות, גשרים וכו' יבוצעו על ידי 
 א' להלן.-3במסמך ב' 

 יבצע את כל התיקונים והתחזוקה השוטפת במסגרת אחת מהאפשרויות שלהלן: הספק 4.6
 הלך השנה.קריאות מזדמנות לתיקון ליקויים ושבר שהתגלו במ 4.6.1

 

תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות  4.6.2
 .הספקהרבעוניות המתבצעות על ידי 



   21 

 
תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים ע"י מפקחי  4.6.3

 . המועצה
 

 לתקן של מתקני המשחק במתחמים אחת לשנה. והתאמהתיקון  4.6.4

 

 פירוט העבודות: .5
 

אישור ממכון ימציא יערוך סקר תקינות המתקנים ו הספקה הראשונה )בדק( במהלך שנת אחזק 5.1
התקנים הכולל צילום המתקנים, רישום כל המתקנים בגן. הנתונים יינתנו הן על גבי דיסקט והן 

 חודשים. 24הקבלן מחוייב לתחזוקה של  בנייר.

 
 תקן ומקוריים.ל התאמההחלפים חייבים להיות בעלי  5.2

 
להנחיות יצרן המתקן ומאושרות ע"י  בהתאםחייבת להיות  יגון המתקניםוע יציקת הבסיסים 5.3

 .1498כל זאת ההתאמה לת"י הישראלי  מכון התקניםקונסטרוקטור וע"י 
 

וזאת בהתאם לצבעים  ניקוי הישן, צביעת יסוד בגלזוריט וצביעה בצבע עליון גלזוריט –צביעה  5.4
 .1498דר בת"י שאושרו ליצרן ע"י מכון התקנים הישראלי ולפי המוג

 
ממועד קריאתו על ידי  הספקלהיות זמין במשך כל שעות היממה. זמני הגעת  הספקעל  5.5

שעות ממועד הקריאה,למתקן  4 –או מי מטעמן. למתקן המסכן את הציבור  המועצה/המועצה
 שעות ממועד הקריאה. 48 –שאיננו מסכן את הציבור 

 
תוך החזרת פני  המועצהאחסון זמני במחסן לתיקון או ל המתחםמתקן שפורק יפונה מיד משטח  5.6

 השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי.
 

 מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח. 5.7
 

 .הספקללא השגחת  המתחםלא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח  5.8
 

 מתקן פסול יסולק ישירות למזבלה. 5.9

 
מתקני  1498 ת"ייקון שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי מתקן או ת 5.10

 משחק .
 
 
 
 
 
 
 

 אישור יועמ"ש המועצה לחוזה  
   
החוזה הוא חלק ממסמכי המכרז.   

ידי הח"מ והוא -החוזה נבדק על
 מאושר לחתימה. 

   
 דן שווץ, עו"ד  
   
 תאריך: __________  

 

 ______חוזה מספר______
 28/2018מכרז 

 שנערך ונחתם בכפר חבד  ביום _____ לחודש____________ שנת __________
 

 בין:
  שדות דןמוא"ז 
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 שכתובתה לעניין הסכם זה:
 

_____________________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על

 ראש המועצה, גזבר המועצה 
 "(המועצה)להלן: "

 מצד אחד
 ________.___________________ לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני 

 
ספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי  לתכנון, אוהמועצה מעניינית בביצוע    הואיל:

 " בחוזה זה להלן(;המבנהוכהגדרת "28/2018  בהתאם למסמכי מכרזבמושב אחיעזר 
 

"(, והצעתו של המכרזלביצוע העבודות הדרושות להקמת המבנה )להלן: " פומביוהמועצה ערכה מכרז  והואיל:
 ידי המועצה;-הקבלן למכרז התקבלה על

 
 

 כך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפי
 

 מבוא
 
 כללי .1
 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 

 כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד, ואין לגזור מהן פרשנות משפטית כלשהי, או כל פרשנות אחרות. .1.2
 

כרים בהם ו/או הנוספים להם המסמכים שלהלן, לרבות כל המסמכים המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנז .2
 "(:החוזהומצוינים במפורש ככאלה, יהוו ו/או ייחשבו חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "

הצעתו של הקבלן למכרז, לרבות כל פרטים ו/או המסמכים ו/או ההבהרות שנמסרו על ידי הקבלן במהלך  .2.1
 המכרז;

 
 חוזה זה על נספחיו;  .2.2

 
 המפרט הכללי; .2.3

 
 ם מיוחדים )ככל שיצורפו להסכם זה(;המפרט המיוחד ותנאי .2.4

 
 כתב הכמויות )ככל שקיים(; .2.5

 
 התוכניות ורשימת התוכניות; .2.6

 
לוח הזמנים השלדי לביצוע המבנה )וככל שלא קיים לוח זמנים שילדי לביצוע המבנה, אזי לוח הזמנים  .2.7

 (;ידי המועצה, ייחשב כלוח הזמנים הבסיסי לביצוע המבנה-ידי הקבלן ויאושר על-שיוכן על
 

נספח הביטוח או אישור המבטח בדבר עריכת ביטוח )בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז(, וכן, נוסח  .2.8
 פוליסות הביטוח;

 
 ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום תנאי החוזה )בהתאם לנוסח הערבות המצורף לחוזה זה(; .2.9

 
 הגדרות ופרשנות .3
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 בחוזה זה, יהיו למונחים הבאים המשמעות הבאה:  .3.1

 

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני לביצוע עבודות  28/2018  ": מכרז מס'המכרז" .3.1.1
לרבות כל מסמך המהווה חלק ממסמכי  רבמושב אחיעז ומשטח דשא סינטטימשחק 

 המכרז, ולרבות, פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור;
 

הנוספים ": מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן המסמכים ההסכם" או "החוזה" .3.1.2
שאינם מצורפים להסכם זה, ככל שהם נזכרים בהוראותיו של ההסכם כנספחים מחייבים. 
הפניה בהסכם זה או באחד הנספחים ל"הסכם" או ל"מסמכי ההסכם", משמעה הפניה 

 להסכם זה ולנספחיו;
 

ידה, לפעול בשמו -רבות כל אדם המורשה בכתב עלשדות דן ": המועצה האזורית המועצה" .3.1.3
הסכם; כל עוד לא נאמר אחרת, ישמש _________ כנציג המועצה המורשה לפעול לצורך ה

 פי הוראות הסכם זה;-מטעמה על
 

 ": כהגדרתם במסמך א' למסמכי המכרז;המבנה"; "האתר"; "הפרויקט" .3.1.4
 

": כהגדרתם במסמך א' למסמכי המכרז, לרבות כלל הפעולות העבודות" או "העבודה" .3.1.5
לרבות, הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות, הקמת הדרושות לשם ביצוע הפרויקט, 

המבנה בנייתו עד לסיומו, ביצוע כל התשתיות הדרושות, חציבה, חפירה, ביסוס, עבודות 
גמר, מערכות, ניקיון, הובלה ופריקה, פינוי פסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי 

ץ, שימוש בחומרים, שירותי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, ייעו
מעבדה, לרבות, כל הפעולות הדרושות לצורך התארגנות לביצוע העבודות או כל חלק מהן, 

 ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז;  
 

ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע -": חומרים שסופקו עלחומר" או "חומרים" .3.1.6
ו, לרבות אביזרים, מוצרים, וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן המבנה והשלמת

המבנה, בין מוגמרים בין אם לאו ולרבות כל פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד, 
 מערכות, מכונות, מכשירים, כלים וכיו"ב;

 

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית כזו  –" תכניות" .3.1.7
ידי המוסמך לכך על פי תנאי חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר -אושרה בכתב עלש

 ידי מנהל הפרויקט מזמן לזמן;-בכתב על
 

 פי הלוח הגרגוריאני; -": חודש קלנדרי עלחודש" .3.1.8
 

המדד הנו מדד מחירי תשומות הבנייה  -": כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז המדד" .3.1.9
חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר  למגורים כפי שמתפרסם בכל

 אשר יבוא תחתיו;
 

מי שנתמנה בהודעה בכתב לקבלן לנהל את ביצוע העבודות הכלולות  –" מנהל הפרויקט" .3.1.10
בפרויקט ו/או לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק ממנו. המועצה תהיה רשאית בכל עת 

רשאי, מבלי לשנותם, לתת בכתב כל הוראה לשנות בכתב את זהות מנהל הפרויקט וכן יהא 
 אשר מצויה במסגרת סמכותם לפי חוזה זה או לפי הנוהג בסוג זה של עבודות. 

 

ידי המועצה במסגרת המכרז )ככל שנקבע(, או כל אדם או גורם -": כפי שנקבע עלהמפקח" .3.1.11
ביצוע  כוחו כדי להשגיח, לפקח ולבקר את אופן-אחר אשר ימונה מעת לעת ע"י המועצה כבא

 העבודות ו/או כל חלק מהן והשלמתן בהתאם להוראות ההסכם. 
 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו, בביצוע המבנה או כל חלק  –" הקבלן" .3.1.12
ממנו. מקום בו הקבלן הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות משפטית אחת, יראו את 

 וזה ביחד ולחוד; כל הכלולים בהגדרת הקבלן כחייבים לפי הח
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   המבנה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה; –" המבנה" .3.1.13
 

ביצוע המבנה, לרבות השלמתו וביצוע בדק בתקופת הבדק כמפורט להלן,  –" ביצוע המבנה" .3.1.14
 וביצועו של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה;

 

ת העבודה, ובהיעדר תאריך התאריך המפורט בצו התחל -" יום תחילת ביצוע המבנה" .3.1.15
 המועד שבו נשלח העתק חתום של חוזה זה לידי הקבלן; –כאמור 

 

היום שבו מסתיים פרק הזמן הקבוע במפרטים המצורפים  –" יום סיום ביצוע המבנה" .3.1.16
לחוזה זה לשם ביצוע כל העבודות להקמת המבנה, לרבות מועד מאוחר יותר או מוקדם יותר 

 ה בהתאם להוראות החוזה; כפי שעודכן על ידי המועצ
 

המועד שצוין כמועד סיום המבנה בתעודת הגמר, תעודת הגמר  –" יום סיום המבנה בפועל" .3.1.17
החלקית או תעודת הגמר המותנית, לפי העניין. בהיעדר תעודת גמר כאמור, בכל מסמך אחר 

 ידי מנהל הפרויקט, ובו אישור על השלמת המבנה;-שיימסר לקבלן על
 

מסמך ערוך בנוסח המצורף כנספח א' להסכם  –" תעודת השלמת המבנהו "" אתעודת גמר" .3.1.18
זה, אשר מעיד על השלמת המבנה בהתאם להוראות הסכם זה; תעודת גמר יכול להיות 

 חלקית או מותנית, זאת בהתאם להוראות הסכם זה. 
 

מסמך ערוך בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם  -"תעודת סיום" או "תעודת סיום המבנה" .3.1.19
, אשר מעיד השלמתו המלאה של המבנה, לרבות, תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או זה

 הנזקים במהלך תקופת הבדק. 
 

ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, אשר -": לוח זמנים שיוכן עלמפורט זמנים לוח" .3.1.20
ידי המועצה או המפקח, לרבות, כל תיקון -יהא תואם את הוראות המכרז, ואשר יאושר על

 ידי המועצה ו/או המפקח ללוח הזמנים המפורט;-או עדכון שיאושר על/ו
 

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע המבנה, במועד  –" צו התחלת עבודה" .3.1.21
לא יהא תוקף לצו התחלת עבודה שנערך ו/או שניתן לפני חתימתם של הצדדים הנקוב בה; 
 על החוזה;

 
ת עבודה לא ייחתם אלא על ידי המורשים להתחייב למען הסר ספק, מובהר כי צו התחל

בשם המועצה, וככל שלא יינתן צו התחלת עבודה, יראו את הודעת המועצה בדבר חתימת 
 ידי המועצה כצו התחלת העבודה;-החוזה על

 

ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצוע המבנה על פי מסמכי  –"היקף החוזה המקורי"  .3.1.22
 ידי ועדת המכרזים של המועצה כחלק מהליך קבלת הצעתו למכרז;-החוזה, כפי שאושר על

 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה  –" שכר החוזהאו " "היקף החוזה המעודכן" .3.1.23
לביצוע החוזה, ללא מע"מ, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות 

 אות החוזה;החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להור
 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע  – "אתר"" ו/או מקום המבנה" .3.1.24
 המבנה, לרבות על מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה;

 

)"הספר הצהוב"( המפרט הכללי לביצוע עבודות סלילה  –" המפרט הכללי לעבודות סלילה" .3.1.25
 עד האחרון להגשת ההצעות במכרז(;וגישור )במהדורה העדכנית במו

 

)"הספר הכחול"( המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת  –" המפרט הכללי לעבודות בנייה" .3.1.26
הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל 

כים( התכנון וההנדסה וחברת "נתיבי ישראל" )לשעבר: מע"ץ ו/או החברה הלאומית לדר
)במהדורה העדכנית ביותר במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; בסעיף זה: "מפרט 

 הוועדה"(; 
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מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה  –ככל שמצורף לחוזה  –" המפרט המיוחד" .3.1.27
הנדונה, הדרישות הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים 

 כל אחד ממסמכי החוזה;מיוחדים ונוספים ל
 

המפרט הכללי לעבודות סלילה והמפרט הכללי לעבודות בנייה והמפרט המיוחד  –" המפרט" .3.1.28
 כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה;

  

רשימת בדיקות ו/או אישורים ו/או דיווחים, אשר תהיה  –" רשימת בדיקות ואישורים" .3.1.29
לת את כל הבדיקות ו/או האישורים , אשר כולכנספח ג'בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה 

ידו; -ו/או הדיווחים שעל הקבלן להמציא לידי המועצה כחלק מן החשבון הסופי המוגש על
המועצה תפרט מהם הבדיקות ו/או האישורים ו/או הדיווחים שעל הקבלן לצרף לחשבון 

 הבדיקות )מתוך הרשימה הכללית(;
 

מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד  הריבית בשיעור שיתפרסם –" ריבית החשב הכללי" .3.1.30
האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי, כפי שיתפרסמו מזמן 

 לזמן;
 

 לרבות אישור ת"ת )תהליך תקני( הניתן על ידי מכון התקנים הישראלי; –" תו תקן" .3.1.31
 

לערבות בנוסח שנקבע על ידי  בכל מקום בחוזה בו מדובר על "ערבות" או על "ערבות בנקאית", הכוונה .3.2
המועצה בסכום הקבוע בחוזה לפי העניין, מאת תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, 

. ערבות תהא צמודה למדד כהגדרתו בחוזה זה, זולת אם נקבע במפורש אחרת בתנאי 1981-התשמ"א
 המכרז.

 
ה זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או מקום בו מחויבת המועצה לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי חוז .3.3

אותה פעולה חל ביום ששי, שבת או מועד מוכר )בין לפי דיני הדת המוסלמית ובין לפי מועדי ישראל(, 
 ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם. 

 
ביטוי שהוגדר באחד מן המסמכים המהווים את החוזה, כמפורט בחוזה, תהא לו אותה משמעות  .3.4

סמכיו האחרים של החוזה, זולת אם נקבעה במסמך האחר הגדרה שונה או שהקשר הדברים מחייב במ
 פרשנות שונה.

 
 ההגדרות בסעיף זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של ההסכם, ואינן גורעות מהן. .3.5

 
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .3.6

 

שמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו מ .3.6.1
המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים, 

 כמפורט להלן: לעניין הביצועיהא סדר העדיפות 
 

 התכניות; .3.6.1.1
 המפרט המיוחד והתנאים המיוחדים; .3.6.1.2
 כתב הכמויות; .3.6.1.3
 המפרט הכללי )ואופני המדידה(; .3.6.1.4
 לרבות נספח הביטוח; תנאי החוזה .3.6.1.5
 תקנים ישראליים. .3.6.1.6

 
 . כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו

 

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים בכל מסמכי החוזה כאמור לעיל, משלימים את  .3.6.2
של סתירה או התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה 

אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי 
החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, 

 כפי שמצוין בכתב הכמויות.
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מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל  .3.6.3
 יהיה בהתאם למפורט להלן: לעניין התשלום בלבדהעדיפות 

 
 כתב הכמויות; .3.6.3.1
 אופני המדידה המיוחדים; .3.6.3.2
 המפרט המיוחד והתנאים המיוחדים לביצוע העבודה; .3.6.3.3
 התכניות; .3.6.3.4
 המפרט הכללי )ואופני המדידה(; .3.6.3.5
 תנאי החוזה לרבות נספח הביטוח; .3.6.3.6
 תקנים ישראליים. .3.6.3.7

 
מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות,  קביעת דרישה

אין בה כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי 
 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

 

בין האמור בפרקים השונים של המפרט  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות .3.6.4
הכללי, לגבי אותה עבודה, הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום, עדיף האמור בפרק המפרט הכללי 

 הדן באותה עבודה מסוימת.
 

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן חלות על עבודות  .3.6.5
 ידי הקבלן.-במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן נעשה על לפי מחיר פאושלי כמוגדר

 

הוראה שנתנה המועצה בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין בדרך  .3.6.6
של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או תשובות במסגרת "סיור 

הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ותגבר על  –קבלנים" 
 החוזה שקדמו לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה  .3.6.7
אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או שמנהל 

יקט מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, אזי יפנה הקבלן בכתב הפרו
למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש 

 שיש לנהוג לפיו. 
 

ריך עד לקבלת הוראותיו של מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צ
 היה לפנות למנהל הפרויקט כאמור לעיל. 

 
 סמכויות פיקוח .4

 
מנהל הפרויקט רשאי בכל עת לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים  .4.1

ידי הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק את אופן -שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על
 ידי הקבלן.-ת המנהל והוראותיו הוא, עלביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראו

 
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה ו/או למנהל הפרויקט ו/או למפקח על ביצוע המבנה אלא  .4.2

אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן 
 זה.מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי הוראות חוזה 

 
 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של מנהל הפרויקט לפי חוזה זה. .4.3

 
 ניהול יומן עבודה .5

 
היומן( בו יירשמו, לפי  –במקום המבנה ינוהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף, בשלושה עותקים )להלן  .5.1

הפרויקט כי הרישומים  כוחו המוסמך, אלא אם קבע מנהל-או בא ידי הקבלן-עלהעניין, הפרטים הבאים 
 ידו:-כאמור ייעשו על

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה; .5.1.1

 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה והשימוש שנעשה בו; .5.1.2
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 החומרים והמוצרים לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבניה או הוצאו ממנו; .5.1.3

 כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן במבנה; .5.1.4

 קלות והפרעות בביצוע המבנה;ת .5.1.5

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה; .5.1.6

 העבודות שבוצעו במשך היום; .5.1.7

 העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט; .5.1.8

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה; .5.1.9
 

רויקט לרשום ביומן העתק מהוראות שניתנו ( לעיל, רשאי מנהל הפ1בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) .5.2
לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי 

כוחו המוסמך רשאי -לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא
בנה לרבות את התייחסותו להערות שרשם מנהל הפרויקט לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע המ

 ביומן, בציון תאריך רישומן. 
 

כוחו המוסמך, ובסמוך לאחר מכן -ידי הקבלן או בא-כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על
יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי 

 יקול דעתו המלא.ש
 

היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות הצדדים  .5.3
 ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים תיעשה על פי הוראות החוזה בלבד. 

 
בו ירשום הקבלן  פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד-אם חלק מהעבודות על .5.4

כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן -או בא
(, והוראות סעיף זה 1לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחוייבים, כמפורט בסעיף קטן )

 יחולו גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
 

 איסור על הסבת החוזה  .6
 

אין הקבלן רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר,  .6.1
 להמחות או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, בין בתמורה בין שלא בתמורה.

 
מבלי לגרוע מהאמור, יהא הקבלן רשאי לבקש את המועצה כי תאשר לו להמחות את זכותו לקבל את  .6.2

חוזה זה לטובת בנק מסחרי וזאת לצורך קבלת אשראי, והמועצה לא תסרב להמחאה התמורה לפי 
כאמור, אלא מטעמים סבירים. אושרה המחאת הזכות לקבלת התמורה לפי חוק זה, תשולם התמורה אך 

"( והחל ממועד האישור, לא תעביר המועצה חשבון היעדורק לחשבון פלוני בסניף בנק פלוני )להלן: "
 ם אלא לחשבון היעד.תשלומים כלשה

 
המועצה רשאית להסב את זכויותיה ו/או חובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן לממשלת ישראל ו/או  .6.3

ידה ו/או לכל תאגיד עירוני הכפוף למועצה, ובלבד שלא ייפגעו זכויות -לכל תאגיד ממשלתי כפי שיקבע על
 הקבלן בשל כך.

 
 הפרה יסודית של חוזה זה. ידי הקבלן תהווה -הפרת הוראות סעיף זה על .6.4

 
 תחולת החוזה .7
 

הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל 
 מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 
 אספקת תכניות  .8

 
כל עותק נוסף שיהיה דרוש  ידי המנהל ללא תשלום.-שני  עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על .8.1

 יוכן על חשבון הקבלן.  -לקבלן 
 

ידי הקבלן במקום המבנה. והמנהל, מנהל הפרויקט -עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .8.2
 ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.-וכל אדם שהורשה על
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 ביצוע המבנה  .9
 

לחוזה, ברציפות ללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט, זאת הקבלן יבצע את המבנה בהתאם  .9.1
 ברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של מנהל הפרויקט.

 
אי ביצוע העבודות נשוא החוזה ברציפות ו/או בהתאם ללוח הזמנים המפורט, יהווה הפרה יסודית של 

 חוזה זה. 
 

, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות, לרבות תכניות לפי מנהל הפרויקט רשאי להמציא לקבלן .9.2
הצורך, לביצוע המבנה. הוראות מנהל הפרויקט מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה 

 בכדי לגרוע מהאמור בחוזה זה.
 

ה, למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות בכתב שנתן מנהל הפרויקט במסגרת סמכויותיו בחוזה ז .9.3
 תחייבנה את המועצה.

 
 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים .10

 
ידי המועצה, -פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על-להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על .10.1

ימציא הקבלן למועצה, בתוך שבעה ימי עבודה מעת שנתן המועצה לקבלן הודעה בכתב על זכייתו במכרז 
ידי הקבלן )להלן: -ה על חוזה זה, ערבות בנקאית להבטחת קיום חוזה זה עלוכתנאי לחתימת המועצ

 "(.ערבות ביצוע"
 

מערך החוזה )כולל  7%ערבות הביצוע תהיה בהתאם לסכום והנוסח שצורף למסמכי המכרז בגובה של  .10.2
וי מע"מ( או בסכום קבוע )לפי המוגדר במכרז(, והיא תהיה בתוקף עד לשלושה חודשים לאחר המועד הצפ

 לסיום העבודה.
 

 ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד, שמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך האחרון להגשת ההצעות.  .10.3
 

הקבלן יהיה רשאי להחליף ערבות זו בערבות בדק לאחר שיקבל תעודת גמר למבנה, כמפורט להלן, ויחולו  .10.4
 הוראות חוזה זה לעניין ערבות הבדק )כהגדרתה להלן(. 

 
 הכרוכות בהפקת ערבות הביצוע ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על הקבלן. כל ההוצאות .10.5

 
מובהר בזה, כי מבלי לגרוע מכל זכויותיה של המועצה, לא יוצא צו להתחלת העבודה בטרם המצאת  .10.6

ימים מיום שהודיעה  90ערבות הביצוע דרושה. למרות האמור, הרי אם לא ניתן צו התחלת עבודה בחלוף 
זכייתו במכרז, תהיה המועצה רשאית להשיב לידי הקבלן לידיו את ערבות הביצוע,  המועצה לקבלן על

ולדרוש ממנו להמציאה שוב, עובר למתן צו התחלת העבודה. זאת מבלי לגרוע מזכותו של הקבלן להודיע 
 על חזרתו מהצעתו כמפורט להלן.

 
הדבר כסירוב של הקבלן  (, ייחשב1קטן )-לא מסר הקבלן את ערבות הביצוע, במועדה האמור בסעיף .10.7

להתקשר עם המועצה בחוזה, והמועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות שמסר הקבלן במסגרת המכרז 
"(, ללא צורך בהודעה או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה. ההצעה ערבות)להלן: "

 ההצעה כאמור.  הקבלן מצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טענות או דרישות כנגד חילוט ערבות
 

למרות האמור לעיל, הרי שאם החליטה המועצה, על פי שיקול דעתה המוחלט, כי מתן הצו להתחלת  .10.8
ובלבד ( 1קטן )-העבודה יתעכב, תהא המועצה רשאית להורות על עיכוב בהמצאת הערבות האמורה בסעיף

 .ערבות הביצוע שערבות ההצעה שניתנה על ידי הקבלן תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של
 

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לקיים בכל עת ערבות ביצוע בהתאם להוראות חוזה זה, הרי אם במהלך  .10.9
תקופת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק עומדת תקופת הערבות בפני סיום, הקבלן מתחייב להאריך את 

י בקשת הבנק שהוציא את פ-פי דרישתה של המועצה ובין על-תוקפה של ערבות הביצוע כאמור, בין על
 ערבות הביצוע. 

 
 

, אי הארכת תוקפה של ערבות הביצוע בהתאם להוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה
ידי המועצה, -לרבות, חילוטה של הערבות המוחזקת על –ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למועצה 

לקבלן,  עד שימציא ערבות ביצוע חלופית או תהיה המועצה רשאית לעכב את כל התשלומים המגיעים 
 מוארכת, לפי דרישת המועצה. 
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מובהר בזה, כי המועצה רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת, לרבות חילוט  .10.10

ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי הקבלן הפר את חוזה זה הפרה יסודית )לרבות, הפרה 
ימים  14ו/או שהפר את החוזה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן אותה בתוך  יסודית שהוגדרה בהסכם זה(

ו/או שהקבלן אינו מבצע את העבודות בצורה רציפה ו/או שהקבלן מבצע את הפרויקט באופן שלא יאפשר 
להשלים את הפרויקט או כל חלק הימנו במסגרת לוח הזמנים השלדי. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע 

 זכות העומדים למועצה בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של החוזה על ידי הקבלן.מכל סעד ו/או 
 

 מס ערך מוסף  .11
 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .11.1
 

בחודש שלאחר החודש שבו שולם  15-המועצה תשלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין חשבון פלוני ביום ה .11.2
 וכנגד חשבונית מס.אותו החשבון 

 
 הכנה לביצוע

 
 השגת רישיונות והיתרים .12

 
אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען קיימים חוקים, תקנות  .12.1

 או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות או הוראות. 
 

לן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקב .12.2
מסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על 
פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם הושת עליו במסמכי החוזה. מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן 

דין או על פי האמור במסמכי החוזה על המועצה, יוחזרו לקבלן על ידי המועצה  פי-ואשר תשלומם חל על
 ימים מיום ששולמו בפועל על ידי הקבלן או מיום שדיווח על הוצאתם, לפי המאוחר. 30בתוך 

 
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והרישומים הנדרשים ממנו  .12.3

ין כתנאי לביצוע המבנה על פי החוזה, וכי כל אלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת חוזה זה על על פי כל ד
 ידי הקבלן ועד להשלמת כל העבודות לפיו לרבות תקופת הבדק והאחריות למתקנים.

 
אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה לפי חוק התכנון והבניה,  .12.4

נגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסילוק מתקנים, קווי תשתית, עתיקות וכיוצא אגרות ה
 באלה ותשלומים לקידום זמינות הקרקע לביצוע המבנה.

 
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא למסור לקבלני משנה  .12.5

משנה עומד בכל התנאים הנדרשים על פי חוזה זה ועל פי ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן 
 דין ביחס לאותה עבודה או לכלל העבודות שאותו קבלן משנה מבצע במסגרת המבנה.

 
 בדיקות מוקדמות  .13

 
הקבלן מצהיר כי בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את טיבם וזמינותם  .13.1

דרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום המבנה, וכן כי השיג את בשוק של העבודות והחומרים ה
כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו. הקבלן מצהיר כי המחירים שהציע בהצעתו חושבו על סמך 
הבדיקות הדרושות וכי מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה 

 ומסמכיו בעת חתימתו. 
 

המועצה תמציא לקבלן דוחות וסקרים, עד כמה שכאלה נעשו מטעמו לצורך העבודה, אולם אלה לא יפטרו  .13.2
(. אין באמור כדי להטיל על 1את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטן )

 המועצה חובה לבצע סקרים או מחקרים כלשהם.
  

 שיטות ביצוע ולוח זמנים .14
 

( ימים מיום ההודעה על זכיית 15א לאישור המנהל ו/או מנהל הפרויקט, תוך חמישה עשר )הקבלן ימצי .14.1
הצעתו, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו 
לבצע את המבנה, אם וככל אשר לא נדרשה הגשת הצעה כזו במסגרת המכרז והכל באופן שהמבנה יושלם 

 ליום סיום המבנה ובמסגרת לוח הזמנים השלדי ואבני הדרך הקבועות בו. עד 
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בנוסף, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט ו/או למפקח, לפי דרישתם מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים  .14.2

בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת 
ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם -בהם. המצאת המסמכים האמורים על הקבלן להשתמש

במפורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו 
 להשלים את המבנה לפי לוח הזמנים השלדי ועד ליום סיום המבנה. 

 
עצה לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר שיטות במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאית המו .14.3

הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות משלושים יום מיום התחלת ביצוע המבנה; אין בכוחה של ההצעה 
 האמורה לשנות את התנאים שנקבעו בחוזה.

 
 לוח הזמנים המפורט המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הזמנים השלדי ולא יחרוג ממנו. עם זאת, יהיה .14.4

ידי המועצה, ייערך לוח -הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ורק אם אלה יאושרו בכתב על
 הזמנים השלדי בהתאם לשינויים שאושרו, והכל באופן שהעבודה תושלם עד למועד סיום המבנה. 

 
ר לקבלן מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח הזמנים שהכין, ואם העי .14.5

יישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמור כדי להטיל חובה על המועצה ו/או על מנהל הפרויקט 
להעיר כאמור, ואין בעובדה שהמועצה ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי 

עליו, לרבות לעמידה להוות אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת 
 בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות עד יום סיום המבנה.

 
ידי המועצה ו/או מנהל -(, ייקבע לוח הזמנים על1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן ) .14.6

 הפרויקט ויחייב את הקבלן.
 

חת לחודש, או הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המנהל ו/או מנהל הפרויקט, ולא יותר מא .14.7
בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח 

 ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט בהתאם לדרישות המועצה ויחייב את הקבלן.-הזמנים על
 

פרויקט בלבד, קטן זה, נועד למטרות של ניהול ה-מובהר בזה, כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור בסעיף
לעיל או יגרע  1ולא ישנה את לוח הזמנים השלדי או את מועד סיום ביצוע המבנה כהגדרתם בסעיף 

מאחריותו של הקבלן לאיחור ביחס למועדים כאמור, והכל מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה. שינוי לוח 
ה בחוזה זה. סבר הקבלן הזמנים על ידי מנהל הפרויקט, כשלעצמו, אינו מהווה הוראת שינויים כמשמעות

 כי יש מקום להוצאתה של הוראת שינויים, יפנה בעניין זה למנהל הפרויקט בהתאם להוראות חוזה זה. 
 

ידי מנהל הפרויקט או המנהל, -ידי המועצה ו/או בעדכונו על-ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על .14.8
שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום 

 ידי המנהל.-אחרת. שיעור ההוצאות ייקבע על
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שביצוע המבנה עשוי להתבצע בשטח שבו עשויה  .14.9
ת להתקיים תנועה רבה של כלי רכב, המקשה על ביצוע העבודות, וכי עובדה זו כבר נלקחה בחשבון בע

 הגשת הצעתו ובעת קביעת לוח הזמנים.
 

 השגחה, נזיקין וביטוח
 

שם המועצה לכניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה שה ממשמעותה : המועצה האזורית שדות דן ו/או  
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סך רשותיים ו/או הוועד המקומי בשטחו מתבצעות העבודות 

 האגש"ח שבשטחו מתבצעות העבודות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. ו/או
 

 השגחה מטעם הקבלן  .15
 

הקבלן או נציג מוסמך מטעמו, יהיו נוכחים במקום המבנה וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה. מינוי 
רשאי לסרב לתת את אישורו נציג מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה 

 או לבטלו בכל עת ללא צורך במתן נימוק.
 

כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן. אין במתן האישור כאמור משום העברת אחריות -מובהר בזה, כי דין בא
כלשהי מכתפי הקבלן אל כתפי המנהל או המועצה ואין בכך כדי לגרוע מחובת הקבלן להציג בכל עת במקום 

 יג מוסמך בעל כישורים מתאימים. המבנה נצ
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 רישיונות כניסה והרחקת עובדים  .16

 
ידו במקום המבנה, -הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום המבנה כל אדם המועסק על .16.1

אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג 
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין  –. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור ברשלנות בביצוע תפקידיו

 ובין בעקיפין, בביצוע המבנה.
 

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום המבנה, כולו או מקצתו.  .16.2
היה זקוק משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שי

כפי שידרוש מנהל  –להם במקום המבנה לביצוע המבנה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 
ומנהל הפרויקט יסדיר את עניני הכניסה למקום המבנה לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא  –הפרויקט 

 לנכון, הכל כמפורט במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים.
 

( לעיל, יהיה רכוש של המועצה והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את 2טן )כל רישיון כניסה לפי סעיף ק .16.3
רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן 
בכל עת שמנהל הפרויקט ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל 

 כניסה למקום המבנה לצורך ביצועו.אך ורק ל
 

אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף זה, או עובד שמנהל הפרויקט דרש את החזרת רישיון הכניסה  .16.4
 הקבלן יהא אחראי להרחקתו ממקום המבנה. –שלו 

 
 שימוש בסמכויות המועצה לפי סעיף זה, יהיה  רק לאחר מתן הודעה בכתב מאת המועצה לקבלן.  .16.5

 
 ט, שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה/סלילה שילו .17

 
 שילוט האתר .17.1

 

)חמישה עשר( יום מן המועד שבו נתקבל בידי הקבלן צו התחלת עבודה )או אישור  15בתוך  .17.1.1
על חתימת המועצה על ההסכם(, יעמיד הקבלן על חשבונו ועל אחריותו שלו שילוט כמפורט 

 ועצה לעשות כן. בסעיף זה וזאת אם דרשה ממנו המ
 

השילוט יוצב על גבי המבנה בו מבוצעות העבודות או בסמוך לגבול ביצוע העבודות, במקום  .17.1.2
 בולט וגלוי לעין, תוך תיאום עם המועצה. 

 

ידי המועצה )בהתאם -מטר ויכללו בו כל הפרטים שידרשו על  X1.5 1.5גודל השלט יהיה .17.1.3
 לפורמט שיימסר לו(. 

 

 שדות דן לול השילוט את הפרטים הבאים: שמה של מוא"זבהיעדר פורמט כאמור, יכ .17.1.4
כמזמין העבודה, מהות הפרויקט, צפי להשלמת העבודה, פרטי הקבלן )שם מלא, מס' רישיון 

 קבלני, כתובת ומספרי טלפון(.
 

הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לצורך הצבת השילוט וישא  .17.1.5
ידי הרשויות לצורך -התשלומים ו/או תשלומי החובה שיוטלו על על חשבונו ועל אחריותו בכל

הקמת השילוט באתר. למען הסר ספק, מובהר כי יראו את הצעתו של הקבלן למכרז, ככוללת 
 בתוכה את כל העלויות הכרוכות בהתקנתו כדין של השילוט באתר. 

 

ו ככל שיגרם לו הקבלן ידאג לניקיונו ושלמותו של השילוט באתר, לחידושו ו/או להחלפת .17.1.6
 נזק.

 

עם תום העבודות במקום, ולאחר קבלת אישור המנהל, יסלק הקבלן את השילוט מן האתר,  .17.1.7
 בצורה בטיחותית, ללא השארת סימנים או לכלוך, והכל על חשבונו ואחריותו.

 

ידי הקבלן או -השילוט בהתאם להוראות סעיף זה, יהיה השילוט היחיד והבלעדי שיוצב על .17.1.8
ידי הקבלן -בות, קבלני משנה או ספקים(, וכל שילוט נוסף כאמור יוסר עלמי מטעמו )לר
 באופן מיידי. 
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-הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר ולמקום המבנה כנדרש על .17.2

אם  פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים,
 אלה פורטו בחוזה או במפרט הטכני המיוחד.

 
הקבלן מתחייב כי יעמוד בכל הראות החוק ביחס להעסקת ממונה בטיחות ויוודא קיום כל הוראות  .17.3

 הנוגעות לבטיחות בעת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 
 

שמירה על  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה בעניין מינו בעלי תפקידים ו/או .17.4
 הוראות הבטיחות באתר או סביבתו.  

 
 נזיקין למבנה  .18

 
מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת העבודה כמצוין בתעודת  .18.1

 השלמת המבנה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. 
 

 –( להלן 4יכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )פרט לס –בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי  .18.2
יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה המבנה 

 במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.
 

בודות תוך כדי עו/או מי מטעמו ידי הקבלן -( לעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על2הוראות סעיף קטן ) .18.3
 תיקון ובדק.

 
בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם מראש יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם  .18.4

האפשרי, אם מנהל הפרויקט ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המועצה. הוצאות התיקון 
 התיקון.יוגשו ויטופלו במסגרת חשבון הביניים הראשון שיוגש לאחר ביצוע 

 
-פירושו: נזק שנגרם למבנה מחמת מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על –" מוסכם סיכוןלעניין סעיף זה "

בין שהוכרזה מלחמה  –ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 
תו בחוק הארכת ובין לאו, וכן מניעה מאיוש התפקידים באתר מחמת שירות חירום שלהם כמשמעו

 .1974-מועדים התשל"ה
 

 נזיקין לגוף או לרכוש .19
 

ו/או  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, הנובעים ממעשה או מחדל רשלניים או זדוניים של הקבלן .19.1
, או תוך הפרת חובה על פי דין או על פי החוזה, שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה לגופו או הבאים מטעמו 

שהו, במבנה או בקרבתו או כתוצאה של העבודה על המבנה, וינקוט את כל האמצעים לרכושו של אדם כל
 המעשיים למניעתם.

 
( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים שלהלן או כדי לחייב את 1שום דבר האמור בסעיף קטן ) .19.2

 הקבלן לפצות את המועצה בגינם:
 

 נה או חלק ממנו בהתאם לחוזה;נזק הנובע מתוך כך שאין למועצה זכות לבנות את המב .19.2.1
 

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות מים או כל זכות  .19.2.2
 שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה;

 

ידי מעשה או מחדל, על ידי צד שלישי -נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על .19.2.3
למעט  שלקבלן אין ולא יכולה להיות שליטה על פעולותיו או יכולת סבירה למנוע אותן

 .הבאים מכוחו של הקבלן
 

אירע מקרה נזק או אבדן במקום המבנה במהלך ביצוע העבודות לפי חוזה זה, יהא הנטל על הקבלן להוכיח  .19.3
 .או באחריות מי מטעמו שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו

 
 ות פרק זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.אין בהורא .19.4

 
 אין בהוראות פרק זה כדי להחמיר על דרישות הדין החלות על הקבלן כמחזיק. .19.5
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 נזיקין לעובדים  .20

 
ארע נזק לעובד של הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן, הרי שיחולו הוראות שלעיל ולהלן, 

 ובכפוף לכל דין: 
 

כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו  הקבלן מתחייב לשלם .20.1
 של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם, תוך כדי ביצוע המבנה או בקשר עם ביצוע המבנה.

 
המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו  .20.2

ירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע המבנה. נתבעה המועצה ו/או מי ו/או בש
מטעמה על ידי מי שנפגע כאמור לעיל, ישפה הקבלן את הנתבע כפי הוצאותיו וחביותיו בגין אותו עניין, 

 ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה להתגונן מפני תביעה כאמור.
 

 ביטוחי הקבלן  .21
 

גרוע מאחריותו של הקבלן לנזיקין כאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת ביצוע עבודות מבלי ל .21.1
את הכיסויים הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח שהינו חלק לכל הפחות כלשהן ירכוש על חשבונו 

 .שיוגש כשהוא אינו מסויג בלתי נפרד מחוזה זה
 

לי לגרוע מכל זכויותיו של המועצה, לא יוצא צו להתחלת מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה, כי מב .21.2
העבודה בטרם המצאת פוליסות הביטוח כנדרש על פי חוזה זה. למרות האמור, הרי אם לא ניתן צו 

ימים מיום שהודיעה המועצה לקבלן על זכייתו במכרז, תהיה המועצה רשאית  90התחלת עבודה בחלוף 
וליסות או איזו מהן, ולדרוש ממנו להמציאן שוב כשהן בתוקף, להתיר לקבלן להשעות את תוקפן של הפ

עובר למתן צו התחלת העבודה. זאת מבלי לגרוע מזכותו של הקבלן להודיע על חזרתו מהצעתו כאמור 
 בחוזה זה. 

 
לא המציא הקבלן את פוליסות הביטוח כנדרש לפי חוזה זה במועדן, ייחשב הדבר כסירוב של הקבלן  .21.3

ה בחוזה, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות שנתן הקבלן במסגרת המכרז להתקשר עם המועצ
)"ערבות ההצעה"(, ללא צורך בהודעה או בהתראה נוספת מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה. הקבלן 

 מצהיר כי אין ולא יהיו לו כל טענות או דרישות כנגד חילוט הערבות כאמור. 
 

ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע -וח שיומצאו עלהמועצה רשאית לבדוק את אישורי הביט .21.4
 כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו כאמור בסעיף זה.

הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט 
חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח לעיל, אינן מטילות על המועצה או מי מטעמה כל 

פי האישורים כאמור, או לגבי העדרם, ואין בה -כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על
 פי כל דין.-פי הסכם זה ועל -כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן על

 
ערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם הקבלן מתחייב למלא אחר תנאיהן של פוליסות הביטוח הנ .21.5

 ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף.
 

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את נהלי/הנחיות הבטיחות אשר יפורסמו )אם יפורסמו( או יידרשו מעת  .21.6
ות הביטוחים. שינוי בנהלי או בהנחיות לעת על ידי המבטחים וזאת, בין היתר, כדי לשמור על תקפ

 הבטיחות שמקורו אינו בקבלן או במבטחים יטופל לפי הוראות הסכם זה שעניינן שינוי החוזה. 
 

למען הסר ספק, מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות חוזה זה לגבי הביטוח אינם מהווים ייעוץ ביטוחי מצד  .21.7
יותיו של הקבלן והוראות חוזה זה קבעו תקרה לחבלקבלן, ולא תישמע טענה ש ו/או מי מטעמה המועצה

או לכיסוי הביטוחי שלו. הקבלן מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה 
 ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 
לי לגרוע מזכותה של אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר יש לבצעם על פי החוזה במלואם, אזי, מב .21.8

, לרכוש את אך לא חייבת –המועצה לכל סעד או תרופה בגין ההפרה האמורה, תהיה המועצה רשאית 
דמי טיפול מוסכמים, מכל סכום שיגיע  10%הכיסוי הביטוחי לפי ראות עיניה ולנכות את עלותו, בתוספת 

 תמצא לנכון. מהמועצה לקבלן ו/או לגבות את העלות הנ"ל מהקבלן בכל דרך אחרת ש
 

שבועיים לפני מועד מסירת המבנה לידי המועצה, מתחייב הקבלן להמציא למועצה את פוליסת ביטוח  .21.9
 המוצר, ככל שדרישה לכך מפורטת בנספח הביטוח. -חבות



   34 

 
 ידי הקבלן -פיצוי המועצה עקב אי קיום התחייבות על .22

 
פי הסכם -עלאו על הבאים מטעמו ו הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עלי .22.1

זה ו/או לפי פקודת הנזיקין  ]נוסח חדש[ או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה 
 ובקשר לכך.

 
אם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן לשפות את המועצה כפי הסכום  .22.2

המגיע למועצה מהקבלן לפי חוזה זה, ובלבד שניתנה לקבלן  ידה ואותו סכום יראוהו כחוב-שישולם על
 הודעה על קיומה של דרישה כאמור.

 
 

 התחייבויות כלליות
 

 גישת מנהל הפרויקט למקום המבנה. .23
 

הקבלן יאפשר לנציגי המועצה, למנהל, למנהל הפרויקט או לכל נציג מטעמם, להיכנס בכל עת סבירה למקום 
שית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים כלים, חומרים המבנה ולכל מקום אחר שבו נע

 או מוצרים כלשהם לביצוע החוזה.
 

 עתיקות .24
 

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן,  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח .24.1
ערכי מורשת, אשר יתגלו במקום  וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או בעל

הם נכסי המדינה, והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או  –המבנה 
 הזזתם שלא לצורך.

 
מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למנהל הפרויקט על  .24.2

 וראות חוקי המדינה בדבר עתיקות ובדבר ממצאים דומים.הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את ה
 

ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המועצה וישולמו בהתאם לחוזה  .24.3
זה, כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם 

 ראות חוזה זה בדבר הפסקת זמנית של העבודות.להוראות המנהל, ובכפוף להו
 

 זכויות קניין רוחני .25
הקבלן מתחייב כי בביצוע המבנה לא יפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מאמור לעיל, 
 הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב

שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי 
ידי הקבלן ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות -ביצוע המבנה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על

 נאותה להתגונן.
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .26
 

בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום אם לביצוע המבנה יהיה צורך  .26.1
המבנה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה, יהיה 
הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. 

 קבלן תמורה נוספת בגין זכויות ההנאה האמורות ורכישתן.לא תידרש ולא תשולם ל
 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי המועצה תדאג ידאג לקיום דרך גישה לאתר וממנו, זולת אם צוין במסמכי  .26.2
 המכרז מפורשות כי על הקבלן לדאוג לכך.

 
ות, מים, מחצבים, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה, כי כל אוצרות הטבע, לרבות נפט, גז, מעיינ .26.3

מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך, הקיים ו/או המתגלה באתר ו/או בסמוך לו, הנם רכוש של 
מדינת ישראל ואין הקבלן רשאי לקחת בהם חזקה ו/או בעלות ללא הסכמה מאת הגורם המוסמך 

 להרשות זאת על פי כל דין וללא הסכמת המועצה.
 

 ושמירה על בטיחות  מניעת פגיעה בנוחיות הציבור .27
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הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע המבנה, בנוחיות הציבור ו/או בזכות  .27.1
השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצא באלה או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 

ין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתק
מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב -האמצעים הדרושים על

 ( להלן. 2קטן )-אביזרי בטיחות כפי שנקבע בסעיף
 

 זולת אם נקבע אחרת במסמכי החוזה, באשר להסדרי התנועה הזמניים יחולו הוראות אלה: .27.2
 

סדרי תנועה זמניים לאפשר תנועה כלי רכב במקום המבנה במהלך העבודה, הקבלן יבצע ה .27.2.1
 על פי התוכניות שהומצאו לו במכרז ו/או בהתאם לחוזה זה. 

 

הקבלן יעשה לשם כך שימוש בנותני שירותים, בציוד ובאביזרים שיאושרו על ידי מנהל  .27.2.2
 הפרויקט.

 

ן הסדרי התנועה הזמניים זולת אם נקבע אחרת בין הצדדים, יישא הקבלן בתשלום בגי .27.2.3
שנקבעו במסמכי החוזה. שינוי בהסדרי התנועה הזמניים ייעשה במסגרת פקודת שינויים 

 ובהתאם להוראות חוזה זה.
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בחוזה זה לגבי אחריות הקבלן לתיקון נזקים  .27.2.4
 שנגרמו אגב ביצוע הסדרי התנועה הזמניים.

 
 ש, למובילים אחרים וכיו"ב תיקון נזקים לכבי .28

 
הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם באקראי לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, למסילה, לרשות מים, לתיעול,  .28.1

לחשמל, לטלגרף, לטלפון, למתקני ולקווי בזק, לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת נוזלים, או למובילים 
ידו או -קרקעיות, תוך כדי ביצוע המבנה על-לקרקעיות והע-אחרים או למתקנים, לרבות המערכות התת

על ידי מי מטעמו, יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים 
 לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים. 

 
ידי מי שמופקד במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על  .28.2

על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם 
 המוסמך לכך.

 
כל האמור בסעיף זה יחול ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנגרמו למתקנים האמורים  .28.3

למערכת ו/או לתשתית שאינם נראים לעין ואי  על ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו וכן לנזק או לקלקול
אפשר לגלותם בבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, אלא אם סומנו המתקנים האמורים בתכניות, 
במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של 

 המתקנים האמורים בכל דרך אחרת. 
 

ה לא יחול על נזקים שגרמו הגוף הציבורי או קבלן אחר )כהגדרת מונח זה להלן(, אשר האמור בסעיף ז .28.4
 תיקונם יהא בהתאם לאמור בחוזה זה. 

 
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .29

 
אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר,  .29.1

צינור, לכבל ווכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן לרשת חשמל, לרשת טלפון, ל
בכתב למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה 

 מתאימים. 
 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע או למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור, על חשבונו, באמצעי  .29.2
 רת הרלוונטיים, בדבר הובלת החפץ והסידורים שננקטו לשם כך.התקשו

 
הקבלן יהיה רשאי לבצע את הפעולות, הדרושות לנקיטת אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו, אך ורק לאחר  .29.3

שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. יובהר, 
צוינה במסמכי המכרז, הרי שהמועצה לא תחויב בתמורה נוספת בשל כך.  כי אם דבר ההעברה החזויה

יחולו על   לא צוין דבר ההעברה במסמכי המכרז, יקבע המנהל את שווי עלות ההעברה והוצאות ההעברה
 המועצה.
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 אספקת חומרים, ציוד וכח אדם .30

 
לום עבור כל העבודות, מוסכם בזאת כי התמורה עבור ביצוע העבודה כאמור בהסכם זה, כוללת את התש .30.1

החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות, עלות הציוד, ההובלה, פיגומים, פינוי פסולת, 
כלי העבודה, ביטוחים, ייעוץ משפטי, וכן כל הוצאה מכל סוג שהוא וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים את 

 ביצוע העבודות.
 

המצורפים להסכם זה, באים לתאר מערך ביצוע שלם אשר עם כתב הכמויות, המפרט הטכני והתכניות  .30.2
סיומו תקבל המועצה מכלולים גמורים ומוכנים לשימושה. לפיכך, על הקבלן להביא בחשבון התשומות 
את כל הדרוש לביצוע העבודות, אספקת כל החומרים, הציוד שימוש בציוד וכד', גם אם לא נזכרו במפורש 

אך חיוניים להשלמת המכלולים ורואים את מחיריו של הקבלן בהצעתו  בכתבי הכמויות ו/או במפרטים
 ככוללים מראש את כל האמור לעיל.

 
הקבלן מתחייב לספק לאתר, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, את כל הציוד, החומרים, המוצרים  .30.3

 או המפקח.  והכלים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ולאחסנם בהתאם להוראות שיינתנו על ידי המועצה
 

למועצה תהא בעלות מלאה על כל החומרים ו/או האבירים ו/או והמוצרים )או חלקים של כל אחד מאלה(,  .30.4
אשר יובאו על ידי הקבלן לאתר, ואסור לקבלן להוציא כל חומר שהוא מן האתר, אלא אם נתקבל אישורה 

 בכתב ומראש של המועצה.
 

על הקבלן לספק לפי הסכם זה יהיו  מאיכות ומסוג מעולים כל החומרים הנועדים לביצוע העבודות, ואשר  .30.5
ויתאימו לדרישות התקנים הישראליים ולהוראות ההסכם. המועצה ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול 

 חומרים ומוצרים שלא התאימו לדרישות. 
 

 כל חומר או מוצר אשר הובאו לאתר ואשר לדעת המועצה או לדעת המפקח, אינם מתאימים לדרישות .30.6
 ההסכם, יורחק מיד על ידי הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

 
בכל מקרה שבו הוראות מפרטי הסכם זה מחמירות מדרישות התקנים, תינתן עדיפות להוראות המצויות  .30.7

 במפרטים.
 

אף האמור בכל דין, ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, לקבלן לא תהיה זכות עיכבון מכל סוג שהוא -על .30.8
ידו, וכן לא תהא לו זכות -האתר ו/או הפרויקט ו/או החומרים ו/או ציוד ו/או חלקי עבודות שיבוצעו על על

 עיכבון על המבנה או כל חלק ממנו.
 

הקבלן ישלם על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית, את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח האדם אשר  .30.9
ושים להובלת כוח האדם כאמור, וכן, כל דבר אחר ידו בביצוע העבודות, אמצעי התחבורה הדר-יועסק על

פי הדין הנוגעים להעסקת -הכרוך בכך, לרבות תשלום מלוא שכר העובדים, כל תשלומים החובה על
עובדים )כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב(, ובמידה והדיון מחייב, הוא ינכה משכר העובדים את 

 ת הנוגעות בדבר.פי דין ויעבירם לרשויו-תשלומי החובה על
 

ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, -הקבלן מתחייב להקפיד על כך שכח האדם המועסק על .30.10
פי תחיקת הביטחון החלה באזור יהודה -פי הוראות כל דין הנוגע להעסקת עובדים, וכן, על-יועסק על

י שרשום או בעל רישיון או ושומרון. במידה ולפי כל דין או תחיקת הביטחון, חייב הקבלן להעסיק רק מ
היתר מתאימים לשהות בתחומי העיר רהט, מתחייב הקבלן לדאוג על חשבונו ועל אחריותו, להסדרת כל 

פי שיקול דעתה הבלעדי והיחידי, לדרוש מן הקבלן להחליף -רישיון ו/או היתר כאמור. המועצה רשאית, על
 ידי קבלן משנה מטעמו. -ידו או על-כל עובד המועסק על

 
על הקבלן מתחייב להסדיר נקודת מים לגבול האתר לצורך ביצוע העבודות, וזאת על אחריותו ועל  .30.11

חשבונו. הקבלן יתקין מונה על חשבונו וישלם את החשבונות שיומצאו לו מעת לעת עבור צריכת המים 
ם כאמור. במידת הצורך, הקבלן מתחייב לפנות לכל הגורמים המוסמכים על מנת להסדיר חיבור מי

 כאמור.
 

הקבלן יסדיר על חשבונו ועל אחריותו חיבור חשמל זמני לגבול האתר לצורך ביצוע העבודות  .30.12
והוצאות צריכת החשמל יחולו על הקבלן. במידת הצורך, הקבלן מתחייב לפנות לכל הגורמים המוסמכים 

 על מנת להסדיר חיבורי חשמל זמניים כאמור. 
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פי דרישת המועצה, הקבלן יקים באתר על חשבונו ועל אחריותו, מבנה אשר ישמש כמשרד -על .30.13
לניהול העבודות באתר, וכן, מקום מתאים לשימושו של המפקח. כמו כן, ידאג הקבלן לסידורים סניטריים 

, מתאימים אשר ישמשו את עובדי הקבלן, נציגיו ואת המפקח. ככל שלא יינתנו הוראות לפי סעיף זה
ימים מיום חתימת הסכם זה, היכן ימוקם המשרד אשר ישמש אותו לצורך  7מתחייב הקבלן להודיע בתוך 

 ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

מובהר בזאת, כי הקבלן הזוכה, לא יהיה רשאי להשתמש בציוד או חומרים שווי ערך. הקבלן יוכל  .30.14
ווה ערך לאלו שנדרשו בכתבי הכמויות להגיש הצעתו לציוד או חומרים שווה ערך שלדעתו, הינם ש

והמפרטים. בכל מקרה ההצעה בגוף כתב הכמויות, של המכרז עצמו, חייבת להתייחס לציוד או חומרים 
 המוכתב ולא לציוד אחר. 

 
הצעה לציוד או חומרים שווה ערך אם אכן תהיה כזו מטעם הקבלן, תהיה כפופה להגשת בקשה  .30.15

יו, נתוניו הטכניים, שם הספק, כתובת הספק, ארץ הייצור, עמידה מראש תוך ציון הציוד המוצע, פרט
בתקנים של ארץ המוצא ותקנים ישראליים, מפרטים טכניים של היצרן, קטלוגים, נתונים 
פוטומטריים)פנסים( או אדריכליים, מכניים, חשמליים וכו' , וכן מקומות בהם הותקנו הציוד או נעשה 

יו, משקלו, שנות אחריות יצקן וכל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות שימוש בחומר, וכן עלותו, מידות
 משלוח הציוד או החומר לבדיקות מעבדה בארץ או בעולם, הכל על חשבון הקבלן. 

 
כל הצעה לציוד או חומרים שווה ערך, אם תהיה כזו, לא תידון כלל, אלא אם הוגשה על ידי הקבלן,  .30.16

 יחד עם הגשת הצעתו.  
 

הציוד המוצע הינו שווה ערך או לא הוא בהחלטה הבלעדית של המזמין, ולקבלן  ההחלטה אם אכן .30.17
 לא תהיה שום זכות ערעור על החלטה זו. 

 
 אכיפת דיני העבודה על הקבלן .30.18

 

-הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב .30.18.1
"(, ככל שהללו יחולו על העבודות ההחוק להגברת האכיפה של דיני העבוד)להלן: " 2011

 נשוא חוזה זה. 
 

למען הסר כל ספק, במידה והמועצה תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן ו/או מעובדיו,  .30.18.2
שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד ו/או בגין תישא בתשלום כלשהו בגין הפרת הוראות 

גין כל סכום כאמור, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, והקבלן מתחייב לשפותה ב
 פי דרישתה הראשונה של המועצה.-זאת על

 
 קבלני משנה  .31

 
הקבלן לא רשאי למסור ביצוע מבנה או חלק ממנו לידי קבלני משנה אלא בהסכמתו בכתב ומראש של  .31.1

מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לסרב להרשות לקבלן למסור ביצוע 
 המשנה ללא צורך בנימוק. המבנה לידי קבלני

 
מובהר בזה, כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור  .31.2

 אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו של המבנה או של חלק ממנו, לאחר. –העבודה 
 

ג ובהיקף קבלני המשנה חייבים להיות רשומים בתחום עיסוקם ככל שקיים רישום שכזה בסיוו .31.3
 המתאימים לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עליהם בביצוע המבנה.

 
הקבלן מתחייב, כי בהסכמים בינו לבין קבלני המשנה לא ייקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם  .31.4

 חוזה זה או עם ביצועו.
 

בגין אותם חלקים בעבודה  יודגש כי הקבלן הנו האחראי הבלעדי על ביצוע המבנה כלפי המועצה, גם .31.5
משנה או של קבלני -ידי קבלני המשנה. אין בהסכמתה של המועצה להעסקתו של קבלן-המבוצעים על

משנה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו הכוללת לביצוע המבנה באופן בהתאם לחוזה וברמה המתחייבת 
 ממנו ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע לכך.

 
הקבלן והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה בגין תמורת עבודתם  למען הסר ספק מוצהר בזאת כי .31.6

 המשנה.-וכי אין לראות בחוזה זה הסכם לטובת צד שלישי ביחס לקבלני
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 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמה העבודה  .32

 
 הקבלן יסלק, מזמן לזמן ועל פי הנחוץ, ממקום המבנה את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה .32.1

ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות -מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על
ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע העבודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, 

וק של הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, ככל שיידרש, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לגבי סיל
 חומרים בעלי ערך ממקום המבנה.

 
בסמוך לאחר עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו את כל החומרים  .32.2

 המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.
 

ידי הרשויות המוסמכות, והסילוק לאתר, -עלהקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו  .32.3
כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים 

בתנאי החוזה, יקבע מנהל הפרויקט  30של חילוקי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
לת ובלבד שהמועצה לא תידרש לשלם למי מהם את אחריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסו

 תמורה נוספת בשל כך. 
 

ניתנת הפסולת למחזור, יוכל הקבלן להעבירה על חשבונו למתקן בו מבוצע מחזור, והכל בכפוף לקבוע  .32.4
 במפרט, ככל שנקבעו בו הוראות לעניין זה ובכפוף לכל דין.

 
ה הוראות מיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה, מובהר בזה, כי האמור חל גם על פינוי פסולת שיחולו עלי .32.5

והמועצה לא תחוב בתמורה נוספת בשל כך, ובלבד שיכול היה הקבלן לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על 
 קיומה של הפסולת כאמור, טיבה והיקפה.

 
(, תהיה המועצה רשאית לבצעה 1לא מילא הקבלן אחר הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן ) .32.6

חשבון הקבלן. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמועצה תהיה רשאית לנכות  על
 הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
אם תוגש נגד המועצה דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או הפרה שנגרמו על ידי סילוק האשפה ועודפי  .32.7

הקשורים בהם, שלא על פי הוראתו המפורשת בכתב של מנהל הפרויקט, ישפה הקבלן את החומרים ו/או 
המועצה על כל סכום שיוציא בקשר לאותה דרישה ו/או תביעה או לשם סילוקה. המועצה תאפשר לקבלן 

 להתגונן באופן סביר בפני דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כאמור.
 

 עובדים
 

 ידי הקבלן -עלאדם ותנאי עבודה -אספקת כוח .33
 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הקבלן מצהיר כי כל ההצהרות שהצהיר במסגרת המכרז ו/או  .33.1
כל ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת המכרז, הנן בתוקף, הן מחייבות אותו גם לעניין חוזה זה, 

 ומהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 
 

אדם זה, -האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה על כוח-כוחהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את  .33.2
 את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום המבנה וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך התקופה  .33.3

ביהם יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה או ביחס לעובדים שלג
כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן 

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע המבנה במשך כל שעות העבודה.-לדאוג לכך שבא
 

פי -, ו/או על1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"טפי הוראות -לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים על .33.4
הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם 

 פי כל דין. -לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל
 

ה לקרנות ביטוח ידו בביצוע המבנה, מיסים ותשלומי חוב-הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד, שהועסק על .33.5
 פי כל דין.-פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליו ועל-סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על
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הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות וגהות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם, לרבות לקיים  .33.6
פי כל -ת לבטיחות בעבודה עללהם סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים, ולמלא אחר ההוראות הנוגעו

ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על -כפי שיידרש על –דין, ובאין דרישה חוקית 
 .1954–העבודה, התשי"ד 

אין בסמכות הפיקוח ו/או בסמכות למתן הוראות שבידי מנהל הפרויקט כדי לגרוע מאחריותו הכוללת  .33.7
אין בכל האמור כדי להעביר מאחריות זו אל כתפי המועצה ו/או של הקבלן לשלומם ורווחתם של עובדיו ו

 מי מטעמה. 
 

מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לנהוג ולפעול לפי כל דין, הקבלן מתחייב כי בהעסקת כוח אדם ביצוע  .33.8
 המבנה יקפיד על קיום הוראות כל דין הנוגע להעסקת עובדים. 

 
 בעלי תפקידים מטעם הקבלן  .34

 
המבנה ועד למסירתו למועצה, מתחייב הקבלן כי מנהל עבודה שהוא בעל ניסיון של  במשך תקופת ביצוע .34.1

ידי כתנאי לחתימתו של חוזה זה וכחלק מחוזה זה -שנתיים לפחות בניהול פרויקטים דומים, שמונה על
 "(, ימצא באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיח על ביצוע המבנה. העבודה מנהל)להלן: "

 
 

 ועבודהציוד, חומרים 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .35
 

הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו במקום המבנה מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים  .35.1
 לצורך ביצוע המבנה. המחסן יהא רכושו של הקבלן והוא יסלקו מהאתר עם סיום המבנה.

 
רים, האביזרים, המים, החשמל, הדלק הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומ .35.2

וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש בהתאם להוראות הסכם זה. 
במהלך כל תקופת ביצוע המבנה יראו את הקבלן כמי שכל הדברים הללו מצויים ברשותו. נדרשו חיבורים 

ו אחראי להסדרת חיבורים כאמור על לרשתות המים והחשמל לשם ביצוע העבודה, יהא הקבלן לבד
 חשבונו לפי כל דין.

 
חומרים שסופקו למקום המבנה למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, יעברו לבעלות המועצה במועד השקעתם  .35.3

 במבנה.
 

פי תנאי חוזה זה, מחויב הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים -ניתנה תעודת גמר למבנה על .35.4
 את עודפי החומרים, אלא אם וככל אשר הורה מנהל הפרויקט אחרת.הארעיים השייכים לו ו

 
 בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו חייב הקבלן להוציאם ממקום המבנה.  .35.5

 
 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, ובהיעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט יהא  .35.6
 הקבלן רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה בלבד.

 
פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא הקבלן למקום -ל הפרויקט רשאי, אך לא חייב, עלמנה .35.7

המבנה, כולם או חלקם, ולדרוש את החלפתם, אולם אין בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו משום אישור 
 מפורש או משתמע לחומרים שהביא הקבלן.

 
 טיב החומרים והעבודה  .36

 
ם לביצוע המבנה בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות הקבלן ישתמש בחומרים המיועדי .36.1

ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים וכפי שנקבע בחוזה. 
יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם  –אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים 

 קן המתאים.נקבע בחוזה סוג אחר מתוך הת
 

 חומרים שאין לגביהם תו תקן: .36.2
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חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מתאימים מטעם מכון   .36.2.1
יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות  –התקנים הישראלי 

 לפי קביעת מנהל הפרויקט; –שפורטו בחוזה, ואם לא פורטו בחוזה 
 

ימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים ישראליים אשר נקבעו חומרים מיובאים יתא .36.2.2
 בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;

 

 נטל ההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן. .36.2.3
 

 חומרים שיש לגביהם תו תקן .36.3
 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן או סימן השגחה; .36.3.1
 

ם חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא אם מהחומרים הנדרשים לא קיי .36.3.2
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם  –תו תקן או סימן השגחה 

בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. ההחלטה בעניין זה תתקבל על פי 
 שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט;

 

 תאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן.נטל ההוכחה על הה .36.3.3
 

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .36.4
להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור 

רויקט רשאי לפסול משלוחי חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. מנהל הפ
ידי -ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על

 הקבלן אלא באישור מוקדם של מנהל הפרויקט.
 

ידי מנהל הפרויקט -הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע המבנה רק לאחר שהחומרים אושרו על .36.5
ת פיב"א למגרשי כדורגל דשא סינטטי ודרישות קרן המתקנים. החומרים שיספק ושיתאמו את דרישו

הקבלן למקום המבנה יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות 
העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים אינם תואמים לחומרים שאושרו 

בודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים שאינם תואמים אלא אם מנהל כאמור, יפסיק הקבלן את הע
 הפרויקט הורה אחרת.

 
הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות  .36.6

בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. 
יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג החומרים 

 אחר.
 

 אספקת דוגמאות .36.7
 

הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם  .36.7.1
 או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום המבנה;

 

ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר -ו עלהדוגמאות שאושר .36.7.2
הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה 

 רכוש המועצה אלא אם נקבע בחוזה אחרת
 

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף  .36.7.3
ויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע המתאים של כתב הכמ

 כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת המוצר או האבזר המתאים.
 

על הקבלן למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתימת הקבלן,  .36.8
ם למקום המבנה, עבור כל אותם החומרים ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקי-מנופקות על

שלגביהם קיימת חובה על פי דין על מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם הייתה דרישה כזו במפרט 
 פי דין.-למרות שלא קיימת לגביהם חובה על
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אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של  –ידי המועצה -סופקו חומרים ו/או אביזרים ו/או ציוד כלשהו על .36.9

הקבלן לטיב העבודה. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המועצה חובה כלשהי לספק חומרים ו/או ציוד 
 ו/או אביזרים כלשהם.

 
 

 בדיקות מעבדה .36.10

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות מנהל הפרויקט, דגימות מהחומרים  .36.10.1
ים לביצוע הבדיקות והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרוש

ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה -במקום המבנה על
 מנהל הפרויקט.

 

 הקבלן ישא בעלותן של הבדיקות. .36.10.2
 

אין בעצם זכותה של המועצה לבצע בדיקות כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב  .36.10.3
 החומרים והעבודות כנדרש בחוזה.

 
 ם המבנה חומרים במקו .37

 
 על הקבלן האחריות לכך כי במקום המבנה יימצאו החומרים והמוצרים הדרושים לביצוע העבודה. .37.1

 
החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רק כאשר הושקעו במבנה והפכו למחוברים  .37.2

למפקח לבחון בו. בטרם השקעתם של החומרים והמוצרים במבנה, יאפשר הקבלן למנהל הפרויקט ו/או 
 אותם, הן לאיכות הן לכמות.

 
 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיות מכוסים  .38

 
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר,  .38.1

 ללא הסכמתו של מנהל הפרויקט.
 

הפרויקט בכתב שהחלק  הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למנהל .38.2
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה לפני 

 כיסויו או הסתרתו. בדיקת מנהל הפרויקט תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן.
 

יקט, לצורך הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת מנהל הפרו .38.3
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. לא מילא הקבלן 
אחר הוראות מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן זה, רשאי מנהל הפרויקט לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות 

 חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו. 
 

( תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את 3בעבודה האמורה בסעיף קטן ) ההוצאות הכרוכות .38.4
 ( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.1התחייבותו לפי סעיף קטן )

 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן והמועצה נשאה בהן, המועצה תהיה רשאית לנכותן מכל סכום  .38.5

 בותן מהקבלן בכל דרך אחרת.שיגיע לקבלן בכל עת או לג
 

מובהר בזה, כי אין באמור בחוזה זה בדבר קיום בדיקות על ידי המועצה ו/או מי מטעמה כדי לשחרר את  .38.6
 הקבלן מאחריותו הכוללת לטיב העבודה והמבנה בהתאם לחוזה.

 
כת ככל שעל הסכם זה חלות הוראות בדבר בקרת איכות ואבטחת איכות עצמית מטעם הקבלן, תבוא מער .38.7

 בקרת האיכות של הקבלן במקום מנהל הפרויקט בסעיף זה.
 
 

 פסילת חומרים ועבודה וסילוקם  .39
 

 מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה: .39.1
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על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה  .39.1.1
ישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות שהחומרים אינם תואמים לדר

 החוזה; 
 

ידי שימוש -על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על .39.1.2
 בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה, והכל על חשבונו של הקבלן. 

 

 .( זה לא יחול על חומרים שסופקו על ידי המועצה1קטן )-סעיף .39.1.3
 

ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, -כל בדיקה שנערכה על .39.2
 (.1אינם גורעים מכוחו של מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן )

 
(, המועצה תהיה רשאית לבצעה על חשבון 1לא מילא הקבלן אחר הוראת מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן ) .39.3

הוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמועצה תהיה רשאית לנכות הוצאות אלה הקבלן. הקבלן יישא בכל ה
 מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
אין בעובדה, כי מנהל הפרויקט או כל בעל תפקיד אחר מטעם המועצה, לא הפעיל את סמכותו להורות על  .39.4

ה, כדי למנוע מן המועצה לסרב לאשר את גמר העבודה סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסול
 ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת המבנה לרמה הנדרשת בחוזה על נספחיו.

 
 מהלך ביצוע 

 
 התחלת ביצוע  .40

 
הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש  .40.1

למסירה המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה זה, כאשר מניין המועדים כולל את המועדים עד להשלמת 
(,  ובהתאם ללוח הזמנים המפורט שיוגש על ידי מלאה למזמין, לאחר שנערכה מסירה ראשונה והשלמות

הקבלן לאישור מנהל הפרויקט. מובהר בזה, כי בכל מקרה לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה בתאריך 
 קדם לחתימתו של החוזה, על כל חלקיו, על ידי כל הצדדים.המו

 
ימים מיום שהמועצה הודיעה בכתב לקבלן על זכייתו במכרז, יהא  90לא ניתן צו התחלת עבודה בתוך  .40.2

 14הקבלן רשאי להודיע למועצה בכתב על ביטול החוזה, ובלבד שהודעה כאמור תימסר למועצה בתוך 
האמור. עשה כן הקבלן, לא יהיה הוא זכאי לכל פיצוי מהמזמין  בשל ימים מהיום שבו חלף פרק הזמן 

 כך. 
 
 

 העמדת מקום  לרשות הקבלן  .41
 

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את  .41.1
לאבני הדרך  מקום המבנה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם

שבלוח הזמנים השלדי שייקבע. עם העמדת האתר לרשותו של הקבלן, ישלט הקבלן את האתר בהתאם 
 להוראות הסכם זה. 

 
המנהל  יהיה רשאי להעמיד לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שיידרש  .41.2

ירתו של מקום המבנה או כל חלק ממנו לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור. שינוי במועדי מס
 חודשים לא יזכה את הקבלן בכל תמורה נוספת.   6לתקופה של עד 

 
 יום סיום ביצוע  .42

 
הקבלן מתחייב להשלים את המבנה, לסלק את יתרת הציוד, הפסולת והחומרים ולמוסרו בהתאם לחוזה,  .42.1

 ביום סיום המבנה.
 

י מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהמבנה ( תהיינה כפופות לכל תנא1הוראות סעיף קטן ) .42.2
 תוך התקופה המסוימת שנקבעה בלוח הזמנים השלדי.

 
 שינוי במועד יום סיום  .43
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ניתנה על ידי המועצה הוראה בכתב באמצעות מנהל הפרויקט המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או  .43.1
ה או המחייבת את ביטולה של חלק שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנ

 מהעבודה או הפסקתה, כאמור להלן בהסכם זה, ויחולו על ההוראה הוראות חוזה זה.
 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה כתוצאה מנסיבות התלויות במועצה )לרבות המנהל ומנהל הפרויקט(, רשאי  .43.2
אכן נגרם עיכוב בביצוע הקבלן לבקש ארכה להשלמת המבנה, ומנהל הפרויקט ידון בבקשה ואם מצא ש

המבנה מנסיבות התלויות במועצה, יקבע את שיעור הארכה ותוצאותיה בפקודת שינויים לפי הוראות 
 (.4חוזה זה, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )

 
ידי כוח עליון, סיכון מוסכם )כהגדרתם בחוזה זה( או כתוצאה מנסיבות -נגרם עיכוב בביצוע המבנה על .43.3

תה שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות סבירה למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן אחרות שלקבלן לא היי
לבקש ארכה להשלמת המבנה, ומנהל הפרויקט יקבע את שיעור הארכה ותוצאותיה בפקודת שינויים 

 (.4בהתאם לחוזה זה, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )
 

 לוח הזמנים להגשת בקשה לשינוי יום סיום המבנה יהיה כלהלן: .43.4
 

 60בלן יהיה חייב להודיע למנהל הפרויקט על כוונתו להגיש בקשה לארכה כאמור בתוך הק .43.4.1
יום מיום תום הנסיבות או האירוע שגרמו לעיכוב בביצוע המבנה, בצירוף פירוט, ככל שניתן, 

 של הנסיבות והארכה שתתבקש. 
 

בכתב  ( ימסור הקבלן למנהל הפרויקט בקשה מפורטת1קטן )-ניתנה הודעה כאמור בסעיף .43.4.2
יום מהמועד הקבוע  30-ובה פירוט של טענותיו ומלוא האסמכתאות לביסוסן, לא יאוחר מ

 (. 1קטן )-בסעיף
 

כל דרישה שתהא לקבלן בעניין דחייה ביום סיום המבנה, תמוצה בפקודת השינויים כאמור בסעיפים  .43.5
 ( לעיל. 3)-( ו2(, )1קטנים )

 
לרבות היום שנקבע בלוח הזמנים השלדי  –" ום סיום ילמען הסר ספק, מובהר כי לעניין סעיף זה: " .43.6

 להשלמתו של חלק מסויים מהמבנה.
 

 שעות העבודה וימי העבודה  .44
 

הצדדים מצהירים כי ידועות להם הוראות הדין בדבר ימי עבודה ומנוחה ושעות עבודה ומנוחה  וכי יפעלו  .44.1
 בביצוע חוזה זה בהתאם להוראות הדין.

 
( כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שצריכה להיעשות, מטבע 1קטן )אין באמור בהוראות סעיף  .44.2

הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או 
 רכוש או לביטחון המבנה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט.

 
 החשת קצב ביצוע  .45

 
אם, בכל עת שהיא, יבדוק מנהל הפרויקט וימצא כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לעבודות )בין  .45.1

אם לוח הזמנים ובין אם לוח הזמנים השלדי(, ו/או שקצב ביצוע המבנה איטי מכדי להבטיח את השלמת 
קוט בהקדם באמצעים המבנה או כל חלק ממנו בלוח הזמנים השלדי, יודיע על כך לקבלן בכתב, והקבלן ינ

הדרושים כדי להבטיח את השלמת המבנה בהתאם ללוח הזמנים השלדי, ויודיע בכתב למנהל הפרויקט 
 על הצעדים שנקט.

 
( לעיל, אינם מספיקים כדי להבטיח 1קטן )-סבר מנהל הפרויקט כי האמצעים, שנקט בהם הקבלן לפי סעיף .45.2

לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתו יש לנקוט את השלמת המבנה במסגרת לוח הזמנים השלדי, יורה 
והקבלן ינקוט בהקדם האפשרי באמצעים האמורים על חשבונו וללא כל תוספת תמורה מצד המועצה. 

קטן זה לא היו נחוצות לשם השלמת המבנה בהתאם ללוח -סבר הקבלן כי הוראות שקיבל לפי סעיף
ת יעוגנו בפקודת שינויים בהתאם  לחוזה זה הזמנים או לוח הזמנים השלדי, יהא רשאי לבקש כי ההוראו

 ויחולו הוראות הפרק האמור.
 

היה צורך, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע המבנה יותר מכפי שנקבע  .45.3
 תחילה ומכפי שקבוע בלוח הזמנים השלדי, יקבע המנהל לוח זמנים שלדי חדש, וזה יחייב את הקבלן.  
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יהא מוסמך לקבוע כי הפרה של מועד הקבוע באבני הדרך שבלוח הזמנים השלדי תהווה  מנהל הפרויקט .45.4
הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן, אם נקבע במסמכי המכרז או צרופותיו ,כי אי עמידה באותה אבן 

 דרך מהווה הפרה של החוזה. אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה. 
 
 

 ים מראש על איחורים פיצויים מוסכמים וקבוע .46
 

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למועצה  על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומבלי לגרוע  .46.1
מן הפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיפים אחרים בהסכם זה, בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן, 

הפיצויים המוסכמים, המצורפת  ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, בהתאם לטבלת
 .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ה'לחוזה זה 

 
עשירית בהיעדר קביעה אחרת במסמכים אחרים של החוזה, יהא הפיצוי המוסכם מחושב בשיעור של  .46.2

ליום, ₪   2,000 -איחור בהשלמת המבנה, ולא פחות מ יום( מהיקף החוזה המעודכן, בגין כל 0.1%) האחוז
( מהיקף החוזה המעודכן. הפיצוי בגין חלקי חודש יחושב באופן 10%) מעשרה אחוזיםכל, לא יותר ובסך ה

יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור. הצדדים מצהירים כי זהו פיצוי נכון והוגן בהיקף לנזקים הצפויים 
 למועצה, ואין בו כדי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לצדדים לפי כל דין.

 
 יים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בתנאי החוזה.סכום הפיצו .46.3

 
( מכל סכום שיגיע לקבלן 2( או )1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) .46.4

בכל עת, בין בחשבון ביניים בין בחשבון סופי, או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות מתוך הערבויות 
תיו על פי החוזה. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את שהעמיד לביצוע התחייבויו

 הקבלן מהתחייבותו להשלים את המבנה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 

 האמור בסעיף זה לא יחול אם וככל אשר במסמכי המכרז נקבע הסדר שונה לגבי הפיצויים המוסכמים. .46.5
 

של המועצה לתבוע פיצויים בהתאם לסימן ג' לחוק החוזים אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה  .46.6
 במקום הפיצוי המוסכם. 1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 
 הפסקת העבודה  .47

 
מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן בכתב על הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות בביצוע המבנה,  .47.1

וע המבנה, הכל כאמור בהוראת מנהל הפרויקט, כולו או מקצתו, ואם הורה כן, יפסיק הקבלן את ביצ
בהתאם לתנאים ולמשך התקופה שיצוינו בהוראת מנהל הפרויקט, ולא יחדש את ביצוע המבנה אלא אם 

 ניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט הוראה בכתב על כך. 
 

לפי  הופסק ביצוע המבנה כולו או מקצתו, ינקוט הקבלן באמצעים סבירים להבטחת המבנה ולהגנתו .47.2
 הצורך, בהתאם להוראות חוזה זה.

 
 
 

 הפסקה זמנית של העבודה .47.3
 

ניתנה הוראה כאמור יפסיק הקבלן את ביצוע המבנה כולו או מקצתו לתקופה שנקבעה  .47.3.1
בהוראה, והקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין ההוצאות בעין לרבות הוצאות הנהלה ורווח בגין 

 יבת מהפסקת ביצוע המבנה.אותן הוצאות שהוציא ו/או שיוציא כתוצאה מתחי
 

יום  30זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט תוך  .47.3.2
יום מסיום ההפסקה,  30מיום שהוצאה ההוצאה או בוצעה ההפסקה ולא יאוחר מתום 

 דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות שנגרמו לו ומקורן .
 

( 3קטן )-חזר הוצאותיו או לתשלום אחר בגין הפסקת העבודה, כמפורט בסעיףהקבלן לא יהיה זכאי לה .47.4
 לעיל, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

 

 נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע המבנה כולו או מקצתו. .47.4.1
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 מנהל הפרויקט קבע כי ההפסקות נדרשו בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן. .47.4.2
 

 לצמיתות של העבודההפסקה  .47.5
 

מובהר בזה, כי המועצה תהיה רשאית, מכל טעם ולאחר מתן נימוק סביר, להודיע על הפסקת ביצוע 
המבנה לצמיתות. ניתנה הוראה להפסקה לצמיתות של הקמת המבנה לאחר חתימת החוזה יחולו הוראות 

 אלה:
 

ן חשבון סופי לגבי יום ממועד קבלת הוראה כאמור על הפסקה לצמיתות יגיש הקבל 60תוך  .47.5.1
העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן. החשבון הסופי יוגש בהתאם למתכונת המפורטת 

 בחוזה זה בשינויים המחויבים. 

בנוסף לסכום שאושר בחשבון הסופי, תשלם המועצה את הפיצוי בגין ההפסקה או את  .47.5.2
 יהם.()א( לעיל(, לפי הגבוה מבינ5קטן )-הוצאות ההתקשרות )כהגדרתם בסעיף

 

מוסכם ומוצהר בזה, כי התשלומים לפי סעיף זה הינם פיצוי הוגן וסביר, והם ממצים את  .47.5.3
מלוא זכויותיו של הקבלן בקשר עם הפסקת העבודה, לרבות בגין הכנת צוות, הקמת אתר, 
הבאת ציוד וחומרים, עריכת התקשרויות וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. תשלום 

 ילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן.הסכומים כאמור הוא לס
 

על אף האמור לעיל, אם הודיעה המועצה או מי מטעמה על הפסקת ביצועו של המבנה  .47.5.4
 לצמיתות בטרם חתימת החוזה, לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי האמור.

 

 ( זה:5קטן )-בסעיף .47.5.5
 

ה ורכישת ההוצאות שהוציא הקבלן בעין בגין הערבות לפי חוזה ז –" ההתקשרות הוצאות"
 הביטוחים לפיו. 

 
מהיקף החוזה  70%מההפרש שבין  5%סכום שהוא בשיעור  –" "הפיצוי בגין ההפסקה

( 2()5קטן )-המקורי )כהגדרתו לעיל( לבין הסכום המאושר בחשבון הסופי, כאמור בסעיף
 להלן;

 
בשל הפרת החוזה מובהר, כי אם הופסק ביצוע המבנה בשל מעשה או מחדל זדוני או רשלני של הקבלן או  .47.6

 על ידו, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים המפורטים בסעיף זה.
 
 
 
 

 ידי הצדדים -שימוש או אי שימוש בזכויות על .48
 

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .48.1
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
זכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך לא השתמשו הצדדים או אחד מהם ב .48.2

ויתור על אותו זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה 
 זה.

 
 שינויים, תוספות והפחתות

 
 אישורם, ביצועם והערכתם  –שינויים  .49

 
בכל עת בכתב על כל שינוי לרבות צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, המועצה או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות 

גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק הימנו, פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה, ולרבות 
שינוי בלוח הזמנים השלדי, בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע, והקבלן 

 חייב למלא אחר הוראותיו והכל בהתאם לאמור להלן:מת
 

 הקבלן ימלא אחר כל הוראה שניתנה לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במסגרת ביצוע המבנה. .49.1
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סבר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל ממנהל הפרויקט עשויה להיות השפעה על מועדים שנקבעו לעניין  .49.2

 21יודיע על כך למנהל הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך  ביצוע המבנה או לעניין התמורה שידרוש הקבלן,
 ימים טיעונים ותחשיבים מפורטים בעניין זה.

 
מנהל הפרויקט, לאחר שבדק את החומר שהגיש הקבלן בכתב, יקבע את השינוי במועדים ו/או בתמורה  .49.3

תכלול פירוט של המגיעה לקבלן ויודיע על כך לקבלן במסמך שייקרא "פקודת שינויים". פקודת השינויים 
העבודה הדרושה או השינוי הדרוש וכן את השינוי בתמורה לקבלן כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של 

 השינוי. 
 

ידי מורשי -ידי מנהל הפרויקט ועל ידי המנהל, ולאחר מכן, תיחתם על-פקודת השינויים תאושר על
ידי -ידי מנהל הפרויקט ועל-ה עלהחתימה מטעם המועצה. לא יהיה תוקף לפקודת שינויים שלא אושר

 ידי מורשי החתימה מטעם המועצה. -המנהל ואשר לא נחתמה על
 

 פקודת השינויים תיראה, בשינויים המחויבים, כאילו הייתה חלק מהחוזה. .49.4
 

למרות האמור, ככל אשר נדרשה פקודת השינויים בשל מעשה או מחדל רשלנים או זדוניים של הקבלן או  .49.5
דו, לא יהא בשינוי כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת או לפטור את הקבלן מחובה מהפרת החוזה על י

 כלשהי המוטלת עליו.
 

לגבי הגדלה או הקטנה מהיקף החוזה המקורי ולא  25%שיעורו הכולל של סך כל השינויים לא יעלה על  .49.6
ר הקבלן כי הגדלה או הקטנה מהיקף ערכו הכספי של פרט מסוים בכתב הכמויות. סב 50%יעלה על 

פקודת שינויים פלונית תגרום לשינוי מצטבר החורג מן האמור לעיל, יתריע על כך בפני מנהל הפרויקט 
ימי עבודה מיום מתן פקודת השינויים, שאם לא כן ייחשב הוא כמסכים לבצע את פקודת  14בתוך 

 השינויים כאילו לא חרגה אלא בהיקפים הקבועים לעיל. 
 

 יים יצורף ליומן העבודה.העתק מכל פקודת שינו .49.7
 

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המועצה להזמין מהקבלן שינויים ותוספות כלשהם והמועצה תהיה  .49.8
רשאית, אך לא חייבת, להורות כי השינויים ו/או התוספות ייערכו על ידי קבלן אחר, לפי שיקול דעתה של 

ו של קבלן אחר שייבחר לשם כך, ויושיט לו סיוע המועצה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולת
 ככל שיידרש.

 
 חישוב השינוי בתמורה המגיעה לקבלן בגין שינויים בכמויות שנדרשו מהקבלן ייעשה כלהלן: .49.9

 

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יחושב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות  .49.9.1
 בהצעתו של הקבלן שהתקבלה על ידי המועצה.

 

ערכו של כל שינוי המביא לתוספת של עבודה או פריטים שאינם מופיעים בכתב הכמויות  .49.9.2
ייקבע על ידי מנהל הפרויקט, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להציג ניתוח מחירים 
מטעמו, ובהתבסס על מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בהצעת הקבלן למכרז 

 יםפחות עשר –אמור, על בסיס מחירון "דקל" המעודכן ובהיעדרם של יחידות או פריטים כ
 (. 20%אחוזים )

 

 אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. .49.9.3
 

בכל מקרה, התשלום בגין ביצועה של פקודת שינויים ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות  .49.10
 ל קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודה במבנה. בפועל, לפי העניין, ויחולו ההוראות החלות ע

 
קיבל הקבלן פקודת שינויים וסבר כי היקף העבודה הנוספת מחייבת שינוי בסכום הפקודה יודיע  .49.11

( ימי עבודה מיום שקיבל את פקודת השינויים. לא הודיע על כך הקבלן, 14הקבלן על כך בתוך ארבעה עשר )
 בגין פקודת השינויים. לא יהא זכאי לתמורה נוספת

 
מובהר בזה, כי פקודת שינויים עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה באופן שזו תאזן את  .49.12

 זו וכך במצטבר, המועצה לא תהיה לקבלן בתשלום נוסף מעבר להיקף החוזה המקורי.
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ראשונים תמורה המגיעה בגין פקודת שינויים תידרש אך ורק במסגרת שני חשבונות הביניים ה .49.13
 לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כלשהי בגינה.  –שיוגשו לאחר ביצועה, ואם לא נדרשה 

 
על ביצועה של העבודה לפי פקודת השינויים יחולו כל יתר הוראות חוזה זה, כאילו הייתה חלק  .49.14

 מהמבנה המקורי.
 

 שלו(.לא יהא תשלום החורג או השונה מכתב הכמויות אלא לפי סעיף זה )על סעיפי המשנה  .49.15
 

-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 3מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות תקנה  .49.16
1987. 

 
 

 חישובי כמויות  .50
 

 המדידות לצורך חישוב כמויות תבוצענה על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. .50.1
 

 טי.ידי חשב כמויות בעל ניסיון רלוונ-חישוב הכמויות יבוצע על חשבון הקבלן על .50.2
 

הקבלן ייתן למנהל הפרויקט הודעה מראש על כוונתו למדוד כמויות בפועל, שבוע בטרם המועד שקבע  .50.3
לכך הקבלן. לא הביע מנהל הפרויקט בפרק זמן זה התנגדות לביצוע המדידה או למועדה, יהא הקבלן 

ראש לפי רשאי לבצעה. מנהל הפרויקט יהא רשאי שלא לקבל תוצאות של מדידה שבוצעה ללא הודעה מ
 סעיף קטן זה או בניגוד להתנגדותו של מנהל הפרויקט.

 
 מנהל הפרויקט יהא רשאי לדרוש מהקבלן פירוט שימצא לנכון ביחס למדידות ולחישובי הכמויות. .50.4

 
קיבל מנהל הפרויקט את תוצאות המדידה וחישובי הכמויות, יהא רשאי לדרוש מהקבלן כי יבצע השלמות  .50.5

 ועדכונים להם.
 

 ק ותיקוניםהשלמה, בד
 

 גמר  .51
 

כך הקבלן למנהל הפרויקט בכתב ומנהל הפרויקט יתחיל בבדיקת המבנה, תוך -הושלם המבנה, יודיע על .51.1
ימים מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר. מצא מנהל הפרויקט את המבנה  10

גמר לקבלן, כאשר העתק ימליץ מנהל הפרויקט למועצה על הוצאת תעודת  –מתאים לדרישות החוזה 
 מההמלצה יועבר לידי הקבלן. 

 
בכפוף למילוי כל הדרישות המוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה, המועצה תמציא לידי הקבלן  .51.2

תעודת הגמר בתוך פרק זמן סביר, זולת אם מצא טעמים שלא לעשות כן, ואם מצא טעמים כאמור יודיעם 
 בכתב למנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן.

 
ימסור מנהל הפרויקט לקבלן רשימת התיקונים ו/או  –מצא מנהל הפרויקט כי המבנה טרם הושלם  .51.3

"(, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה הדרושים התיקוניםעבודות ההשלמה הדרושים )להלן: "
 ידי מנהל הפרויקט, ללא תמורה נוספת.-שתיקבע לכך בכתב על

 
 

 לן תעודת גמר בטרם התקיימו שני אלה:מובהר, כי בכל מקרה לא תימסר לקב .51.4
 

( אשר משקפות במדויק as made plansהקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות לאחר ביצוע ) .51.4.1
  -( להלן וכן:2קטן )-את המבנה, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל, כמפורט בסעיף

 

אם הושלם תהליך מסירת העבודה לגורמים הרלוונטיים, כמפורט במסמכי החוזה ובהת .51.4.2
להם. המועצה תעשה יעשה מאמץ סביר לסייע לקבלן להשלים את מסירת העבודה לגורמים 

 הרלוונטיים.
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם אם טרם  .51.4.3
בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע 
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ידי מנהל הפרויקט, -ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על את התיקונים
 זולת תיקונים ו/או עבודות שנדרשים לתיקון בלאי סביר.

 
על אף האמור לעיל, הרי שאם מצא מנהל הפרויקט כי המסירה לגורמים הרלוונטיים מתאחרת באופן  .51.5

נמרצים של הקבלן להשלימה, ימליץ  בלתי סביר, בשל סיבות שאינן תלויות בקבלן ולמרות מאמצים
למועצה להוציא לקבלן תעודת גמר חלקית על המבנה, למעט רכיב המסירה לגורמים הרלוונטיים, וכל 

 זאת מבלי שיופטר הקבלן מחובתו להשלים את תהליך המסירה כנדרש.
 

ת דעתו המועצה תהיה רשאית להתנות את מתן תעודת הגמר החלקית כאמור בכך שהקבלן ימציא להנח
בטוחות לכך שימשיך במאמצים נמרצים להשלים את המסירה אף לאחר מתן תעודת הגמר החלקית. 

קטן -בטוחות כאמור יידרשו לתקופה שלא תעלה על שנה. על תעודת הגמר החלקית יחולו הוראות סעיף
 ( להלן.5)
 

(, על פי המתכונת as made plansהקבלן יכין על ידי מודד מוסמך ועל חשבונו תוכניות לאחר ביצוע ) .51.6
המקובלת אצל הקבלן ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט. תוכניות אלה יוכנו עם סיום העבודה ויימסרו למנהל 

ימים מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא רשאי לבדוק את התאמת התוכניות  60הפרויקט תוך 
 הקבלן ועל חשבון הקבלן. למציאות, ואם מצא אי התאמה יהא רשאי להורות על עריכתן מחדש על ידי

 
מובהר בזה, כי זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המנהל, המועצה לא תסכים לקבל את המבנה לשיעורין  .51.7

 אלא רק בסיומו. 
 

תעודת המועצה תהיה רשאית לקבל חלק מהמבנה ולהוציא לגבי אותו חלק תעודת גמר חלקית )להלן: " .51.8
ולו הוראות חוזה זה בנוגע להגשת חשבונות, לעמידה בלוח "(. ניתנה תעודת גמר חלקית, יחגמר חלקית

הזמנים, לביטחונות ולבדק, ביחס לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת הגמר החלקית, בשינויים 
המחויבים. באשר לחלק המבנה שלגביו לא ניתנה תעודת גמר, יוסיפו לחול כל הוראות חוזה זה, בשינויים 

 המחויבים.
 

נה או חלק ממנו ולא ייחשב שנתקבל, אלא לפי תעודת גמר או תעודת גמר חלקית, לפי לא יתקבל המב .51.9
 פרק זה. 

 
למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש במבנה או בכל חלק ממנו על ידי המועצה כדי  .51.10

להוות אישור מכל סוג שהוא בדבר קבלת המבנה או משום הודאה כי המבנה הושלם בהתאם לחוזה ולא 
 . יה בשימוש כאמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ומכוחויה

 
שימוש חלקי וזמני במבנה במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך ביצוע החוזה, כקבוע  .51.11

 במסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא ייראה כקבלה של המבנה, כולו או חלקו.
 

ידי מנהל הפרויקט, ולאחר -ם הדרושים תוך התקופה שנקבעה עללא ביצע הקבלן את התיקוני .51.12
יום על כוונתו לעשות כן המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבצע  14שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת 

 ( לעיל, בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.1קטן )-את התיקונים הדרושים, כהגדרתם בסעיף
 

 6%שים יהיו על חשבון הקבלן והמועצה תנכה הוצאות אלה, בתוספת של הוצאות ביצוע התיקונים הדרו
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, 
 לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט העלויות של השלמת המבנה.

 
 לא יתקבל המבנה.  –ונים הדרושים כנדרש לא בוצעו התיק .51.13

 
למרות האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי )אך לא חייב( לתת לקבלן תעודת  .51.14

גמר מותנית, גם לפני ביצוע מלוא התיקונים הדרושים, כנגד קבלת התחייבות מהקבלן שיבצע וישלים את 
 התיקונים הדרושים.

 
הל הפרויקט לקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה חומרים, ציוד הסתיימה העבודה  והורה מנ .51.15

ומתקנים אחרים בתוך זמן סביר שינקוב בהוראתו והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם 
להוראות המנהל, המועצה רשאית )אך לא חייבת( לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו 

מהן כתמורה להוצאות  6%בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא
 משרדיות.

 
 בדק ותיקונים .52
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 הגדרות .52.1

 
 " פירושה: הבדק תקופתבחוזה זה "                     

 
כולו )לרבות תעודת  למבנהמיום הוצאתה של תעודת גמר ושתחילתה  חודשים  24של תקופה 

והכוללת את  חרת במסגרת הליכי המכרזגמר מותנית כהגדרתה לעיל(, אלא אם נקבע א
 . העבוות והאחריות למתקנים

 
ניתנה תעודת גמר חלקית לחלק שעל פי הנסיבות ניתן לעשות בו שימוש בנפרד מיתר חלקי , תתחיל תקופת  .52.2

 הבדק לגבי אותו חלק מהמבנה ביום מתן תעודת הגמר החלקית. 
 

 ל האמור באותם מסמכים.נקבעה במסמכי המכרז תקופה השונה מהאמור לעיל, יחו .52.3
 

נוצר או נתגלה תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כלשהם, יהא הקבלן חייב לתקנם על פי הוראות בכתב של  .52.4
 מנהל הפרויקט ויחולו הוראות אלה:

 

נזק או פגם, שאירעו עקב סיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא  .52.4.1
 תוספת תמורה מצד המועצה;

 

פגם, שאירעו עקב סיבות שאינן התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן ויחולו הוראות  נזק או .52.4.2
חוזה זה, ביחס לאותה הוראה של מנהל הפרויקט וביחס לאותה עבודה; והכל ובלבד 

 שדרישה כאמור תימסר לקבלן במהלך תקופת הבדק.
 

תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי ( יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול שנתהווה תוך 2הוראות סעיף קטן ) .52.5
 הסכם זה. 

 
 ( כדי לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן לפי החוזה או מכוחו.2אין באמור בסעיף קטן ) .52.6

 
 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחבותו של הקבלן בגין פגמים, ליקויים וקלקולים בהתאם לכל דין. .52.7

  
ויים שנתגלו, במהלך תקופת הבדק, בהתאם להוראות הקבלן יתקן את כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליק .52.8

הסכם זה בדבר ביצוע העבודות, באופן רציף וקבוע, ללא הפסקה עד להשלמתם המלאה, כל זאת בהתאם 
ידי המנהל. תשומת לב מיוחדת תינתן לעבודות שעתידות להיות מכוסות או -ללוחות הזמנים שייקבעו על

 מוסתרות.  
 

ידי מנהל הפרויקט, -ת לתיקון הנזקים ו/או הפגמים בתקופת הבדק ייקבעו עלדרכי הביצוע ו/או השיטו .52.9
 ידי המנהל.-ידי המפקח ויאושרו על-ובהיעדרו על

 
בעת ביצוע עבודות התיקון של הנזקים או הפגמים, יפעל הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה בדבר  .52.10

אי נוחות לציבור )בעיקר,  הפחתת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע ככל האפשר מגרימת
 באתרים הפתוחים לקהל הרחב(. 

 
עם השלמת העבודות לתיקון, יפעל הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושים המצביעים על סיום  .52.11

יועברו לבדיקת  –העבודות ותיקון כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, ורק לאחר מכן 
 המנהל. 

 
ידי המועצה מועד לקיומה של ביקורת בדק לבחינת -עיל, ייקבע עלעם תום תקופת הבדק הנקובה ל .52.12

 7ידי מתן הודעה בכתב בת -השלמת המבנה באופן סופי. הקבלן יוזמן להשתתף בביקורת הבדק, וזאת על
 )שבעה( ימים מראש. 

 
לאחר סיום ביקורת הבדק כאמור לעיל, ואישור תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים,  .52.13

ות רצונה המלא של המועצה, תינתן לקבלן תעודה סיום מבנה. מתן תעודת סיום המבנה, תהווה לשביע
 תנאי להשבת ערבות הבדק לידי הקבלן.    

 
 ערבות בדק .52.14
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, הקבלן יהא רשאי להחליף את הערבות שנתן להבטחת ביצוע ?למבנהלאחר מתן תעודת גמר  .52.14.1
 "(. הבדק ערבותהבדק )להלן: "המבנה בערבות לביצוע הבדק, שתוקפה יהא לכל תקופת 

 

מסך כל התשלומים ששולמו ו/או שיש לשלמם  2%סכומה הראשוני של ערבות הבדק יהא  .52.14.2
לקבלן בגין הפרויקט והיא תופחת בסיום כל שנה שלאחר מתן תעודת הגמר לפי שיטת "הקו 
 הישר" )דהיינו, מדי שנה תפחת ערבות הבדק בסכום שהוא סכום הערבות חלקי מספר שנות

 הבדק(. 
 

ידי המועצה, והיא תהיה צמודה למדד כהגדרתו -ערבות הבדק תהיה בנוסח שייקבע על .52.14.3
 בחוזה זה.

 

מקום שהפרויקט משלב עבודות בינוי ותשתית, תופחת ערבות הבדק בהתאם להוראות סעיף  .52.14.4
( על פי היחס של חלק העבודות שבוצע בפועל) בינוי או תשתית( מסך כלל ערבות הבדק 2קטן )
 רה על ידי הקבלן. שנמס

 
 

 אחריות  .53
 שנים מיום  ההתקנה. למשך חמשסינטטי דשא הבטיחות מתינתן אחריות מקורית של יצרן משטחי     56.1

 
שנים מיום ההתקנה עפ"י הנחיות  חמש ינתן אחריות יצרן הדשא לאחזקה שוטפת של כר הדשא למשך ת    56.2

 .וד הנדרש לתחזוקהלרבות הצי ,היצרן, תוגש תכנית תחזוקה מפורטת מטעם היצרן
 

 שנים ביחס למתקנים שיותקנו.  שמונה  מינימום  למשך תינתן אחריות יצרן  56.3
 

 ביצוע במקום הקבלן  .54
 

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, לרבות, לעניין תיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או  .54.1
יום בו נדרש להשלים או לבצע  14של  נזקים בתקופת הבדק, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב

ידי קבלן אחר או בכל דרך -עבודות מסוימות, המועצה תהיה רשאית לבצע את העבודות האמורות על
אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, המועצה תהיה רשאית 

סכם, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או מהן כפיצוי מו 6%לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד לרשות המועצה בגין הפרת ההסכם.  .54.2

 
 

 תשלומים
 

 
 מקדמה על חשבון שכר החוזה  .55

 
יבת לעשות כן, המועצה פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, ומבלי שתהיה מחוי-על .55.1

פי החוזה ובלבד -תהיה רשאית לאשר תשלום מקדמה לקבלן על חשבון התמורה אותה הוא אמור לקבל על
מיתרת היקף החוזה המקורי או יתרת היקף החוזה המעודכן שנותרו  10%שהמקדמה לא תעלה על 

 "(.המקדמהלביצוע, לפי הגדולה מביניהן )להלן: "
 

ישור מקדמה כאמור לעיל, הוא שטרם מתן המקדמה למועצה, הקבלן ימסור תנאי מוקדם וראשוני לא .55.2
ידי המועצה, אשר תהיה בגובה כל המקדמה -למועצה ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח שיקבע על

 "(. המקדמה ערבותשתשולם לקבלן )להלן: "
 

דה יהיה החודש ערבות המקדמה תהיה צמודה למדד כהגדרתו בחוזה זה, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמ
 בו ניתנה המקדמה בפועל.

 
בקשת הקבלן למקדמה תוגש למועצה כחלק מחשבון הביניים הקרוב ותידון במסגרתו. תשלום המקדמה,  .55.3

 ככל אשר אושרה, ייעשה בלוח הזמנים הקבוע לתשלום חשבון הביניים, שבמסגרתו התבקשה.
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מקדמה בהיקף שייקבע על ידי המועצה.  המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לתת לקבלן .55.4
( לעיל ויחולו 1קטן )-קטן זה, ימציא הקבלן ערבות למקדמה כאמור בסעיף-ניתנה מקדמה כאמור בסעיף

 יתר הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים.
 

 על סכום ששולם כמקדמה לא תשולם התייקרות החל מהחודש שבחשבון הביניים בגינו שולמה המקדמה. .55.5
 

תקבע מראש את אופן החזרת המקדמה ותודיע על כך לקבלן בכתב וטרם מתן המקדמה או עם  המועצה .55.6
נתינתה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה רשאית לקבוע כי המקדמה תנוכה בשיעורים קבועים 
מתוך תשלומים עתידיים שיגיעו לקבלן, ובכל מקרה תוחזר המקדמה במלואה בטרם יום סיום ביצוע 

 המבנה. 
 

לבקשת הקבלן, ערבות המקדמה תוקטן בהתאם להחזר המקדמה, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה  .55.7
 ידו במלואה למועצה.-ידי המועצה, הוחזרה על-ששולמה לו על

 
למען הסר כל ספק, לא יישמע הקבלן בטענה שלא ביצע את מלוא התחייבויותיו בחוזה במועדן מחמת  .55.8

 שלא אושרה בקשתו למקדמה.
 
 

 אי תשלום התמורה ותנ .56
 

בתמורה לביצוע כל העבודות נשוא חוזה זה, בהתאם לקבוע בחוזה זה, על נספחיו, ובכפוף לקבלת תעודת  .56.1
)ובמילים: ____________ ₪ לקבלן סך של _________  שדות דןהשלמה, תשלם המועצה אזורית 

ד מתן תעודת ימים  ממוע 60התמורה תשולם שוטף + ים( כולל מע"מ )להלן: "התמורה"(.שקלים חדש
ההשלמה, בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין. }במידה וההקצבה מהטוטו תתקבל מוקדם מתאריך זה 

 תקדים את התשלום  לקבל{.שדות דן המועצה אזורית 
 

מוסכם כי התמורה היא "פאושלית" ביחס לכל עבודות נשוא החוזה, ומתייחסת לכלל העבודות על פי  .56.2
ט הטכני )נספח א' לחוזה( וכתב הכמויות )נספח ב' לחוזה(, ובכלל זה הדרישות והפרטים המפורטים במפר

 בגין:
כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבודות לוואי  60.3.1

 וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודות;

 תיאום מול הרשויות המוסמכות על פי כל דין; 60.3.2

 הפרעות ותקלות; נקיטת אמצעי זהירות למניעת מפגעים, 60.3.3

אספקה ושימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי  60.3.4

גידור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הכרוכות בהרכבתם 

 והחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודות;

דבר אחר לאתר העבודה והחזרתם, ובכלל הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד או כל  60.3.5

 זה העמסתם, פריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו;

אחסנת החומרים, המוצרים והציוד, שמירתם, וכן שמירה על כל חלקי העבודות  60.3.6

 שהסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם;

 לכך; מדידה וסימון, לרבות פירוק וחידושו של הסימון, וכל מכשירי המדידה הדרושים 60.3.7

ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפי חומרים, מוצרים וציוד ממנו לאתר פסולת  60.3.8

 מאושר, לרבות כל תשלום הכרוך בכך;

 דמי ביטוח, מסים, אגרות, היטלים או כל תשלום דומה; 60.3.9

הוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה, ובכלל זה פנסים מהבהבים בעלי  60.3.10

 ל פי החוזה;ספק כוח עצמאי, כנדרש ע

 דמי בדיקות, דגימות, וכל סוגי הבדיקות הנדרשים על פי חוזה זה; 60.3.11

כל הוצאה אחר, מכל סוג או מין שהוא, הכרוכה בביצוע העבודות, לרבות הוצאות  60.3.12

 הנוסעות מהתארכות העבודות.



   52 

 רווח קבלני; 60.3.13

 
ופית, ולא יחול ( לעיל היא התמורה היחידה והס1מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנקובה בסעיף קטו ) .56.3

בה כל שינוי מכל סיבה שהיא, לרבות מחסור כללי בכח אדם מסיבה כלשהי או בעיות ביטחוניות אחרות. 
( לעיל, לא ישולם על ידי המועצה  כל תשלום אחר, 1מובהר בזה כי פרט לתמורה הנקובה בסעיף קטן )

שוא חוזה זה או בקשר ישיר או מכל מין וסוג, לא במהלך תקופת חוזה זה ולא אחריה, עבור העבודות נ
 עקיף לביצוע העבודות, לא לקבלן ולא לאדם אחר.

 
כל תשלום נוסף, ואף שדות דן ( לא תשלם המועצה אזורית 1מובהר, כי זולת התמורה, כאמור בסעיף קטן) .56.4

 זאת בכפוף להשלמת העבודות על ידי הקבלן, במועדם ולשביעות רצונו של המפקח.
 

 תשלומי יתר .57
 

בשלב הכנתו ואישורו של החשבון הסופי, כי סך כל התשלומים שהועברו עד אותה עת לקבלן,  אם יימצא .57.1
עולה על סך כל התמורה המגיעה לו, הרי שההפרש הוא תשלום ששולם ביתר לקבלן ועל הקבלן להחזירו 

יום ממועד שהתקבלה אצל הקבלן דרישתה בכתב של המועצה, בתוספת ריבית  15למועצה במזומן, תוך 
 חשב הכללי, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. ה
 

אין באמור לעיל גורע מזכותה של המועצה לקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה כאמור, מכל סכום  .57.2
המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר 

 דרך אחרת. שבינו לבין המועצה או לגבותם בכל
 

הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים אם יתברר במהלך תקופת הבדק )עד לגמר החוזה כהגדרתו  .57.3
להלן(, כי החשבון הסופי כפי שאושר הנו שגוי או מבוסס על נתונים לא מדויקים, וחובת ההשבה של 

 הקבלן בגין תשלום ביתר תחול גם במקרה זה.  
 

 התייקרויות ושינויי מחירים .58
 

יהיו מחירי היחידות המפורטים בכתב הכמויות לרבות בעבור ציוד, חומרים, שכר עבודה והוצאות אחרות  .58.1
 .לרבות בגין שינויי מדד קבועים ולא ישתנו

 
 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
 

 גמר החוזה .59
 

ל לקבלן בתום תקופת הבדק, ובכפוף לביצוע מלא של כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ימסור המנה .59.1
אישור בכתב על כך שהמבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן 

 בהתאם לחוזה.
 

 מסירתו של מסמך כאמור אינה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין. .59.2
 

 ביטול החוזה וסילוק יד הקבלן ממקום המבנה  .60
 

לבטל חוזה זה ולסלק את ידו של הקבלן ממקום המבנה ולהשלים את המבנה  המועצה תהיה רשאית .60.1
בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והמתקנים 

 ( להלן( שבאתר לפי שיקול דעתו, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:2קטן )-)כהגדרתם בסעיף
 

מועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה ב .60.1.1
ביצועו או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת, והכל אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל 

 יום מיום שקיבלה;  14להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה, לפי העניין, ולא ציית לה תוך 
 

זה ולמסמכי החוזה, כשיש בידי המנהל הוכחות, שהקבלן אינו מבצע את המבנה בהתאם לחו .60.1.2
לרבות לוח הזמנים השלדי ואבני הדרך הקבועות בו, לאחר שנתן על כך התראה מפורטת 

 –והקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך פרק זמן שננקב בהתראה, ואם לא ננקב בה פרק זמן 
 ימים מעת שנמסרה ההתראה.  14בתוך 
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 וראות חוזה זה;כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, בניגוד לה .60.1.3
 

כשהקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות חוזה זה, ולא נענה להוראת מנהל  .60.1.4
ימים מיום שנמסרה לו דרישת מנהל הפרויקט  14הפרויקט לסלקו מביצוע המבנה, בתוך 

 בכתב לסלקו;
 

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  .60.1.5
פרט לפירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף  –יו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק נוש

 מאוגד אחר ובאישור המועצה, ובלבד שיהיה הגוף המאוחד קבלן רשום לפי החוק;
 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  .60.1.6
או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן הציע לאדם כלשהו שוחד, בקשר לחוזה 

 לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;
 

ימים מיום ההשעיה מבלי שניתן צו  30כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים וחלפו  .60.1.7
 של ערכאה מוסמכת המתלה את תוקף ההשעיה;

 

כדי לפגוע בקיום כשהקבלן הורשע בפלילים בעבירה שיש חשש ממשי כי יש בה  .60.1.8
 התחייבויותיו לפי החוזה.

 
 סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאית המועצה לנהוג כדלהלן: .60.2

 

להשתמש בכל החומרים והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום המבנה,   .60.2.1
המתקנים אשר  ( זה, "המתקנים" משמעותם:2קטן )-לצורך השלמת המבנה; לעניין סעיף

הוכנו, הובאו ו/או הורכבו במיוחד לביצוע המבנה, כגון: תבניות, פיגומים ותמיכות. הורתה 
כך המועצה, יקבע מנהל הפרויקט את שווי השימוש במתקנים, וזה ישולם לקבלן או יקוזז 

 מכל סכום לו הוא זכאי. 
 

את כל החומרים, לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום המבנה  .60.2.2
יום או פרק זמן ארוך  14הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך 

יותר שקבע מנהל הפרויקט בכתב, המועצה רשאית לסלקם ממקום המבנה לכל מקום 
. המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן 6%שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, בתוספת 

 ולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המועצה או מי מטעמה.שייגרמו להם, ז
 

לחלט את הערבות שהגיש הקבלן, כולה או חלקה, לכיסוי הנזקים שנגרמו למועצה בשל  .60.2.3
 הפרת החוזה על ידי הקבלן.

 
 סילקה המועצה את ידו של הקבלן, הרי שמבלי לגרוע מן האמור, יחולו ההוראות שלהלן: .60.3

 

שאית לתת הוראות להשלמת המבנה בהתאם לחוזה, על ידי קבלן אחר, לפי המועצה תהיה ר .60.3.1
שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולקבלן לא תהיה כל טענה או זכות בעניין זה. תנאי 
ההתקשרות עם הקבלן האחר ייקבעו על ידי המועצה ובלבד ששיקפו תמורה הוגנת וראויה 

 על פי שיקול דעתה של המועצה.
 

המבנה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות הוצאות השלמת  .60.3.2
 מהן כתמורה להוצאות המועצה; 6%האמורות בתוספת של 

 

( יבואו גם הוצאות סילוקם של חומרים, 2בגדר הוצאות השלמת המבנה כאמור בסעיף קטן ) .60.3.3
 א סולקו. ציוד ומתקנים אחרים שהותיר הקבלן ושהמנהל הורה על סילוקם כאמור, והללו ל

 

מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו  .60.3.4
)א( לעיל( של הקבלן 2קטן -וכן לערוך את רשימת החומרים והמתקנים )כהגדרתם בסעיף

 המצויים במקום המבנה;
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עים הקבלן יגיש חשבון סופי בהתאם להוראות חוזה זה, ואילו התשלומים בפועל המגי .60.3.5
 לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

 

נתפס מקום המבנה, המועצה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא  .60.3.6
תשלום בגין העבודות שכבר בוצעו ושתמורתן טרם שולמה וכן שווי ראוי בגין השימוש 

בניכוי כל בחומרים ובמתקנים כהגדרתם לעיל של הקבלן שהמועצה עשתה בהם שימוש, 
סכום שהמועצה זכאית לנכות מן הכספים המגיעים לקבלן, לרבות נזקיו והוצאותיו בשל 

 הפרת החוזה על ידי הקבלן.
 
 

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה,  .60.4
ידי המנהל, לרבות -ים שיאושרו עלעל הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופי

התוספת האמורה לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למועצה בשל הפרת החוזה, על אומדן שכר החוזה 
 יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה. –
 

מהאתר, לאחר ניכוי תשלומי הביניים  נותרה יתרה לזכותו של הקבלן בגין עבודות שביצע עד לסילוק ידו .60.5
והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני סילוק ידו ולאחר ניכוי כל הנזקים שנגרמו למועצה בשל הפרת 

 החוזה, תשלם המועצה לקבלן את היתרה.
 

זולת אם הודיעה על כך המועצה מפורשות ובכתב, הרי שתפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן  .60.6
(, אינן מפקיעים את זכויות המועצה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. האמור לא יחול 1עיף קטן )ממנו, לפי ס

 על זכויות המועצה אשר מעצם טיבן תלויות בתפיסת האתר על ידי הקבלן ובביצוע העבודות על ידו. 
 

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות הצדדים לפי כל דין ולא לגרוע מהן. .60.7
 

 פותסעדים ותרו
 

  קיזוז .61
 

-פי חוזה זה או על-פי חוזה זה, כל חוב המגיע לה על-המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על .61.1
פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למועצה לפי כל חוזה ו/או 

 הדין.
 

רשאית לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מובהר כי המועצה .61.2
בהתאם להוראות ההסכם זה ו/או מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מאת המועצה מכוח התקשרות 

 פי הסכם זה. -אחרת שבין הצדדים, כל פיצוי ו/או נזק ו/או חוב ו/או תשלום המגיעים למועצה על
 

ו/או נזק ו/או חוב ו/או תשלום כאמור, בכל דרך  בנוסף, המועצה תהא רשאית לגבות מהקבלן כל פיצוי .61.3
ידי מימוש הערבויות הנזכרות בהסכם זה. תשלום הפיצויים או ניכויים אין בהם -אחרת כולל על

כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת 
 לפי ההסכם.

 
תה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכו .61.4

 באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המועצה.
 

למרות האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המועצה כל תשלום  .61.5
 ל פי חשבון שהגיש לפי חוזה זה וככל אשר אושר לתשלום.המגיע לו מאת המועצה זולת תשלומים ע

 
 איחורים בביצוע העבודות .62

 
אם לא ישלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע במכרז ובהסכם זה, הרי החל מיום הראשון לאיחור מן  .62.1

המועד הסופי להשלמת העבודות כאמור, מתחייב הקבלן לשלם למזמין כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין 
)עשירית האחוז( בגין כל יום  0.1% -ום איחור ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסכום בש"ח השווה לכל י

מסכום החוזה מעודכן.  10% -בגין כל יום איחור, אך לא יותר מ₪  1,000איחור, ולא פחות מסכום של 
 " הנו כדלקמן: יום איחורלעניין סעיף זה "
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דדו ימי האיחור מן הנקוב בצו התחלת , ימלאיחור בתחילת ביצוע העבודותבכל הנוגע  .62.1.1
 עבודה;

 

ביצוע העבודות ברצף והפרת הנחיות המועצה לתיקון הפרה זה, -בכל הנוגע לאיחור בגין אי .62.1.2
 ימדדו ימי האיחור מן המועד שבו ייקבע בהודעה בכתב מטעם המפקח לקבלן;

 

מועד שבו היה השלמת העבודות במועד, ימדדו ימי האיחור מן ה-בכל הנוגע לאיחור בגין אי .62.1.3
 על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות כאמור;

 
" לעניין סעיף זה, הנו יום עבודה בלבד, לא כולל שבתות, מועדים וחגים )לרבות חגים ומועדים יום"

 פי הדת המוסלמית(. -המוכרים על
 

שהיה ידוע  לסכום הפיצוי המוסכם בגין האיחור, יצורף מע"מ כדין והוא יהיה צמוד למדד תשומות הבניה .62.2
 בחודש הגשת הצעתו של הקבלן למכרז. 

 
מובהר כי הפיצוי בגין כל יום של איחור כנזק הנו פיצוי מוערך ומוסכם מראש ומבלי שהמועצה תהיה  .62.3

חייב להוכיח את נזקיה. עוד מובהר כי תשלום הפיצוי המוסכם בגין האיחור, אין בו כדי למנוע מהמועצה 
, גם את כל הנזקים שנגרמו לה בפועל עקב פיגורים בהשלמת העבודות. לתבוע מהקבלן בנוסף לפיצוי זה

הקבלן מסכים בזאת כי המועצה תהיה רשאי לגבות סכומים אלה מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון, לרבות, 
ידי חילוט הערבות -פי הסכם זה ו/או על-ידי קיזוז הפיצוי ו/או הנזקים מן התמורה המגיעה לקבלן על-על

 המועצה. שהפקיד בידי
 

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסכימים בזאת הצדדים  כי אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודות  .62.4
במועד הקבוע על פי ההסכם, תהא המועצה רשאית לעכב את כל התשלומים שנותר לשלם לקבלן )לאחר 

 זה.ניכוי הפיצויים והנזקים שנגרמו לה(, ככל שיגיעו לקבלן עפ"י הוראות הסכם 
 

תשלום הפיצויים או קיזזם כאמור בסעיף זה, אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבותו  .62.5
להשלים את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה, או משום שחרור מכל התחייבות אחרת שלו לפי 

 ההסכם.
 
 

לקבלן בכל  המועצה רשאית לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות ההסכם מכל סכום שיגיע .62.6
זמן שהוא מאת המזמין, וכן יהא רשאי לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות, על דרך קיזוז סכומים 
המגיעים לקבלן מכוח התקשרויות אחרות שבין הצדדים או חילוט בטחונות שהפקיד מכוח התקשרויות 

 אחרות כאמור.
 

 הוסיף על תרופותיה עפ"י כל דין.להסיר ספק, מובהר כי תרופות המועצה עפ"י סעיף זה, באות ל .62.7
 

 חוסר אפשרות להמשיך את ביצוע המבנה .63
 

אם יתגלה בכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, מפאת סיבה שאינה תלויה  .63.1
בקבלן, יפנה הקבלן למועצה והמועצה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע 

ו מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכתו של ביצוע המבנה המבנה, כולו א
 כאמור.

 
נקבע כי אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, תשלם המועצה לקבלן את ערך העבודה שבוצעה עד  .63.2

לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם לשיעורים ולמחירים הנקובים בכתב הכמויות ו/או בפקודות 
 לפי העניין, או הוצאות ההתקשרות )כהגדרתן בחוזה זה(, לפי הגבוה מביניהם.  השינויים,

 
( הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, לרבות 2קטן )-תשלום הסכומים האמורים בסעיף .63.3

 המשכתו של ביצוע המבנה כאמור.-תביעות פיצויים ותביעות בגין הוצאות שנגרמו עקב אי
 

לק ממקום המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים, והקבלן לא סילקם או שלא הורה המנהל לקבלן לס .63.4
( לעיל, המועצה רשאית לבצע את הפעולות 1ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן )

האמורות על חשבון הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, 
ועצה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם, זולת נזק שנגרם במזיד או . המ6%בתוספת של 

 ברשלנות חמורה על ידי המועצה או מי מטעמה.
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 שונות

 
 היעדר זכות עיכבון וזכות קיזוז  .64

 
למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבון ו/או זכות קיזוז מכל סוג שהן במבנה ו/או 

-לחוק הקבלנות, התשל"ה 5ת ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל עניין אחר הקשור בחוזה זה, והוראות סעיף בעבודו
לא יחולו ביחס לקבלן. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה  1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 53וסעיף  1974

 הפרה יסודית של חוזה זה. 
 

 התיישנות חוזית .65
 

שיש לקבלן או מי מטעמו כנגד המועצה או מי מטעמה, בקשר עם חוזה  למרות האמור בכל דין, תביעות .65.1
זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד מתן תעודת גמר, תעודת גמר חלקית או 

 תעודת גמר מותנית, ולפי המאוחר מביניהם. 
 

של תקופת התיישנות מקוצרת  הקבלן מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה .65.2
 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 19כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

 
אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן הקבלן להגיש כנגד המועצה הודעת צד שלישי בתביעות שהוגשו נגדו  .65.3

 בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה.
 

 של החוזהכניסה לתקף  .66
 

 ידי מורשי החתימה מטעם המועצה. -הסכם זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על 
 

 היעדר יחסי עובד ומעביד, היעדר יחסי שליחות, היעדר יחסי שמירה  .67
 

הקבלן וכל מי מעובדיו, שלוחיו, יועציו או מי מטעמו לא ייחשב לעובד של המועצה. אם ייקבע בפסק דין  .67.1
ד של המועצה, יהא על הקבלן לשפות את המועצה בגין כל עלות שתושת עליו כי מי מטעם הקבלן הוא עוב

 בשל קביעה זו. המועצה תיתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן בפני תביעה או דרישה כאמור.
 

חוזה זה כשלעצמו לא יוצר בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו יחסי שליחות,  .67.2
באלה. אם תושת על המועצה ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית  סוכנות, נציגות וכיוצא

לפיה הציג עצמו הקבלן כסוכן, כשלוח או כנציג של המועצה, ישפה הקבלן את המועצה בגין כל עלות 
 כאמור.

 
המועצה לא תחוב בכל צורה שהיא בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שהותיר הקבלן באתר  .67.3

במקום אחר, בין אם בזמן ביצוע העבודה, בין אם בזמן הפסקת עבודה ובין אם לאחר סיום העבודה או 
או לאחר סילוק היד של הקבלן מהמקום, למעט חומרים ומתקנים שהמועצה עושה בהם שימוש בהתאם 

 הוראות חוזה זה.
 

 שמירת זכויות וסעדים  .68
 

שבהסכם זה הוקנו או ניתנו למועצה )לרבות להסיר ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת  .68.1
באמצעות המפקח( תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי הקבלן, לא בא הדבר לגרוע מכל 
תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמדו למועצה לפי כל דין, לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

, והמועצה תוכל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 1974-"דוחוק הסכם הקבלנות, תשל 1970-חוזה( תשל"א
 לנקוט כנגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כפי שימצא לנכון.

 
 כל המועדים הנקובים בהסכם ו/או בנספחיו ו/או בלוח הזמנים המפורט, מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו. .68.2

 
 חוזה ממצה  .69

 
 ב ומראש, בחתימת מורשי החתימה כדין של הצדדים.חוזה זה לא ניתן לשינוי אלא בכת .69.1

 
לא יהא תוקף לכל הבנה, הבטחה, מצג, אישור, הצהרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, בין לפני ובין אחרי  .69.2

חתימתו של חוזה זה, אשר אינם קבועים בחוזה ובמסמכיו, כפי שיהיו מזמן לזמן ובחתימת מורשי 
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הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, כתב כמויות ומחירים, מפרט, הצעת החתימה של המועצה. כיוצא בזה, כל 
פה בין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או -מחיר או חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל

נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת חוזה זה, ואשר אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים 
 ל תוקף מחייב כלפי הצדדים.ומבוטלים ולא יהא להם כ

 
 תחולת דין ושיפוט  .70

 
 למען הסר ספק כל ספק, מובהר כי על הסכם זה יחול הדין החל במדינת ישראל.  .70.1

 
כל סכסוך בקשר עם הסכם זה, לרבות לעניין כריתתו, קיומו, הפרתו ו/או ביטולו, ידון אך ורק בבית  .70.2

 ם מושבו הוא בעיר רמלה או לוד בלבד.המשפט המוסמך מבחינה עניינית לדון בסכסוך, ואשר מקו
 

 כתובות והודעות .71
 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  .71.1
 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, למעט הודעות שיש לרשמן ביומן העבודה, תינתן  .71.2
 בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 

השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את ההודעה כמגיעה משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד  .71.2.1
 ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר. 

 

משלוח באמצעות פקסימיליה, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד  .71.2.2
 ממועד משלוחה.

 

 במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  .71.2.3
 

 באנו על החתום: ולראיה
 

 הקבלן   שדות דןמוא"ז 
באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה   באמצעות ראש המוא"ז, גזבר המוא"ז .

________________ ת.ז. ___________ 
 ו______________ ת.ז. ___________. 

 
אני הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר כי 

ידי -על שדות דן הסכם זה נחתם בשם מוא"ז
 רשים לחתום בשמה.המו

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי 
הסכם זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים לחתום 

 בשמו על הסכם זה.
   

 _____________, עו"ד  _____________, עו"ד
   

 תאריך: _________________  תאריך: _________________
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 נספח א'
 

 תעודת גמר/תעודת השלמת מבנה )סופית/חלקית/מותנית(
 חוזה מס' _________)"החוזה"(

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי  לביצוע עבודות  28/2018)מכרז מס' 
 (במושב אחיעזר

 
 פרטי זיהוי של המבנה

 
 הערות* ןשם הקבל אתר שכונה/אזור מחלקה

     
     

* במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית )ואז לציין את חלק המבנה  
 בגינו נתנה התעודה(, או שמא היא מותנית )ואז לציין את התנאים למתן התעודה(.

 
 ______.תיאור המבנה וייעודו: ___________________________________________

 
כמפורט  –כמפורט לעיל/בתנאים  –בהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת המבנה )במלואו/באופן חלקי 

לעיל(, ומבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות המלאה המוטלת עליו להשלמת הפרויקט 
המועצה, ניתן בזה אישור להשלמת המבנה בהתאם לאמור  )כהגדרתו במסמכי המכרז( באופן מלא ולשביעות רצונה של

 לעיל.
 

מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מיום ________________ )תאריך השלמת 
 המבנה באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל(.

 
 הערות מנהל הפרויקט: 

__________________________________________  .___________________________ 
 

 הערות המפקח: 
  ._____________________________________________________________________ 
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שם + חתימת מוסר המבנה 

 מטעם הקבלן
שם + חתימת מקבל המבנה  

 מטעם המועצה
 תאריך: ________________  תאריך: ______________

   
 חתימת המפקח  ויקטחתימת מנהל הפר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נספח ב' 
 

 תעודת סיום מבנה
 חוזה מס' _________)"החוזה"(

 
 
 
 
 
 
 

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי לביצוע עבודות    28/2018)מכרז מס' 
 (רבמושב אחיעז

 
 פרטי זיהוי של המבנה

 
 תאריך ביקורת בדק קבלןשם ה אתר שכונה/אזור מחלקה

     
     

 
דשא אתר מתקני משחק ומשטח בהתאם להוראות החוזה, הריני לאשר כי העבודה כמפורט בחוזה, שעניינה הקמת 

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או   בתחום מושב אחיעזרסינטטי  
 ני המלאה. נזקים בוצעו לשביעות רצו

 
 ניתן להשיב לקבלן את ערבות הבדק. 
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 בכבוד, 
 

.________________ 
 )המנהל(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נספח ג' 
 
 

 
 רשימת בדיקות ואישורים נדרשים בחשבון הסופי
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  נספח ד' 
 

 לכבוד:
 שדות דןמוא"ז 
 ג.א.נ.,

 הנדון: חוזה מס' ________ 
לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא לביצוע עבודות וע עבודות לביצ 28/2018)מכרז מס'

 (ר סינטטי במושב אחיעז
 

 הצהרה על היעדר תביעות
 החוזה שבנדון נחתם ביום ____________________. .1
 
 מוגש בזאת חשבון סופי של העבודות בגין החוזה שבנדון )להלן: "החשבון הסופי"(. .2
 
 לאשר כדלקמן: הרינו להצהיר ו .3

הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודות שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליו, ותמורת  .1.1
)במילים: ₪ כל התחייבויותינו שלפי החוזה הינו הסכום המפורט בחשבון הסופי: _____________ 
ביניים מס'  ______________( )להלן: "התמורה הסופית"(. בתמורה הסופית כלולים חשבונות

 ________, אשר הוגשו אך טרם אושרו. 
 

על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים במסגרת חשבונות ביניים, ואנו מאשרים כי  .1.2
)במילים: _____________( )להלן: "התמורה ₪ עד כה קיבלנו לידינו סך של _______________ 

 ביניים שאושרו אך טרם שולמו בפועל.   ששולמה"(; התמורה ששולמה כוללת חשבונות
 

הרינו לאשר כי עם פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או  .1.3
ו/או כל גורם הפועל מטעמה בכל  שדות דן זכות תביעה ו/או זכות קיזוז מכך סוג ומין שהוא כלפי מוא"ז

בודות שבוצעו מכוחו, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט, הדרישות דבר ועניין הקשור בחוזה ו/או בע
 המפורשות המפורטות בנספח המצורף למכתבי זה )להלן: "רשימת התביעות הסופית של הקבלן"(. 

 
בכפוף לאמור ברשימת הדרישות הסופית של הקבלן, הרינו לאשר כי אנו מוותרים בזאת על כל טענה  .1.4

זכות כאמור, בין שידועה לנו במועד החתימה על הצהרה הזו, ובין שאיננה  ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או
ידועה במועד חתימת הצהרה זו, ולרבות, על כל זכות לתביעה שכנגד ו/או זכות קיזוז כנגד תביעה שתוגש 

 ידי המועצה, ולרבות על כל זכות תביעה כאמור כנגד כל עובד ציבור שפעל מטעם המועצה. -כנגדי על
 
 לי הוראות החוזה בדבר התיישנות תביעות. ידועות .1.5
 

מובהר כי אין באמור בהצהרה זו כדי לגרוע מכל יתר ההתחייבויות המוטלות עלינו מכוח ההסכם, לרבות,  .2
 לעניין השלמת תקופת הבדק ותיקון הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים במהלך תקופת הבדק כאמור. 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 הקבלן  

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה   
________________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 
   

 אישור                                    
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר כי הסכם זה 
נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים לחתום בשמו על הסכם 

 זה.
   
 תאריך................................. ......................עו"ד..  
   

   

 רשימת תביעות לחשבון הסופי לוטה:
 

   נספח ה' 
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דשא סינטטי ומשטח  אתר מתקני משחקלביצוע עבודות להקמת לביצוע עבודות נספח ה' לחוזה 

  אחיעזרבמושב 

 טבלת פיצויים מוסכמים

מס' 

 סעיף
 הפיצוי בש"חסכום  תיאור הפגם

 לכל יום₪  2,500 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/התר 1

2 
ככל  חברת חשמל ביצוע עבודה ללא אישור משטרה, בזק, הוט,

 שנדרש 
 לכל יום₪  2,500

 לכל שבוע ₪  1,000 אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י הפיקוח 3

4 
נת הולכי רגל שילוט להכוו , אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר 

 וכו'. 
 לכל מקרה/יום ₪ 500

 עדרות מנהל עבודה יה 5

הפסקת עבודה במידי ופיצוי המזמין 

 עבור כל הנזקים הנגרמים מכך

 ליום ₪  1,000ושלא יפחתו מ

 לכל מקרה ₪ 1,000 אי ציות להוראות המנהל או המפקח  6

 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע  7

ממחיר התיקון  15%י וי בשופיצו

הנדרש מעבר לעלות לכל יום מעבר 

 ללו"ז שנקבע

 לכל יום ₪  500 אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר למועדי תיקון  8

 לכל יום איחור ₪  1,000 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה 9

10 

ם שאינם אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרי

מתאימים לעבודה, או סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם 

 בחומרים בלתי מתאימים 

  לכל מקרה₪  500

 לכל יום איחור  ₪   2,000 במועד הקבוע לסיום העבודה איחור במסירת העבודה 11

 לכל מקרה ₪ 5,000 תיקון נזק לתשתיות ציבוריות יא 13

 תקופת הבדקאי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו ב 14
ממחיר התיקון  30%י ופיצוי בשו

 הנדרש מעבר לעלות

 
 

 
 נספח ו'
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 אישור לקיום ביטוחים
 ( עבודות קבלניות)      

 

המוא"ז שדות דן ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או חלצ"ים עירוניים ו/או הוועדים המקומיים 
ם מתבצעת העבודה  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או האגש"חים שבתחומ

 עובדיהם

 15ת.ד. 

 כפר חב"ד

  
 ("הרשות")להלן ביחד ולחוד:  

 
 

לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור  חברה ___________________  ,מאנו הח"
, קבלניותבודות פוליסות ביטוח ע( "הקבלן")להלן:   ח.פ. _____________  ______________________ 

 והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים , אחריות מקצועית וחבות המוצר חבות מעבידים ,צד שלישי
  "(.העבודותההסכם ההתקשרות )להלן: "נשוא  עבודותבמלואם והמתייחסת ל

 
ושב לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק ומשטח דשא סינטטי  במ    מהות העבודות :

 וכד', והכל ע"פ התקן הישראלי הקיים בתאריך הביצוע.  אחיעזר
 

 הכיסוי לא יפחת מתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת העבודות.
 

פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי גבולות האחריות 
 אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ פוליסה זו.והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על 

 
הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן בכל  ,כמפורט ברישא למסמך זה המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

 דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
 

 ולל פרקי ביטוח כדלקמן:הביטוח כ
 
 מס' פוליסה: _____________________ : קבלניותביטוח עבודות  -פרק א'  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אשר  
 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןדי תבוצענה על י

 
 ש"ח.________________  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 

 
 מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 . (3.6.1) הרחב 
 

)  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%ש עליו עובדים עד לסך של יכלל נזק לרכו .1.2
 . (3.2הרחב 

 

מסכום  20%בסך של  מזמיןיכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או ל .1.3
 . ( 3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.הבטוח

 

, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון .1.4
מסכום  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,

 . ( 3.6.2) הרחב  הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.
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  munich Re END  115 ) .קוייםו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים ל יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5
   משווי הפרויקט ( 30%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3או נוסח לוידס  

 

  יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6
 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.7
 

 . (9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף .4.21) סעיף חודש,  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.8
 

, ולמעט כלפי מי הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה  .1.9
 שגרם לנזק בזדון.

 
יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו למזמינה או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח  הכיסוימו"מ בזאת כי 

MR- 116 . 
 

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: -' פרק ב .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

ש"ח לאירוע   4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 לתקופת הביטוח.₪    4,000,0000.-ולא פחות מסכום של  

 
 ל פרק זה חלות ההוראות הבאות:ע
 

כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו   .2.1
 מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

 
כצד  יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובדיהם ייחשבו לצורך פוליסה זו .2.2

 שלישי.
 

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
 

הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של  .2.4
למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך ₪  1,000,000
 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102)      ח.ש" 1,000,000

 
הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א'  .2.5

 (  Endorsement 119) ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של6.1לפוליסה וסייג 
 

טח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו . ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבו6.3סייג  .2.6
 לתקופת העבודה בלבד.

 
 בתנאי ביט ( 1כנגד המזמינה ) הרחבה  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.7

 

 500,000.-הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  .2.8
( ) הרחבה   Endorsement 120לתנאי ביט ( ) 2וע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה ש"ח לאיר

7.3) . 
 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת  .2.9
פ פקודת רכב מנועי לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"

על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה  1976ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 
לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת ₪  4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  2,000,000.-זו לא יעלה על 

 (  7.5. ו 7.4. ) הרחבות הבטוח של הכלי המבוטח
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, ולמעט כלפי מי שגרם לול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינההפוליסה תכ .2.10
 לנזק בכוונת זדון.

 
 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 

קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים,
 ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
לן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר הביטוח חל על כל עובד של הקב .3.2

 מהקבלן ובין אם לאו.
 

 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3
 

, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינהשיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף .3.4
 . (11.9הרחב זדון. ) 

 
 
 

 ____________________מס' פוליסה:    ביטוח אחריות מקצועית .4
 

 תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך     

 

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

רה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, ש"ח  למק 1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה  .4.1

 בעקבות מקרה ביטוח.  מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב

 הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. .4.2

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים  .4.3

 ות צולבת".מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף "אחרי

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5

חודשים  6הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

ספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח נו

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.הביטוח, 

 

 ______________________________________ מס' פוליסה:   .צרביטוח  חבות המו .5

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם על ידי  



   66 

 1,000,000ת הביטוח שלא  יפחת מסך בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופ או עקב מוצרי הקבלן,

 . ש"ח

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

המזמינה  נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות  .5.2
 צולבת.

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18סייג ב .5.3

 ". רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק  ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיהמזמינההביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות  יטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,במקרה שהב .5.5
חודשים נוספים  12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

יו מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית על
ובתנאי כי , תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח

 .לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות
 

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 .כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ( .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב  .6.2

כך שהוא כולל גם את המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים 
 וקבלני משנה של הקבלן.

ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א'  המועצה האזורית שדות דן נקבעה כמוטב בלתי חוזר .6.3
בתנאים הכלליים של הפוליסה  15.10. (  וכן לצורך סעיף 4.10לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 

 (. 2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט   18( או סעיף   2016) תנאי ביט 
 

ובאופן  ת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאםבמקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופ .6.4
שלא לחדש את  נועל כוונת מזמינהל נודיעאלא אם כן  ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמינה, אוטומטי,

 .יום לפני כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף)שישים(  60הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

ן המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אי.6.5
 60לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

 )שישים( יום מראש.

למעט  –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק  – ד הקבלן לבדותביעות המוגשות נג

ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, 
מים, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגו

זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר  -. תתווסף הסיפא 14.7של המזמינה, כ"כ לסייג 

 .רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על  כל הביטוחים שערך .6.7
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמינה זיקה אליו או  (SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

שהמזמינה התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של המזמינה ולמעט 
 ם לנזק בזדון.כלפי מי שגר

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמינה  .6.8
מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה, 

 ם אצל  רשות .שלעניין זה מוגדר ראש ה רשות או גזבר/ חשב ה רשות או הממונה על הביטוחי
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כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה   .6.9
בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמינה. כל 

י", המזכה את "ביטוח ראשונ והביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינ
המזמינה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה יחויבו להשתתף בכיסוי 

 הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.  .6.10

וליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפ  .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .6.12
ההתקשרות בין הקבלן למזמינה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמינה לא היתה מתקשרת עם 

 במחירים אחרים. הקבלן, אף 

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. אין בכך בכדי לגרוע מחובת הזהירות של  .6.13
 המבוטח ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או ע"פ כל דין.

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור זה.  .6.14

 
 

 :תוםולראייה באנו על הח

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 'מסמך ז

 1976-הצהרה בדבר חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
  

היר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצ
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
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 ("המציע"הנני משמש כ________________ _______________________ )להלן  .1
 עתפקיד                                         שם המצי                                                  

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 

 המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
שת ההצעות המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להג  

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 3למכרז חלפו 
בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוטלו על המציע או בעל זיקה*   

 עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות**** המהוות עבירה.
 
 ;1976-גופים ציבוריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" עבירה*** "

וקים המנויות בתוספת השלישית או עבירה על הוראות החיק 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 ;2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה  - "הפרה"**** 
 כר.והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו ש

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3
 

)להלן : "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   
 שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע. 

 יות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  לחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .4
 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ -( 1חלופה )  
 מתחייב לפנות למנכ"ל עובדים לפחות, והוא  100המציע מעסיק  –( 2חלופה )  

לחוק שווין זכויות,  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי  סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה  והשירותים החברתיים לפי הוראות 
הוא מצהיר כי פנה  –( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

ה למנכ"ל משרד העבודה המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר ז -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 ימים ממועד התקשרותו  עם העירייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6
                                                                                                                                                            ________________ 

 חתימת המצהיר           
 אימות חתימה 

 
אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה ____________,  ת.ז. _____________, לאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

 ____עו"ד ______
 ' חנספח 

 
 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ_______________________     ב________________________
 שם המשתתף             תפקיד                                                                                
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 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.
________________________ )שם המשתתף( ובעלי השליטה בו )כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  .1

( מקיימים חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל דין ועל פי "בעלי השליטה")להלן:  1981 –התשמ"א 

 סכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.צווי ההרחבה והה

 
 -המשתתף, בעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה  .2

 הרלבנטית את המשבצת X -*יש לסמן בהורשעו ו/או נקנסו             לא הורשעו ו/או לא נקנסו            
 

השנים האחרונות שקדמו למועד  1במהלך  ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי עבודה
 פרסום המכרז.

 
 ככל שסומן "הורשעו ו/או נקנסו" יש לפרט להלן את העבירה/ות ו/או הקנס/ות שהושת/ו:

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת התומך בהצהרתי לעיל.מצ"ב אישור מינהל 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 _______________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                               
 אימות חתימה

הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' _________, ת.ז. אני 
_________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם 

 בפני. לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו
 __________________ 
 עו"ד            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ' טנספח 
 

 לכבוד

  שדות דןמוא"ז 
 א.ג.נ.,
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 ערבות אוטונומית מס'_______הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות המציעעל פי בקשת ______________ ת.ז. / ח.פ. ____________ )להלן: " .1
"סכום ( )להלן: עשרים אלף)במלים:  20,000₪בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של מוחלטת ובלתי מותנית 

לתכנון, אספקה, התקנה   28/18"( שתדרשו מאת המציע, בקשר עם הצעה שניתנה על ידו במכרז פומבי מס' הערבות
 .שדות דן במושב אחיעזר במועצה אזורית ומשטח דשא סינטטיואחזקה של מתקני משחק

בים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב אנו מתחיי .2
מטעם בנק ישראל, וזאת  402ימים, כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  10-ובכל מקרה בתוך לא יאוחר מ

דרוש תחילה סילוק הסכום מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי שנ
 הנ"ל מהמשתתף. 

במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות  .3
 הבלתי ממומש.

מוסכם בזאת במפורש, כי ערבות זו אינה מותנית בקיומה או בגובהה של חבות מצד המשתתף כלפיכם והינה בלתי  .4
ית ועצמאית. כמו כן, לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המשתתף ו/או לפנות חוזרת, בלתי מותנ

 בדרישה מוקדמת למשתתף ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תמסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת __________________  .5
 או באמצעות פקס שמספרו ______________. 

, על פי הפרטים שיימסרו לנו בדרישתכם, או המועצההתשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון  .6
 באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן .7
ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למשתתף 

 על פי הדין.

 ועד בכלל.   4.11.2018הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .8

                    ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.                         .9

    
 בכבוד רב,  

 ________________ 

 הבנק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח י'
 
 

                                                                   מפרט טכני                                                         
 

 מושב אחיעזר  טכני אתר משחקיםאיפיון 
 יעד: קהל
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 קהל רב גילאי
 

 תכנון מתחם המשחק: 
 .רב תחומי ,גן משחק רב גילאי
 תא השטח יכלול :

כולל מגלשות בגבהים שונים, חללי טיפוס ומעברים בין  בחלל אחד ללא הפרדה גילאיתמתקן 
 האלמנטים השונים במתקן.

ים השונים מתקן בחלל אחד הכולל פעילויות לגיל הרך כולל מגלשה וחלל/ מעבר בין האלמנט
 במתקן.

 מתקן בחלל אחד לפעילויות אקסטרים כגון טיפוס חבלים וכד'.
 

 מתקני משחק
 מ"ר. 400כ  –מתקני משחקים אתגריים לילדים בתוך תא שטח המוצע בתכנית 

 שנה. 2-18המתחם מיועד לגילאים 
 .6מהמתקנים לילדים עד גיל  50%לפחות 

 UVת כל חומרי המתקנים יהיו כאלה העמידים בקרינ
מתקני המשחקים יבוצעו משלד פלדה מגולוונת/ נירוסטה כולל מחברים תעשייתיים בשילוב 

 כבלים, רשתות, גומי וכו'.
בכל המתקנים יבוצע גלוון חם על כל חלקי הפלדה/ נירוסטה, בגלוון בוצע רק לאחר השלמת כל 

ן לשימוש במתקני הריתוכים, קדחים ועיבודים שונים ועל כל המתקן התאמת כלל מרכיבי המתק
 .1498משחק לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 

 שנים. 10האחריות על מתקני המשחק 
 
 

 משטח בטיחות :
משטח הבלימה יהיה מבוסס על משטח בלימה מדשא סינטטי, מאושר ע"י מכון התקנים 

 , לרבות אישור לבדיקת עמידות כנגד אש, רעילות, נגישות והולם.1498הישראלי בהתאם לת"י 
 מבנה משטח בטיחות יכלול :

והנחת סומסום בעובי נדרש מתחת למשטח  תשתית קיימת יישום של שיפועים לניקוזהנחה על 
 הבלימה מדשא סינטטי .

 מסביב למשטח הדשא סינטטי תתוקן אבן גננית .
 באחריות הקבלן הסדרת השטח הקיים.

 
 .1498ים הישראלי לפי ת"י כפי שאושר ע"י מכון התקנ –אלמנט שיכוך )ספוג/ מצע בלימה( 

 חיבור בין הדשא הסינטטי לאלמנט השיכוך באמצעות דבק דו רכיבי.
 ביצוע חיבורים בין משטחי הדשא ע"י אלמנט חיבור שאושר ליצרן )כדוגמת מסמרי.

 לפי יחס שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ליצרן המשטח. –פיזור חול סיליקה 
 .לקבלת אחידות יזור שווה באמצעות מטאטא מכניפ

 שנים אחריות למשטח הבטיחות חמש
 
 
 
 

 שטח אתר משחקים :
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 מתקן משולב רב גילאי :
 מתקן מסוג מגדל טיפוס משולב מגלשות ומעברים.

 מ"ר 200בשטח כולל של כ 
 +3מיועד לגילאי 

 
 מתקן משולב לגיל הרך :

 רים.מתקן מסוג מגדל טיפוס משולב מגלשות ומעב
 מ"ר 50בשטח כולל של עד 

 +3מיועד לגילאי 
 

 מתקן אקסטרים :
 מסוג טיפוס על חבלים, או כבלים אתגרי לפעילויות אקסטרים.

 מ"ר 100בשטח כולל של עד 
 +3מיועד לגילאי 

 
 מתקן נדנדה :

 מתקן נדנדה משולב לפעילות מבוגר וילד.
 שילוב של הורה וילד.

 
 .1498כולל מרחבי פעילות ומרחב חופשי בהתאם לדרישות ת"י מ"ר, ה 400 כ סה"כ שטח נתון של

 על המציע להגיש תכנית העמדה והדמיה של המתקנים המוצעים לצורך המחשה.
 
 

 מתקן משולב:

מתקן פעילות משולב 
 ללא הפרדת גילאים

מתקן פעילות 
 משולב לגיל הרך

מתקן פעילות 
 אקסטרים
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 :לגיל הרך  מתקן משולב 
 

 
 
 
 
 

 מתקן אקסטרים :
 +3מיועד לגילאי 
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 נדנדת הורה ילד
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                             '"אינספח 
 תשריט השטח

 
 

 
 טופס י"ב 
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 הצעת המשתתף 

 
 לכבוד, 

 
 ועדת המכרזים

 
______________ 

 
 ג.א.נ,

 
 

 28/2018 מכרז מס'  הנדון:  
 טופס הצעה למכרז

 
 

 בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________:  
 

 שם המציע: _______________. 
 

 מספר זיהוי: _______________. 
 

 כתובת המציע:_____________ .
 

 טל המציע:________________.
 

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________. 
 

 לגבי תאגיד: מצורפת בזאת תעודת התאגדות. 
 

  כולל מע"מ.₪  390,000אומדן המועצה הוא 
 

לא כולל מע"מ: _________________ לביצוע העבודה על פי המפרט סכום ההצעה הכולל בש"ח 
 ימולא על ידי המציע(.₪.)

 
 )ימולא על ידי המציע(.₪. )כשיעורו במועד הגשת ההצעה(: _______________  סכום המע"מ

 
 מציע(.)ימולא על ידי ה₪.  :  _______________________  כולל מע"מסכום ההצעה 

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

.__________________ 
 ]שם המציע[

 


