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 1א'מסמך                                                                         
 ה י לק ומית ה מקמועצ

 17/2022 מס'  פומבירז כמ
 

 לקיה  אחזקה שוטפת בתחומי המועצה המקומיתהזמנה לקבלת הצעות לביצוע 

   :כללי .1

"   לקיה   מקומיתהמועצה  ה .א בזאת  המועצה)להלן:  מזמינה    מסגרת   במכרזלהשתתף    מציעים"( 

  יפ   לע   לכה  ,("ותדוב"הע  :)להלן  לקיהלביצוע אחזקה שוטפת בתחומי המועצה המקומית    17/2022

ו להלן במסמכי חי נה ההתנאים, הדרישות  י  כתב ו  ם ייהטכנ  יםמפרט בובפרט    המכרז  ות המפורטים 

   כמויות.

 צעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טפסי המכרז. ה .ב

  14:00בשעה    16/11/2022וחר מיום  א יאעל ההצעות להימצא בתיבת המכרזים של המועצה עד ול .ג

בדואר או   הצעותלוח  לש  אין  .זנה לא תשתתף במכרר ריקו חלא  הבבתי  א תצמצעה שלא  הבצהריים.  

 בכל דרך אחרת. 

על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם    מפעם לפעם  ן תזמין המועצה, אותבודותעאת ההזוכה יבצע   .ד

מאושרים, הנדרש  לתקציבים  פי  לכל כאש  ,על  י עבוד  ר  הדרישות  מיה  לו  וכתסרו  בי  הטכניות, 

 . נטיבר רלוו ככל שהד נפרד, בהכמויות 

בהתאם לכל הזמנה  עצה  של המו  חלטומ ה הנ ו רצ  דות לשביעותבוהע  ע אתצביידרש ל  במכרזזוכה  ה .ה

עבנפרד   התחלת  צו  יוצא  בהתאם.  שיקבע  הזמנים  בלוח  חתימת  ולהשלימן  לאחר  מיד  כללי  בודה 

שיוצא  למען הסר ספק מודגש בזאת כי לוח הזמנים  .  כרזמה  כיבמסמ  לאמורפוף  , הכל בכההסכם

 י בחוזה.ודיס תנאי היטי ומהוו ו קרהינ  עבודה בנפרד ל לכ

הינו מח  אומדן .ו נשוא המכרז  עבודות  לביצוע  דקל  המועצה  ואחזקה  לירון  לאחר    10/2022תשתיות 

  נוספתאחוזי הנחה בהצעתו  המציע נדרש להציע כאמור.  י המחירוןסעיפ ל  על כ   יםאחוז 20הנחה של 

ספק מובהר כי    ר הס  למען)  10/2022,  פרסום המכרז  מועדל  התקף  לתשתיות ואחזקה  ל  דק   ממחירון

   תוקפו מחירון דקל המפורט לעיל.ההתקשרות ימשיך לעמוד ב כל תקופת 

במידה  מ .ז כי  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ההותמבלי  אופציית  את  המועצה  המפא מש  ורטת  רכה 

תוקף  התקפה במועד כניסתה לורה  מהדב,  הואחזק  תשתיותדקל ליהווה מחירון  ,  מכרזה  כיסמבמ

 הקובע בתקופת ההארכה. ןור המחי ,ארכהשל תקופת הה

לגבי היקפן הסופי של העבודות   .ח כי המועצה אינה מתחייבת  ידהיובהר  על  וכי העבודות    שתוזמנה 

ביעה  לה לתין למציע שיזכה כל עי מועצה ואה   ותיהיו ברש ש תוזמנה בהתאם לתקציבים המאושרים  



 3 

העבודות מאותה    ו במקרה של הפסקתדר תקציב אדות בשל העבאם לא תוזמנה, או תבוצענה עבו

 יבה. ס

כלשהו    לבצע עבודות/קבלת שירותים בהיקף  ועצהלמען הסר ספק, אין במכרז זה כדי לחייב את המ .ט

בעצמה ו/או    בודותעאת הבצע  או לדה  ובעת  זמנכל ה  עא לבצתהיה רשאית ל  צהועמאת הזוכה והמ

 . באמצעות כל גורם אחר, בכפוף להוראות כל דין

לבצע    של   ות וינזמ .י ההזוכה  עבוודב עאת  הנדרשות  זה,  ות  בהסכם  יסודי  תנאי  הינה  המועצה,  ר 

 רז והחוזה. כמ י המסמכ על פי דרש צמו להיות זמין לביצוע עבודות האחזקה כנוהזוכה מקבל על ע

, מסמך  רושם כמופיע בהסכםהציע הצעות, יהא פילופיעים בהזמנה זו  ונחים המ מ   שוא פורשל  לככ .יא

 .   זמכרה  ב' למסמכי

 הגדרות  -.א1  

 לקיה   המקומית המועצה  -עצה""המו .א

 הדרישות מהמציע המשתתף במכרז  פירוט  -"כתב הכמויות"/  "המפרט הטכני"ב. 

 המכרז  תרמשתתף שהגיש הצעה במסג -"משתתף"/  "מציע".ג

 כזוכה ע"י המועצה ר ואשר הוכרז ת אה המיטבית ביו ונמצדקה הצעתו נב יע שמצ -ה"וכ"ז.ד

וה  -"זהמכר  ימכסמ".ה המסמכים  מושראווה כל  מכרת  לשאלות  ז  א  תשובות  נספחיו,  לרבות  זה, 

 ות למכרז זה. משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשור

 

 : להשתתפות במכרז סף  תנאי .2

תנאים  שות והיל הדרל כמציעים העונים ע  גיש הצעות רקלהו  מסגרת  רזמכב  להשתתף   רשאים .2.1

    המצטברים שלהלן :

מנרך מע"וצ ל  השמור  סקוע 2.1.1 ו  בונותרי חשספ  להמ,  ניכחוק  על  כוי מס  בעל אישורים 

 קיד השומה. פבמקור מטעם  

  על כל האישורים הנדרשים לפי העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ב 2.1.2

   .1976 –של"ו מס(, הת ות ובותשלום ח 

חוק   2.1.3 בתנאי  שעומד  תשל"ו    גופים  תעסקאומי   ל ע  ןכדי   חתםו  ,1976  -ציבוריים, 

 ז.י המכרלמסמכ  1.3 פחכנסף צורמהנוסח  בהיר צת

שנתיים מתוך ביצעו במהלך  אשר  ,  בביצוע עבודות אחזקה שוטפת  סיון מוכחיבעלי נ   2.1.4

דות מושא מכרז ובעמות לוד פת שוט הזקח אעבודות  (2021-2019השנים האחרונות ) 3

   ."לים הנמהשנ תחאכל ל ,(מכולל מע") הלומע ₪ 200,000  לפי שף כסקבהי, זה

 להכ  ,1.4נספח  בנוסח    ₪  10,000ע"ס  במכרז    תולהשתתפ  בנקאית  תוברמי שצירף ע 2.1.5

   .להלן 4ם להוראות סעיף  בהתא

 .םבדבר רכישת מסמכי המכרז וצירף אישור  ועצה אתמ המ שמי שרכ 2.1.6

 בוטל  2.1.7
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הקבלנים  אצלרשום  ן  לבק 2.1.8 הקבלנים    בהתאם  ,רשם  רישום  הנדסה  לחוק  לעבודות 

תשכ"ט   תשתית -1'ג  קבלניג  וסיו  תצובקביו,  תקנו ות,  1969  –בנאיות,  כבישים 

 .200ענף  ,ומעלה -ופיתוח

 

ספק,   .2.2 הסר  על  ובהר  מלמען  מוגשת  להיות  הצעה  כל  על  כי  מציבזאת  ב ידי  אחד  ואין  ע  לבד 

     תף.עים במשו צימ  י מס'"ע  התאפשרות להגש

לי  הינם בע  עילדל   טיםפורהמ  תהתעודו  ישורים/או הב  מקרהבכל    כן מובהר בזאת במפורש כי .2.3

 יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה.   הל נדרש כי א ,לתוקף מוגב

 

  :צרופות .3

 להלן :  סמכים שכל מציע יצרף להצעתו את המ

המס .3.1 מסמכי  כל  של  מלא  לרבורכט  שנש הות  ז,  ככל    לחודעות  בכתב,  במכרז  למשתתפים 

    .יעצמה ידים על י חתומ, כולם ושלחנש

 להזמנה זו.   1.1ספח בנמילוי פרטים בהתאם למפורט  ע ויצשל המומידע ארגוני לי  ר כלתיאו .3.2

ת .3.3 את  התואם  קודם  לניסיון  בנוגע  המציע  ידי  על  חתומה    2.1.4עיף  שבס  הסף  נאיהצהרה 

אחזקה  בביצוע עבודות  אחרונות,  השנים ה  3מתוך  חות  פלם  ייתנש ון של  יסהוכחת ני   הכוללת

לשם מסמכים המצורפים  ט הורש, פינדרהלות בניסיון  הנכל   בודותעה  של  טירופ   ןכו  שוטפת

וכן אישור רואה החשבון  ת הפחכהו ל המציע בדבר היקף  שרטים האמורים בהצהרה הנ"ל 

בנוסח דלעיל,    2.1.4סעיף  ל  אםמציע בהתההמחזור הכספי של העבודות הקודמות אשר ביצע  

 .1.2נספח 

לצרז   יןנילע המציע  על  כי  יובהר  א  י בלג  , ףה  מןכל  המפ  חת  בהצרטווהעבודות  תו רהת 

בנספח   מסמך1.2האמורה  כמ  ,  העבודה, או  אופי  את  להוכיח  כדי  בהם  שיש  מסמכים  ה 

 וןמין, חשבזי ביצועה והיקפה הכספי. מסמכים אפשריים לדוגמא: המלצות מאת המ דמוע

 ר, תעודת השלמה.ופי מאושס

   ן.להל  4 ףבסעי  כמפורט 1.4ספח נ בנוסח ריתמקואית רבות בנקע .3.4

ען,  די-רך עו  ידי -על   ומתאהיר חתום, מצת .3.5 של המידת על  בתנא בקו  עלן  חוק  גופים  י  סקאות 

 למסמכי המכרז.  1.3נספח בנוסח    ,1976 –ציבוריים, התשל"ו 

  חשבונות ותשלום  אכיפת ניהולבוריים )צים  אות גופיקכל האישורים הנדרשים לפי חוק עס .3.6

נו  תק ממהע  ואמס,   ועץי, מרו"ח או מ שומה מפקיד ר אישו , דהיינו1976של"ו מס(, התחובות 

הרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה  קסי החשבונות ופנאת    להנ הוא מ  ד כיהמעי

התשל"ז   מוסף,  ערך  פאחוק מע"מ(,    -)להלן    1976וחוק מס  הוא    כיו   מלנהלםר  טוו שהוא 

ולדווח  הכנסותיומה על  נוהג לדווח לפקיד הש עלו  הם מס לפי  ל עלישמוט  ות עסקא  למנהל 

 "מ. מע  קחו

 קור.ס במניכוי משור בדבר  יא .3.7

 המס על היותו עוסק מורשה.    י משלטונותר עדכנושיא .3.8

 רות בדברבתדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החיצורף להצעה    , ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה   .3.9

ורך  ע  שוריא   וכן  ים על נכסיו  ם הרובצהשעבודימנהלי התאגיד ו   של התאגיד,  י הרישוםרטפ

חשבון    או  יןד ה שרואה  החת לזכו  באשר  תאגידל  החתיכו  בתאגידימה  יות  עלי  בי  ג-מות 
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)בשולי טופס ההצעה והצהרת    ןמסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניי

 המציע(.  

 המכרז.  סמכישת מכיר בלה בדברקצילום ה .3.10

 

פי  לד ובזה בל  , מטעם ההמועצת  אישר  אמורים לעיל,איזה מהמסמכים הו  להצעת ע  המציצירף  א  ל

 . את הצעתו של המציע עדי והמוחלט, לפסולבלהדעתה  לושיק

 

ו/או  לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות  למועצה מידע 

נוס ל  ףמסמך  כח כוה שידרש  נסיונו,שירותת  ה  מומחיותו,  ו,  ש יכולת  והתאמתומימון  לביצוע    לו 

את    ת המכרזיםד ייב למסור לוועיהיה חהמציע    .(צותהמל  בות)לר  ב"ווכי   כרזא הממושים  ת והשיר

בו   במקרה  דעתה.  להנחת  המסמכים  המידע/  ניתוח  מלוא  או  הסבר  מסמך  למסור  יסרב  המציע 

  ה.סול את ההצעראות עיניה ואף לפ קנות לפימסק ה להסיעדו ו רשאית ה ,כלשהוא כאמור

 

 יע המצ עת צ הת חטוהב בות לצורך השתתפות רע .4

   ת אלפיםעשרש"ח )  10,000  בסכום שלה  ומ חתאית  קנ בות ברעעתו  צ לה  ףב לצרהמציע חיי .4.1

 .   למסמכי המכרז 1.4נספח , בנוסח 30.4.2023  ליוםשתעמוד בתוקפה עד  ש"ח(

  מרכזיתלצרכן המתפרסם ע"י הלשכה ה   ם יד המחירמדל  היה צמודי סכום הערבות להצעה   .4.2

   ת למכרז.וע צהה  תהגש םוי הידוע ב רוןהאח  מדדה הי יה  יסכשהמדד הבסי ,סטטיסטיקהל

צדדית  -י מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד ונומית, בלתט והערבות תהיה א .4.3

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.   המועצהשל ראש 

בכל פעם, ,  נוספיםיום    90  כת תוקף הערבות למשךדרוש הארל  יתתהא רשא  ההמועצ .4.3.1

סופ שייבחר  ובמככה  והז   תיעד  שרז  י עד  במכרז   מציעוה  ,םכההס  על  םותחהזוכה 

הארכת -אי.  על חשבונו  כאמור להאריך את תוקף הערבות  של דרישה  הרמתחייב במק

 .  הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות 

פיצויי שמי  ערבותם הוסכ .4.4 ומוסכמיםש  רשאית להגיש את  תהא  עצה  מראש והמו   ם קבועים 

ארנדכ   אלמי לא    עיצשהמת  ימא  לכן  ו רעיפלהערבות   לא    נאית  תש  ו/או  יעמוד  ההצעה 

פי  תחייהב על  לב    המכרז  מסמכיבויותיו  ובתום  בדרך המקובלת  יתנהג שלא  ו/או שהמציע 

הער בחילוט  אין  כי  מובהר  המכרז.  ל בבהליכי  כדי  תביע   ותמצות  של  את  וטענותיה  ותיה 

ין  ג בוי  צלפי   ןיד כל    פ "עאו  /זה ו כם  הס  יעל פ  המועצהלגרוע מזכותה של  בלי  את מ, וזעצההמו

 אחר.   ציעלה, לרבות תשלום נוסף למ  וכל נזק ו/או הפסד שיגרמ

תהא   .4.5 ההסכם,  על  לחתום  המציע  תנאי  המועציסרב  כל  ללא  הערבות  את  לחלט  רשאית  ה 

כי  ממוקדם.   ה ן  איובהר  תבחילוט  את  למצות  כדי  הוטענותי  ותיה ביע ערבות  של    מועצה ה 

על    וזקים הממשיים שיגרמגין הנב  , ציעממה  םיי ופיצ  בועלת  המועצהת  כוזבוע  גפו/או כדי ל

 . כל דין פ"ע הסכם זה ו פ"ע , בהתאם לזכויותיה יום ההצעהידו, עקב אי ק 

 

 הצהרות המציע  .5

והשתתפותו .5.1 המציע  של  הצעתו  כמ   הגשת  ו   ןוה במכרז  המכרז  יאכהצהרה  פרטי  שכל  שור 

כל   תאן ח ב , שרדנה  המידע מלוא ת א  בל יק ע המצי ידועים ונהירים למציע וכ המכרז י ומסמכי 

ביקר ובדק את מקומות העבודה,    מהות העבודות,  –ת ובכלל זה  וד הנתונים, הפרטים והעוב
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,  . כמו כןתוצעבהתאם לה מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודה והסכים להם 

כה כמוה  ההצעה  כיהגשת  למצי   צהרה  הכישויש  הידיעות,  כל  את  וה ירע    לותסגום 

והאצועי המק ה לב   שיםוהדר   תורח ות  כל  בכל    ,זרהמכ  מושאעבודות  יצוע  עומד  הוא  כי 

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות  התנאים המקדמיים האמורים דלעיל,  

   המכרז. כיסממפורט במכהכל  -נשוא המכרז 

מהוו .5.2 המציע  מטעם  ההצעה  הסכמה  הגשת  ע ה  המכרז,  תנאי  לכל  בות  לר  יו, מסמכ  למראש 

 ת. ו/או תוספ  יושינ  כל א בל ל ה, והכהחוז

י הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  טעות ו/או א  כל טענה בדבר .5.3

לא תתקבל    ,רזי המכמכסמבמופיע    ומפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינ 

 ציע. לאחר הגשת הצעת המ

 

   :ההצעהפן הגשת וא .6

למחירי    באחוזים  הנוספת  ה חנה  ור יעש  , 2א'  מסמךבשתמולא    ו צעתבה  קובניהמציע   .6.1

לבהמפורטים  העבודות   דקל  כי    בהריו ).  2202/01למועד    התקף  ואחזקה  תשתיותמחירון 

כל    ליחול עהנוספת  ההנחה    שיעור  .(מע"מ   ם יללאינם כול  מפורטים במחירון דקההמחירים  

יר,  כרז, ככל שתעבזוכה בממועצה לתעביר הש  וכתבי הכמויות  הזמנת עבודהב  סעיף וסעיף

   ועל.יצוע בפבפי על   תבצעלום לזוכה יתשוה

ה  .6.2 כי  העמנזהמובהר  ת תעשה    דה ובת  מדי  הבא:  המועצהבאופן  תפנה  ותעביר    קופה  לזוכה 

 עו בהצעתו של הזוכה.  קב שנבמחירים  לביצועו עבודות לביצוע 

להתבוצע    ההעבוד .6.3 בהתאם  המועצה  ותזמנבמלואה  מראש    .של  הזמנומובהר  על  ת  כי 

המועצה, גזבר ה, קרי ראש  ע"י מורשי החתימה של המועצמראש  ומות  תחהעבודה להיות  

 המועצה.ה והחשב המלווה של המועצ

אי חל  כי  מובהר  ספק  הסר  ולבר  סולמען  לספק  הזוכה  של  חתי  לא לעבודות  צע  על  מתם 

אמור לעיל לפעול בהתאם ל  זוכה שלאר היבחהיה ובכל זאת י  .ועצהמה  החתימה של  ימורש

על   ומוסכם  ה    דדיםצהמובהר  בגין  תשלם  לא  המועצה  תהי  עבודהכי  ולא  כלזו  לזוכה    ה 

 תשלום במקרה שכזה.  אי  בדבר ישהדר או טענה

שימוש בפועל במסגרת    עשה יין  כמויות בהול  בפועל   עבודות תשלום למציע ייעשה בהתאם לה .6.4

מחירתוד והעב כאשר  הי ,  י י  לוחחידות  שנקבי  פ שבו  ההנחה  א'  אחוז  במסמך    2המציע 

 .(מורה"ר הת"מחי לן:)לה  רזלמסמכי המכ

זאת, רבהמו .6.5 עם  ההוצאותכי    ,  הרגילות  , כל  ובין  המיוחדות  שהוא   , בין  וסוג  מין    , מכל 

  בלגביהן מחיר יחידה בכת  פורט מ  לא ואשר  ,  רזהעבודות על פי תנאי המכבביצוע    הכרוכות 

כתיחשב   ויותהכמ ורהמוהתחיר  מבכלולות  נה  תשי  לא  עי המצ,  תוספת  לכל  זכאי  ם ולהיה 

,  "י המועצהחרנה ע תתומ ,  ות במחירון דקל האמורפורטאינן משעבודות  כי  ד יובהר  וע  .ןינבג

  .כה במכרזצה תהא רשאית לבצען שלא באמצעות הזובהתאם לשיקול דעתה וכי המוע

 בודות יכללו:לצורך ביצוע הע ר הנחה(חלא ) ירים המוצעיםמחבהר כי מובד עו

 .כל החומרים .א
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ביצוע  כל   .ב לשם  הדרושה  בהתאהעבודועבודה  הת  לתנאי  כל ם  והחוזה,  מכרז 

 .ם, לרבות סילוק פסולתות הפירוקיעבוד

 ק וכיו"ב, עם גורמי תשתית, כגון חברת חשמל, בזככל שנדרשתיאום,  .ג

, ידורים זמנייםג  ומים,גיפונות,  יוד מכני, כלי עבודה, מכשירים מכש בצמושי .ד

 הרכבתם ופירוקם

 דים.בעו סעתן הוכ רי העבודה ומהםת הנ"ל לאתהובלת והסע .ה

 .ות של הזוכההוצאות כללי . ו

 וכה במכרז.רווחי הז .ז

  אם קווים אלה  -( על מתקניהםחשמל, ביוב וכ"ורותים )מים,  וני קווי שיקית .ח

 . ונותשת ההעבודוך הלבמיפגעו 

 ות עבודה, ביטוחים למינהם.נוישי, כגון רהוצאות מיוחדות .ט

פסולת   .י למקום  ודההעבמאתרי   סילוק  ע"י  ,  מאושר  למשהטמנה  ת  איכורד 

 לום, אגרה וכל הוצאה אחרת הנובעת מסילוק הפסולת.הסביבה, לרבות כל תש

לגרו .6.6 כל ההי   6.4סעיף  ר באמו ה  ע מכלליותמבלי  ככלולים    םיילתטלים הממשלעיל,  ייחשבו 

   .התמורהבמחיר 

ות הפרשי הצמדה  ב רל  ,לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא  ,קפסלמען הסר   .6.7

 .רהמור התיחוספו למ יתו ם לאשאף ה הושמיר  למדד

 טל מבו .6.8

סוג  וי, מכל מין וערך המציע שינ   המכרז.    כימ סת מאת  ונלתקן או לשלמחוק,    למציעור  סא .6.9

ב המכשהוא,  הנדרשי)   רזמסמכי  הפרטים  השלמת  תהלמעט  בהצעתו(  ממנו    המועצה   הי ם 

ע  מהמצי  לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקשרשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,  

מקרלת בכל  הצעתו.  את  )גם  קן  לש  הועצמהאם  ה  העירה  כאמלא   תא  בחייי ר(  וינויים 

   ר למציעים.מסשנוכפי  עצההמומכרז, אשר הוכן ע"י ה  כי הנוסח של מסמ הצדדים

ן  . כמחיר יחידה  וסה"כמכרז. על המציע למלא  ה  י  מסמכ   רועבוההצעה תוגש אך ורק על גבי   .6.10

 מסמכי המכרז. מ דאח בכל ודעמ כל דרש המציע לחתום עלנ

)ת הא .6.11 פורט במסמכי  מכומים  תח  יםשרנדה   רזכל מסמכי המים(, בצרוף כקתוע   בשניהצעה 

ל מכרז,  ה ליש  הבאות:  יהעל ן  שאי גורה,  מעטפה סהכניס  למעט המלים  כיתוב  מכרז  "  שום 

עבו  17/2022מס'    פומבי  תמסגר אחזקלביצוע  בתחומ  הדות  המשוטפת  המועצה   קומיתי 

ו".לקיה המידנ של  לשל,  לתיבת  המכרזים  ית  ביום    ליאהשבחדר  המועצה  במשרדי 

 . בדלב 14:00עד השעה     16/11/2022

מעטפ  .6.12 הפתיחת  תיעשות  נציגין  רוהאחהמועד  לאחר    בסמוךה  מכרז  ההצעות.    להגשת 

נ  להיות  כאמור.  חכ והמציעים רשאים  בפתיחת המעטפות  לקבוים  ע  המועצה תהיה רשאית 

המעט לפתיחת  אחר  ופותמועד  מועד  שת  ככל,  תודיע  קבע  כאמור  כאחר  רעל  לכל  שי  כוך 

 .יםלנ בקחו בסיור השנכ י המכרזמסמכ

 . יללע ת כאמור דמסירה ידניאיננה ך אשר דר בכל  ח הצעותלוש ל ןאי .6.13

 .  זהכאמור בסעיף  דעולא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המ .6.14
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על .6.15 בתוקפה  תעמוד  שתוגש  הצעה  נספחי  כל  מרכיביה,  פרטיה,  וצכל  למשך  פורוה    90תיה 

הק  מיםי ההבוע  מהמועד  הלהגשת  רש  עצהומ צעות.  לדרותהיה  ל צימהמ  שאית    הכיראה ע 

נ שתו  וספתלתקופה  הכפי  להארובכלל    מועצהרה  הער  על,  יךזה  תוקף  את  בות  חשבונו, 

   והמציע חייב יהיה לעשות כן. טחת קיום הצעתו,בהל הניתנת ע"י המציע 

, רשאית  בלבד, מטעם זה  המועצהתהיה    לעיל,  לאמור  ש המציע את הצעתו בהתאםהגילא   .6.16

  יתקן, ישלים או ע ציכי המ וש דרל הבלעדי, ה תעד קול שי י פ לחילופין וו, לההצעה א  לפסול את

את מכל  צעה  יבהיר  להתעלם  לחלופין,  או,  שינותו  המציע    י הסתייגות,  שצירף  תיקון  או 

 ללא הסתייגות כאמור.  ולראות את הצעתו כאילו הוגשה

 ח ביטו .7

)יבחר   חייבעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתע, בהמצי .7.1 כזוכה במכרז(   כי היה והצעתו תתקבל 

לי ואיו ממציא  הפוליסות  את  כפיעצה  ביטוחים  קיום  במכ  שור  שינוי  ל  רזהנדרש  כל  לא 

 . הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז תוכנם אלא אם אושר בהליך שאלובת

כ .7.2 בזאת  זה    ימובהר  למכרז  הצעה  הגשת  המצלפני  חלהעל  לוו  יע  והאחריות  בעצמו  על  דא 

ות של  ואת המשמעויות הכספי  זש במכרסכים לבטחו כנדרשבונו אצל חברת ביטוח האם תח

 . הביטוח במכרזרשותו לדרישות  ל מדיטוחי העוהתאמת הכיסוי הב 

טוח באמצעות  יבאפשרות להוציא לפועל את כל דרישות המאחר ואין    –  עילתשומת לב המצ .7.3

ת  ועצה העתקי פוליסות או תמציר למהזוכה למסויה על המציע  ם". יה ביטוחי"אישור קיום  

י  י דת על יפוליסות חתומו ע  ציהמהנדרשים מ רשמו כל הסדרי הביטוח  חברת הביטוח ובהן 

 . הזוכה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת .7.4

שה .7.4.1 תתקבת עצמציע  חברו  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  מסרבת  בית  ל  טוח 

כיס את  הבילהתאים  שלוי  במכטוח  לנדרש  כי  ו  ו/או  כיסוי  עלוירז  התאמת  ות 

 .בחשבון בהצעתו וחלא נלקלדרישות המועצה הביטוח שלו  

הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד    ייסואים את כימציע שהצעתו תתקבל ולא ית .7.4.2

יקול דעתה  ש  פיאו בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, ל  םכסם בההרשו

ה על ידי ספק אחר על  רז זת הנדרש במכגיש, לבצע אבות שהאת הערהבלעדי, לחלט  

נגדו  חשבונו לנקוט  ד  וכן  לרשות  ךרבכל  העומדת  על חוקית  פיצוי  ממנו  לדרוש    ה 

 . היידת המציע בהתחייבות זו כלפ ו לה מעצם אי עמרמיגהנזקים ש 

  אישור   לשינויים שיתבקשו בנוסח   יםסכמובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי לה  .7.5

בלעדי  ,בהרמו  (. 1.6  )נספח ביטוחים  קיום   דעת  שיקול  למועצה  לשי  כי  להסכים  נויים  שלא 

מ שהם  לכ הזוכה  כזה  ובמקרה  הנ"ל  האישור  לנוס בנוסח  למסמכי  המח  חויב  שצורף  דויק 

ל חתום  המצאתו  ואי  ההצעה  י דיהמכרז  ערבות  חילוט  זכייתו,  לביטול  תביא  ו  א  המועצה 

 . ערבות הביצוע

 

 :צאותוהרז ו מכברות הרכישת חו .8

סכום    .ה צעו המ  רדי במש  ₪  1,000סך של  ל, בתמורה  ושלרכניתן  ז  המכר  את חוברת מסמכי  .8.1

 קרה. כל מיוחזר ב ה לאז
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ההוצאכ .8.2 מכלל  בהו   יןמ  ות,  הכרוכות  שהוא,  ובהשת סוג  למכרז  ההצעה  במכרזופתכנת  , ת 

ה על  ולנתח   רז,רבויות הנדרשות במסמכי המכ ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הע

 . ציעמה

 

 : יםשינויו  רותהבה , סיור קבלנים .9

   

ויט הופי,  אה  תאר  לתא  מטרתם  המכרזכי  מסמ .9.1 שע יה ב  לבצעקף העבודה    מובהר  . ל המציע 

ה  בדמלכי  בזאת   יחויב  אלו  לבצע  מסמכים  ה זוכה  גאת  לה   םעבודות  נהל  מנחיות  בהתאם 

 מו. ו/או מי מטעמועצה מחלקת שפ"ע ב

לב  ת  שומלתע"י המציע  ייגות תובא  המכרז וכל הסת מסמכי  ה בין  סתירה, שגיאה, אי התאמ  .9.2

יאנה   באמצעבכתב  הרפז הגב'  לתאריךוזאת    ,muni.ileyaqaw@ll. דוא"ל    תו,    עד 

וזאת בטלפון    ,"לדוא  של    עתוהגהמציע לוודא טלפונית את    על  .10:00עד השעה    7/11/2022

מסמכי    דוא"ל   באמצעות   שלחית  ועצה המתשובת  .  08-9553000'  מס את  שרכש  מי  לכל 

סותהמכרז   כלופיתהא  ההבהרות  ם,  שירופי   .  בע   םי רסבאו  ע/ו"פ  שניתנו  אחר   םרו ג י  "או 

 המועצה.   לא יחייבו אתו/או מי מטעמו   מנהל מחלקת שפ"ע בדלמ

את  זכו  לא יה  לת י קבאו אאו מי מטעמו  /ו   "עחלק שפממנהל  מצד  איחור בקבלת התשובה   .9.3

ו המכרזים  ועדת  מצד  כלשהיא  להתחשבות  או  הצעתו  להגשת  המועד  בהארכת  דין  המציע 

 . ברכל דאחרת ל  צעהה כלדין ה כיהי צעתו  ה

זמתו הבהרות  מיו  ליתןו/או מי מטעמו  מנהל מלקת שפ"ע  ך  מסמו   ,לילע ר  באמו  פגועלי לבמ .9.4

  שרכש את המכרז.   יכל מל  נתןיעה בכתב תלו בו והודטעויות שנפ  לאמור במכרז ו/או לתקן

 הודעות אלו ייחתמו על ידי המציע ויצורפו על ידו להצעתו.

 רז.  מכה  ממסמכי  קלח יהוועיף זה בס וראמנו כניתם שיקוניות, ת תשובות, הבהר .9.5

 .רשותקבלנים הינה  ה סיור  בההשתתפות    .יערך סיור קבלנים  10:00  עהשב  3/11/2022  ביום .9.6

. במסגרת המפגש, תתאפשר קבלת מועצהב  עת שפ" מחלק  נהלבחדר מ  תהיההמפגש    נקודת

 .ינתן מענה לשאלותי הבהרות ו

 

 : בחינת ההצעות .10

הב .10.1 תהבחירת  במניין  צהוע המ  הי זוכה  להביא  את  שיקולי  רשאית  ,  עיצהמ  של  וות אמינה 

לה  וונ י סינ בדומה  התחייבויות  של  שא מותחייבויות  בקיום  ניסיונה  זה,  או    המועצה  מכרז 

אחריגופ ב ים  המציע  עם  כעברם  ה  ניסיונו,יו, ר ישו,  סבירות  וכ המלצות,  המציע  של  ל  צעתו 

 חר. רלוונטי א לושיק

 . בוטל .10.2

 

תה .10.3 כך,  ולקבל    המועצהת  אירשא  לצורך  אמהמציעים  לבקש  וסמכתכל    נוגעים ה  מךמסא 

לשמצי וה  לדבר מתחייבים  עםו עפתף  עים  תהיה    ,עצה המו  לה  וכן  שיידרש    ה עצהמוככל 

 מציע.הות של ת קודמעם מזמיני עבודו קשרור ת ליצ רשאי

 
כל  המועצהיו  ה י  ת צעוהה  רכתעהב .10.4 מ  ו/או  לעמי  רשאים  חלק  טעמה  לכל  או  למציעים  רוך 

ישתף פעולה עם    מהמציעיםל אחד  כ  ן.כו מצאו לנו לנכון, כל בדיקה, כפי שיכפי שימצא   מהם,

mailto:law@laqye.muni.il
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פעולה    ף המציע לא שית  .ותדיקבך  תבקש לערוות כאמור, ככל שבדיק מה בי מטעמו  עצההמו

 צעה. את ההלפסול ם זה בלבד, מטע רשאית, הצעהמותהיה   ,ר לעילוכאמו כנדרש

 

  מידע או  יעים כי ימציאו כל מסמך ו/ קש מאת המצ, בכל שלב שהוא, לבהמועצהעוד רשאית   .10.5

 ת. , להערכת ההצעוטעמהמי מו/או   הצועמה ה, הדרושים, לדעת או הבהר/ נתון וו  א/ו

 

 צה ועמה החלטות .11

המכרז  שאר  המועצה  .11.1 את  לבטל  ל ו/ית  עהחליאו  חט  ביצוע  ו/או    ת ודהעבון  מ  ק לל  בלבד 

דחלהחליט   העבודעל  מן  חלק  ביצוע  יותיית  מאוחר  למועד  ל  ר,ות  דעבהתאם    תהשיקול 

 . צההמועשל הבלעדי 

  דות שונות בהתאםעבו  יצוע ם, לב ינו ם ש צעה בין מספר מציעיצל את ההאית לפרשה  עצהמו .11.2

 ה. ע כל סוג של עבוד יצולב  ל ידםצעו עושהלמחירים 

ת העבודה בין  ודה ולחלק אשל עבלביצוע אותו סוג    אחד  מציעמ  תר וי ית לבחור  רשא  עצההמו .11.3

 המציעים. 

מכרז  ביטול ה  יטה עלחלה  בו במקרה    מכרז/ים חדש/יםכותה לפרסם  שומרת על ז  המועצה  .11.4

 כאמור דלעיל. 

מןע  בצ ל  צההמוע  הט יהחל .11.5 ו/או  חלק  בלבד  ביצוע  א  חותדל  העבודות  העבודות  חלת  מן  ק 

ית, אם ניתנה  ה כלל ת הנח בסיס הצעתו )לרבו   לע   החוזכה  הזו  ייחתם עם  ,ר יותרד מאוחלמוע

רז/ים  רסם מכלפה  ותזכ ת על  שומר  המועצה סיבות העניין.  הנדרשים בנכזו על ידו(, בשינויים  

 .  לעי כמפורט ל תן בוטלה/ נדחתההזמנות שהעבוד  ק לע חרדים ונוספים לביצו נפ

שוו  כמ .11.6 זכותה  המועצהמרת  כן,  מלהזמי  על  בהזוכן  מוה,  יאו מ  דעכל  חלקי    ,רתוחר  את 

ר. במקרה כזה נדחה כאמו  מנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצועןא הוזאשר להעבודות  

הזוכה א  מתחייב  נדחות  עבודו  תןאות  לבצע  )לרבות  הצעתו  ה במחירי  אכללי  הח נת  ם  ת, 

 . הוזוגדרים בחתנה( ובתנאים המני

מכל סיבה  מנו,  ק מלאו חו/ו  ע ודחה ביצנ  או יקפו  וגדל הקטן היקפו או ה או הומכרז  ל הבוט .11.7

גרם  ין כל פיצוי אף אם יתביעה בגי   כל תביעה ו/או זכותו/או לזוכה  הא למציע  ת  לא,  אשהי

יערך כל שינוי  לא יוג ו ן וסמכל מי   ייצו לא יהיה זכאי לפכה  ו/או הזוהמציע  ו  ר,מוא נזק כ  לו

  ע ת המציא  תו לזכ  ועצהמהתשקול  המכרז  טול מוחלט של  בות בי. בנסילום  שולתש  בתמורה

 ז. ה עבור רכישת מסמכי המכרמועצ שולם על ידו לחיר ש בהחזר המהזוכה    אוו/

 .   כלשהיא צעה אחרת, או התריוב  ה הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצע  המועצה .11.8

של    וובכשורי  וסיוני בנ,  כלילהכ   ובחוסנו,  כולתן השאר, ביב ביחשהתל  איתשר  תהא  המועצה .11.9

נדרש רט אחר שפ  בכל, ושל המציע  הצעתו י  ר יובמח,  להועבטיב מ ות  בוד ת העלבצע אהמציע  

ין כי  וייצל  מור לעי והוראותיו. מבלי לגרוע מהאנאי המכרז  המציע להציג ו/או למלא ע"פ ת

ל  ם עגה  מכרז ז   מושא דות  ע את העבולבצ  מציעשל ה  ור שכו  ה רשאית לבחון את הית  המועצה 

נסי  עמונ וסמך  הקודם  רשוי ונם  סיני  ןוכ  ה  מקומשל  המשתתףות  עם  אחרים  וגופים   יות 

 .בעבר

בלגר  מבלי .11.10 האמור  מכלליות  יז  יףעסוע  המועצ  הרבוה,  התקשרות  עם  כי  מותנה  ית  הזוכה 

 . ה ימ חתמורשי ה  רבאישו
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 מכי המכרז. לנדרש במסגש בהתאם סול הצעה שלא תו ית לפה רשא המועצ .11.11

תהא המ .11.12 לפנירשא  ועצה  לצ  ,לזוכהות  ת  בהתאם  לעת,  ומעת  הבלע  לשיקולרכיה  די  דעתה 

ספק,    הסרען  מל  -  יתיפ צפעות הזמנת עבודה סבאמצ  וזאת  העבודותביצוע  ט לצורך  לוהמוח

במכר זה  אין  המז  את  לחייב  עב   הועצכדי  שיר/ ותודלבצע  בהיקףקבלת  מאת    ותים  כלשהו 

והמ ה  ועצההזוכה  את  כלל  לבצע  לא  רשאית  ה   בודותעתהיה  את  לבצע  בעצמה  ת  ודובעאו 

 .ןות כל דיוף להורא אחר, בכפ םכל גורמצעות ו/או בא 

אך  ה  האמורה במכרז תיעשה  עצם ההכולס  ראל מעבה של היקף החוזה  יובהר כי כל הגדל .11.13

 ועצה. המ של וההמלו והחשב עצהומה גזבר, עצהבחתימת ראש המו ורק

 

 המכרז  פ"עחובת הזוכה   .12

  וכה. ה לזעל כך המועצ ע  ידתו  ,קביעת הזוכה במכרזלאחר  .12.1

ככל    ום ומבוילכשהוא חת  מועצה ז ולהחזירו לררף למכוצהמזה  החו על    םותלחדרש  ייהזוכה   .12.2

 .רז כייתו במכלזוכה בדבר ז מועצההודעת ם מתאריך הימי 7ך  ות ,דין פ" ע לו שנדרש בי

 את המסמכים הבאים:הסכם על ידו עד למעמד חתימת ה  מועצהא לימצי   וכהז הבנוסף,  .12.3

 

זה על  חוב   דרשכנ  חיםוט יב ה  יכת רעיטוח מטעמו על  רת בתום מאת חבחר  ושאי (1

 המצורף לחוזה.   יםקיום ביטוח ישור עלח א פי נוס

חוזה  בתקופת ה  א המכרזמושודות  להבטחת ביצוע העב   ומה תח קאית  בנ  תערבו (2

הבנוסח    ,₪  10,000  שלסך  ב למהמסמך  המכרז.  מצורף  הערבות מסירת    םעסמכי 

הנ"ל,  ע  לביצו של    הנחתל בנוסח   לצורך ת  הערבו  וכהזל  רחזתו ה,  מועצה דעתה 

 לעיל.    4על פי הוראת סעיף    מועצהשהומצאה לז מכרב פות השתת

הע ל  למדד  ה דצמו  להיות  ותברעל  ידי  צרכן  המחירים  על  הלשכה  המפורסם 

החתימה על  ום  הידוע ביון  חרהא מדד  יס הינו הכשמדד הבס  טיקה,יסטטלסמרכזית  ה

 .  החוזה

 והיקפה תפת ההתקשרותקו .13

 
ו עד  , אחודשים( 12)  שנים עשר חודשיםל ש ה פתקוה לתהי  הכ הזות ההתקשרות עם ופתק 13.1

)ניצול   מבינ  לפי   -כולל מע"מ(  ₪  300,000התקציב  ע   -הםי המוקדם    ל החל ממועד חתימת הצדדים 

 . תור שקתהם ההסכ

 

)א ה שמורלמועצה תהי 13.2 תקופה בההתקשרות  ך את תקופת  להארי  ופציה(ה זכות הברירה 

י  תל תקופת ההתקשרו סך ככך ש,  ת נוספתחא , כאמור  עד ניצול התקציב  )או  שנתייםל  עלה עלא 

לפי המוקדם מביניהם( הכי בתקופ  מובהר,  .לעיל,  תנאי  לחו  כשיימ  רכתשרות המואקתה ת  כל  ול 

 . ההצעת ה הגש  ט השירותים וטופסת מפר אוורלרבות ה ,זהמכר

 
הא 13.3 אף  לעילעל  להמור  הזכות  בלבד  ולה  למועצה  ההתקשרוב,  את  פי    ת,יא  חוזה  ה על 

ללא    -, לפי שיקול דעתה הבלעדי זוכהלסיומה בהודעה בכתב ומראש שתשלח ל,  וכההזם  תם עשייח
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תשתמ  בו  מקרה  בכל  שהם.  נימוק  או  בסיבה  צורך  בזכל  המועצה  על  ש  יובא  ס  פיכותה,  זה,  עיף 

לידי   ולסיום במועד הנקוב בההחוזה  ביעות  ת  או תלונות, או  לא תהיינה טענות,  זוכהודעה דלעיל 

שהו סוג  כלפימכל  התקופה  בש  ההמועצ  א  על  גם  יחול  זה  סעיף  זו.  בזכותה  המועצה  שימוש  ל 

 המוארכת, ככל שתקופת ההתקשרות אכן תוארך. 

 
הינו   13.4 שנ  רז מכהמכרז  אחזקבוע  לביצוע  י תמסגרת  המועצה  דות  בתחומי  שוטפת  ה 

 .  המכרזסמכי  רטות במופדרישות המ ל"( בהתאם דותעבו " )להלן:לקיה  המקומית

 
ההתקש 13.5 היסכום  ערות  לרבות  ₪  300,000ד  נו  ההסכם  תקופת  כל  למשך  מע"מ,  כולל   ,

 ם.ציב על ידי מליאת המועצה ומשרד הפני ר התקזאת בכפוף לאישווהארכות ככל ויהיו. 

 
למנו  לעיל   האמורי  כ  ר בהיו 13.6 כדי  בו  יהא  לסילא  הזוכה  מן  הביצועים  ע  ע  בנוג  את 

נם הוצאו  העבודות בגי  לכם את  יב להשל עמו, והוא מתחיירות  קופת ההתקשבת  וחלוייקטים שהלפר

 . רוכאמ מנותלו הז

 
 .תר בנפרד על בסיס התקשרות המסג ות ב כמויבצירוף כת נהזמ ק התופה וד בעל ביחס לכ  13.7

 
 שונות  תהוראו .14

 

לביצוע    המוחת  תום בצרוף ערבותולא החזירו כשהוא ח  תום על ההסכם,שנדרש לח  כהזו 14.1

יום הדרישה ימים מ  7תוך  ב  ,יטוחברת הב חתום ע"י ח  ם בטוחיםור על קיוואיש   סכםהה

לע כ במכרז  ורךלצה  ורפצש  תולט הערבו חת  יל,אמור  המציע    טחתוהב  השתתפות  הצעת 

וע ומוסכם מראש בגין  וי קב כפיצ  ישמש  תבוערסכום הו   ,ראח  סעד   מבלי לפגוע בכל זאת  ו

קיום שנ   אי  המצי   על  וטלההתחייבויות  בעצמו  למכגשת  הע  כ הצעתו  כמו  תהא  רז.  ן, 

 וזאת   ראח  עם עם מציכסהר בלהתקש  ,דעה או התראהכל הולי לתת  אית, מברש  העצמוה

ב עקפיצוי  לת  כוז  או/ וכל טענה ו/או תביעה  כה לא תהיה  לזו  עדי.שיקול דעתה הבל  פיל

 עם מציע אחר במקומו.    מועצהה להתקשרותה ש 

 

חוהז   יהיה   –אחר    ע ימצ  עם   המועצהקשרה  תה 14.2 לשלם  כה  בין מועצלייב  ההפרש  את    ה 

 תמשהש זה ל  ך צוררשאית ל  הצעו המו לבין הצעתו הוא,    צההמוע  על ידי  שנבחרה   ההצעה

 פורט לעיל.  ו כמחולטות שם בכספי הערבג

 

עתו של הזוכה קטן מסכום ן הצלבי  המועצה  דיי  חרה עלבשנה  צעהה  ןהיה ההפרש שבי 14.3

תהא רשאית לחלט    עצההמו ראש, וכם מסומויצוי קבוע  פ  תרבו ת, ישמש סכום העהערבו

הער להשאת  ב בות  ספמכרז  תתפות  הסר  למען  כי  בויק,  במלואה.  תהא    עצההמו הר 

הערבות   ט לחלית  שאר ולהבטחת  תתפולהש  את  במכרז  במלת  המציע    גםה  או הצעת 

 במקום הזוכה.   אחר עקשר עם מציתתא ה בו לרמקב

 

כנגד הזוכה עקב    המועצה ות  לרש  ועמד כות או סעד שיל זבכ  יל כדי לפגועאין באמור לע 14.4

 רז.  כמלתו ו המציע עם הגשת הצעל עצמשנטל ע  ייבויותת ההתחהפר
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כל ההיערלשהל   חוייבי כה  הזו 14.5 וויכו ים את    עד ומ להתחיל בביצוע העבודות בת הנדרשות 

בי י  שרא לב   צה.המוע  עת דוה נקב  הזמנים  לוח  כי  בזאת  ומודגש  העבודותמובהר   יצוע 

 קשרות.ודי להתנאי יסהינו קריטי ומהווה תכמפורט דלעיל    מתןכרז עד להשלהמא  שמו

י  יצובפ  את המועצה  זכהי  תןלמו בהש א ו/  וע עבודותציבלת  ק, איחור בתחיהסר ספ למען  

 כל דין.  ע"פלמועצה   נהתוחרת הנ א  תוזכ  מכל סכם, כקבוע בהסכם, מבלי לגרועמו

 
ה  14.6 את  לבצע  יידרש  כהגדהזוכה  להסכם,  בה  רתןעבודות,  מפעם  שיק  הזמנ בהתאם  בל 

ול להנחיות  פעם  מבהתאם  בחמנהל  שפ"ע  ממועצה  לקת  מי  רצונו    טעמואו  ולשביעות 

 כרז.המ י מכט במסרמפו, הכל כצהעומהן  ורצו

 
ו  בת הנאה על פיו ו/אוט  לכו  א  , וצת, כולו או מקההסכםב ולא יעביר את  סיא  ל  הזוכה 14.7

העסיק  יורשה לכה לא  וק, הז פסר  הס  למען   ישרין או בעקיפין.בות על פיו לאחר במ התחיי

  מועצה מנהל מלקת שפ"ע בשור  לת אילאחר קבת, אלא  העבודוצוע  ך ביורלצ בלני משנה  ק

מכבואש  מר מן  ולגרבלי  תב.  יהא    רומ האע  לא  משנ  סקתבהעלעיל,  לגרוע קבלני  כדי    ה 

לרבו  פ" עה  וכהז   תיומהתחייבו  המכרז,  כלפי  מסמכי  אחריותו  כאמור  ועצהמ הת  הכל   ,

 במסמכי המכרז. 

 
זכ  הכוהז 14.8 יהיה  ז  אילא  סכם לפי ה  ההמועצסכום כל שהוא מ  לקבלתכותו  להמחות את 

ה  ושל החשב המלוו  צהועהמ  ברזל ג בכתב שלכך    ה כמסהמראש  אלא אם קיבל    לאחר,   זה

לסר  המועצה  .להש רשאית  לבקשות  תהא  לה   נייןבעה  כ והזב  סירוב  לרבות  מחות  זה, 

ה או  לתנסכומים  לה  שייראו  בתנאים  ההמחאה  הבל קישפי  יית  דעתה  לרבות  עדול  י, 

בד הגדתנאים  ערבבר  הזלת  קות  או  בט וכה  נביעת  של   וספיםחונות  ביצועו  להבטחת 

   .םהסכה

 
    המכרז. ההסכם ובמסמכי ם בנוסחרטימפויחס להתקשרות ב  ותראוההו  םנאייתרת הת  14.9

 
עבוככי    הרבוי 14.10 לצו  דהל  העבודות רהנדרשת  השלמת  מפו  ך  איננה  בכתב ואשר  רטת 

 .ם נפרדעה תשלוצוביור  בתמורה ולא ישולם עה כלולה במחיר ה יתה הכמויות
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 :ויותת זכשמיר .15

 

למועצה 15.1 שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  במכרז  יפוהמשתת  ,כל  ר ם  יהיו  שאים לא 

 זה.  במכרז עה הצ הגשתו כנת ה רך וצלא אלהמכרז   כילעשות כל שימוש במסמ

 

תה 15.2 להמועצה  זכאית  תשהצעתף  משתכל    לעוף  אכ א  את  כזוכקבע  יתו  ו  הצעתתנאי  ה 

 .זבמכר

 

 

 בכבוד רב,   

 אחמד אלאסד 

צה המועראש 
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 1.1ספח נ

 17/2022מס'מכרז         
 יע צ מהלי של תאור כל

 חתימה פרטים ומורשי 
 

 לכבוד
 לקיה  מועצה מקומית 

 
 , נ.ג.א.
 

 ימה י חתשארגוני ומור מידע -  2202/17 פרמס מסגרת ז כרמ :וןדנה 
 

 _____ _ ____________  .ז: ח.פ, ת ______ __ ____________ :  יעמצשם ה
  __ __________________  כתובת : 
 _________ __ _______ פקס     :  ____________________   טלפון   : 

 ___ _________ _ _____  ד : תפקי _________________ ___  ם : שם החות
 ________ __________  ריך : תא _ _________ : __________ וחותמתמה  חתי
 
 ן:ם הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדו פרטי______ מאשר ה _____________  יאנ

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(  
 

 __ ____________  שם רשמי : .1

 ______ ________   ת: תאגדוה סוג .2

 ________ ______  תאריך התאגדות :  .3

 _________ _____  :ה זהמ פרסמ .4

 :ם הלז. שספרי ת.מוע צי המחייב בשם ולהת  שמות המוסמכים לחתום .5
 

 זהות עודת ת חתימה  שם מוסמך
 _____________  _____________ 

_____ ________  _____________ 
 _____________ __________ ___  

__ _ __________  ______ _______ 
 

הע .6 ביצוע  בדבר  נשוההחלטה  אתנה  ז  רזמכ  אבודות  המצקבלה  יע  צל 
 . ולשת דו אגמסמכי ההתים בע קבובהתאם למנגנונים ה

מס  יעות ופ מ ההחתימות   .7 והמע"ג  ההצעה  התאגיד  מחייבוכרז  מכי  את  ת 
 לכל דבר ועניין. 

 
 

 בכבוד רב, 
 

 _____________ ________ וחותמת : הד חתימ שם מלא : _________________רו"ח/עו"
 

 ____ _________: ____  ןפו _ טל _____________ כתובת    : ___ 
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 1.2נספח 
 17/2022' מכרז מס        

 בודות קודמותשל ע כספיבנוגע להיקף   שור רו"חיוא ף תתהרת המשצה

 
מסמכים המעידים על   ף ר)חובה לצ  אחזקה שוטפת  עבודותביצוע  ב  סיון מוכחיבעלי נ אנו  הרינו להצהיר כי  

א  מוש  ודותהדומות לעבה שוטפת  אחזקעבודות      (2019-2021)  יםשנ ה  3  מתוך  שנתיים    במהלך  ובצענו ,  כך(

 . "לים הנמהשנ תחא  לכל ,(מ)כולל מע" ה לומע ₪ 200,000 לבהיקף כספי ש  זה,מכרז 

 

 :לף וכמפורט לעי יון כנדרש בתנאי הסו ניס רכשנ ןשבביצועו  ענוביצאותן  דות עבולהלן פירוט ה

 : 1' סמעבודה 

 _____ ______________________________________ ____ ________ : __ בודההער  אותי

 _____.חודש __ בשנת ל: מחודש __ בשנת _____ ועד  ועביצפת תקו

 . מע"מ(  )כולל ₪: _____________ עבודהפי של ה סהכ  יקףהה

 ______ _______________________________________: ___ת העבודה/זמינשם מ

 __ _ טלפון_____ _________ תפקיד_________ ___ם__: שדהעבוינ/ת ה מזמ  עםמטש קשר יא

 _  ________________. ___ 1: לעיל םחת הפרטים האמורירפים לשם הוכם המצוהמסמכי

2 ____________________ .3 _____ . ____________ ___4 ___________ . _________ 

 ___ ________ _____________________ _ __________ ______________: _____הערות

 

 : 2מס' דה ובע

 ___ _ ___________________________________________ : __________הוד עבתיאור ה

 ועד לחודש __ בשנת _____. ת _____בשנ __ : מחודשועתקופת ביצ

 )כולל מע"מ(.  ₪____ : _________הודהעב י שלף הכספ יקהה

 ___ ____ _________ ___ ______________ _______ __ ______: הד זמינ/ת העבומ שם

 _ לפון______קיד_____________ ט ___ תפ______ם__: שהת העבוד/ נמימזאיש קשר מטעם 

   ________. ____________1: אמורים לעילפרטים ההחת  הוכרפים לשם  המסמכים המצו

2. _________________ ___3 _______________ . _____4____ ._ ___ ________ ____ 

 ___ _______________ ___________________ __ ___________ ____________ :תרוהע

 

 : 3' ה מסעבוד
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 ________________ ____ ____________ ______________: ___________ תיאור העבודה

 _.נת ____ ש __ בש__ ועד לחוד___ ת__ בשנ : מחודשתקופת ביצוע

 . מ(ע"מ  )כולל ₪ __________ _ : __של העבודהההיקף הכספי 

 __ _____________________ ______________________ ___ :הוד עבת הינ/שם מזמ

 טלפון_______  ________ קיד__________ תפ______ : שםר מטעם מזמינ/ת העבודהקש איש

 ____________________  .  1: ורים לעילהאמ רטיםהוכחת הפהמסמכים המצורפים לשם  

2 __________ .__________ 3 _____ .____ __________ _4 ___ .______ __ _________ 

 _ _____________________________ ___________________________ _____: הערות

 

 דות נוספות[ ציג עבוה ול  פיםדפים נוס  ]ניתן לצרף

 
 ______       _תאריך: _______    ____________שם המשתתף: ____ 

 
                     ___________ ____: _____המשתתףחתימת 

 

 

 שבון ח אהר רואישו

 

_____ )להלן:  ______ ___________לבקשת  ביקרנ"המשתת_  שלו,  החשבון  וכרואי  הצהרת    וף"(  את 

עבודות כמדוו____ ___תף מיום  תהמש ניסיון בביצוע  לעיל.  ___ בדבר  הלת  ינה באחריות הנרה הההצהח 

 תנו.  יקורב עלהתבסס ב ורה ז צהה ל עיא לחוות דעה ריותנו ה המשתתף. אח

של ראיות התומכות בסכומים  יקה  בד ורת כללה  ובלים. הביקקמת  ור ו בהתאם לתקני ביקתנור ביק  אתנו  ערכ

ית.  מהותטעה  ל הצגה מרה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ידה סבימיג  להש את במטרה  דע שבהצהרה וזיובמ

 ו.נת נאות לחוות דעקת בסיס  שביקורתנו מספ  אנו סבורים

 

הבחי וא בת  משקפזו  ה  הרצהרתנו  ביקול  ע  התבססב  ונ לדעת מכל  נאות  המה ת  נופן  את  צהרת  הותיות 

        במכרז זה הסף  לתנאי 2.1.4 אמור בסעיףכת ועבודהר ניסיון והיקף כספי של  בדב תףהמשת

                                                          

 _______ אריך: ___ת                                                                             

_____ _ ___________ 

 , בכבוד רב

 רואי חשבון
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 1.3נספח 
 1976 -תשל"ו ם, ה ציבוריי ופיםות גחוק עסקא יתצהיר לפ 

 
 

 לכבוד: 
 לקיה  צה מקומיתמוע

  
 

 1976 – "ושלהתים ציבוריים, פוות גלפי חוק עסקא רהיתצ
 

 לאחר  _, ת ________ _____ מכתוב__ __מס' __  ותדת זהשא/ת תעו___ , נו__ _______  ,מאני הח"
 

בזאת    היר/המצ  כן,  ק אם לא אעשהם הקבועים בחוי י לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשעל י  רתי כשהוזה
 דלקמן: כ

תצה הנ .1 עושה  בהתאםני  זה  גופלח  יר  עסקאות  צוק  התשל"וביים  חוק  "  להלן:)  9761  –  וריים, 
  יםורט המפלמונחים   .2022/17פומבי מס' ת גר מסמכרז ב (, כחלק מהצעה"בורייםיצ ופיםג ותאקעס

 . רייםופים ציבוות גאעסק  משמעות הנתונה להם בחוקה תהיה הבתצהיר ז

 

ל .2 ובעההתקשרו  מועדעד  הח"מ  אני  אלת  זיקה  כה ל  עסקאו  גדרתםי,  גבחוק  ציבוריים,ו ת  לא    פים 
מ ביותר  לפעבירוי  שתהורשענו  שכי  ת  "לןלה)  1987  –מ"ז  שתה  מום,נימי  רחוק  ר  שכ  חוק : 

התשנ"א    ,קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(עססור ה)איים  זר  דים"( ו/או לפי חוק עוב נימוםמי
 "(.  זרים ובדים ק עוח)להלן: " 1991 –

 
אםלחילופ .3 הח"אנ   ין,  ובעי  אליימ  זיקה  בי רהו  ל  המציע  על  ותר  שענו  עבירות  שכר  ק  חומשתי 

הגבמ  -ם  ירז  בדיםעוק  וח ו/או    וםינימ מ בה  שתועד  ממועד  חלפה  ז  רכמהצעה  לפחות  אחת  שנה 
 .  רונההאח  עהרשהה

 
 אמת. ותוכן תצהירי  יהנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימת  .4

 
 

    ___ __________        ___________________ _ 
 חתימת המציע                                  תאריך   

 
 

 רשואי
 

   רדי_________ הופיע/ה בפני במש__ __ _ם ______ ת כי ביושר/ת בזאאמ_  ______ _ד עו"  הח"מאני 
 

   מהעצו/ ה/זיהתה עצמ_____ אשר זיה_ ____________________ מר/גב' ___________וב ברח
 

 המשמש מה: או שותפות רשו גידציע הינו תאה והמ]במיד________ באמצעות ת.ז. מס'_
 

   ולאחר , [המ שמה ומטעהיר זה בלעשות תצ תמך/כ וסהמו __ במציע____ _____ ____ בתפקיד_ 
 

   ים בחוק אם לאעוכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבו ר אמתצהילה  ליהו/עשהזהרתיו/יה כי עלי 
 

 עליו בפני.  תם/מהיל וח ירו/ה דלע נכונות תצה , אישר/ה את ה כןיעשה/תעש
 
 

           _ __ ____ ____________ 
 מת עו"ד ימה וחותת ח                                 



 1.4 פחנס
 
 

 רז כמב השתתפותסח ערבות בנקאית לונ
 
 

 תאריך __________          
 לכבוד

 לקיה  ת מועצה מקומי
 

 ,א.ג.נ.
 

 17/2022 מס' מסגרתלקיום מכרז  רבותב עתכהנדון: 
 

          

בקש .1 פי  )_______  תעל  אנוהמבקש"לן  ולה_____  כלפ רבע  "(  בזה  לתשלו כיים  ל כ  םם 

סכום ":  ן)להל  ( שקלים חדשיםאלפים  רתשע)  10,000  של  ום כולל א עד לסכוהום שסכ

המבקש  "הערבות מאת  שתדרשו  למכרז(  עבוביל  17/2022מס'    תמסגר   בקשר  דות צוע 

 . לקיה תה בתחומי המועצה המקומיאחזק

ת  מרכזישכה הדי הליעל    מתפרסםכפי ש   כןרים לצרהמחילמדד  מוד  יה צות יההערב  וםסכ .2

 "( .  מדד"ה  –)להלן  הומא במק שיבוכל מוסד רשמי אחר  וא ה טיקסיטטסל

ה .3 ז ס  בסימדד  ערבות  הילעניין  המדד  הנו  הגשת  את  במועד  המדד למכר  ת הצעוה דוע  ז. 

לענ  עי יהחדש  שפורבות  ן  המדד  יהא  קודם  רסםזו  ע דרישתכלת  קבל  לאחרונה  פם  י  ל 

 .  ת זוערבו

ם אנו נשל  מועצהבר הזג  אוו/  העצו מ"י ראש ה, חתומה עבתהראשונה בכ ישתכם  דרלפי   .4

עם  לכ כ זרהחם  ערבו ת  כתב  זה,  בתלסכ עד  ל סכום  ת  פת הפרשי הצמדה  וסום הערבות, 

דרוש את  ם לי שתהיו חייביכם ומבלרישתוכיח את דעליכם חובה לה  וריבית מבלי להטיל

 ש. מבק מאת ה  ילהתח ם התשלו

 . 30.4.2023  יוםף עד ל וקתהיה בתזו  ערבות .5
 

 יא.ה שהאו להעברה בכל צור  הב הסת לנתני ינהזו א ערבות .6
 

 רב,  דבכבו                                                                              

 
 בנק 
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 2א'מסמך     
 לקיה   ה מקומית עצמו
   17/2022' סמ זרמכ

 
 לקיה  בתחומי המעוצה המקומית טפת שוה ודות אחזקלביצוע עבמכרז 

 משתתף ת הצהרה        
 

בעי שקראנו  לאחר  הח"מ  בחינהו אנו  ובחנו  כזהירה    ן  ומתחי   לאת  מצהירים  המכרז,  בזה  מסמכי  יבים 
 ן :  קמדלכ
 

ת  גשמו  ונתצעוה  ז,רכהמ   מסמכים לכל האמור במימסכי  ונוהנ ו בעיון, בחנו בקפידה  ראנק  ,את  ובנה .1
  ים מוותר   והננ, ובנהאי ה  יעה ו/אודי יל אות עס בוסת המת ו/או דרישוו ע בית  לכציג  נולא  בהתאם,  

 .רוכל טענה כאמ  לבזה מראש ע

  במסמכי המכרז,   דרתן הגעבודות כחסים ליימתהנתונים ה   הצעתנו למכרז, את כל  פני הגשת ו, לבדקנ .2
כת הכמויות לרבות  הטכניו  ב  הכ  הקבלנים.  ורסי   תרמסגב  רוסי  ענווביצ  המפרט  ר  א תוכמ  ל קראנו 

המכרבמס והנהת  לכת  א   נוחב ן  וכ  זמכי  התחייבוישורהק  סיבותנאים  מלוא  בביצוע    פ " עתינו  וים 
המכמסמכ של  החוקי   את,  רזי  והנהלים  הדרישות  הרשויותם,  גורםסמכות  מוה  כל  חר  א  וכל 

נדר קיום  שאישורו  לצורך  המכמסמכ   פ"ע   התחייבויותינוש  יש  יםרמו גהכל  את    ןכורז  י  אשר  או  , 
השל ת  יוה לעשויה   ההם  על  הנכו.  צעתנפעה  קב רמאשנו  ן  כי  התמ ים  בהצעתנו  רויעת  נעשתה  ה  זו 

אמור  ר עם הקשב   ה או תביעהיה לנו כל טענה, דרישן ולא תה י איל וכלעיבכל הנתונים ש  בהתחשב
 הצעתנו.  ו/או עםל  לעי

  ל כל  ו מסכימיםרכנו, ואנשעת  וקיהבד   עלך  מ תבהסכרז ובהתאם לאמור במסמכי המ  הינהנו  תהצע .3
הבנה ואנו    י ידיעה ו/או איוססות על אבמרישות העות או דיתב  כל  נציג  ולאכרז  סמכי הממור במהא
 ענות כאמור. ראש על טאת מם בזתרימוו

ע העבודות  דרושים לביצווהכישורים ה  שיונות, ההיתריםריחיות, הכשירות, הומהמ הידע,    יבעל  והננ  .4
 . רזהמכ  כל מסמכיתאם להב  ת,יע חינה מקצומון גם מבמיה  תני מבחגם , זרהמכא מוש

בחםילוג מס  ו אנ .5 מכל  שהי,  הינה  כל  את  לבצע  וההתחא,  פי  ידרישות  על    ז המכרהוראות  יבויות 
בלוחומסמכיו עמידה  לרבות  שנ  ,  העבודותיצלב   קבעהזמנים  במשך  זו  וע  ביממה,   24מינות    שעות 

 כרז. המא  שומתקשרות הבי ועיקרי ודיס יא תנ וינ ה  הזאי כי תנ ידוע לנו  .כנדרש בחוזה

רש  הנדוכל הציוד    הטכניים, המקצועייםאמצעים  ה  כלאת  ו  יש לנ   יל,לע  ר אמוות הי כללוע ממבלי לגר  .6
  בים לעשות כן מתחייו  ואנכרז,  י המ סמכבמ  ים הנקוביםלים את העבודה במועדבצע ולהש נת לעל מ

    מכרז.אם נזכה ב

ל  את כמצרף    ננייה הראוכז  מכי המכרסמ  פ "ע שים  רנדה   םיאהתנ  תרוי  ףהס  תנאי  אנו עומדים בכל .7
ולא  במידכי    נולידוע  ים.  דרשנהם  סמכימה אינה  ו/או  מסמך  המפורטישצרף  מן  לע ור    ועדת   ילם 

 . נורזים עלולה לפסול הצעתהמכ
  ף ס נו  מסמך   מאיתנו להציג כל מידע/  ים שמורה הזכות לחקור ולדרושרזלוועדת המכ י  ו כלנ  עוד ידוע 

המאפשרויוותנו,  חיוממ   ,ניסיוננו  כשירותנו, ת  כחוה לרש  דייש התןימות  העבל נו  אמת ,  ודות,  ביצוע 
המלצותרל נהבות  ואנו  וכיו"ב  למסוי ,  חייבים  לו ה  אועדר  ה  תה  להנחת מלוא  המסמכים,    מידע/ 

ניתוח כלשהוא כאמור, רשסבמסמך, ה  מסורב לנסרדעתה. אם   ת  להסיק מסקנוהוועדה    אית ר או 
 . הל את ההצעסולפ ף אה וני יע  תורא  לפי

ו   םיב ייח מת  ונא .8   מושא בצע את העבודות  נ  בהסכם,  נואית  קשרתת  העצומ וה  זמכרה בכז נכי במידה 
נקוב  ה  מחירפי הכל דין, ל  ראות הבטיחות והוראותרז, הומכה  כילמסמ  בהתאם שלמותן,  בהמכרז  

 . מועצהשל המנהל וה  , לשביעות רצונם המלאנו להלןעתבהצ

ביצוע  םלישה לים  ייבמתח  ואנ כן  ו  כמ .9 שננמזה  ללכות  בוד הע  את  ובהתה  לקבל    ם י הזמנ  לוחאם 
ויצורף  ביקש המכרז  ,נהזמלהע  במסמכי  לאמור  בכפוף  ספק   .הכל  הסר  לוח    כילנו  בהר  מו  למען 

תשלום פיצוי  י עמידה בו תחייב אותנו בי אוכ   וזהי בח ודי יס תנא  יטי ומהווההזמנים הנ"ל הינו קר 
 . ההסכם פ"עאו  /כל דין ו פ" ע לה םיונהנתים  אחראו זכות /וד  עס בכלוע לגר  בליצה, ממוסכם למוע

ל פיו  אה עת הנ כל טוב   צתו, או או מק  ו , כולההסכםאת  סב ולא להעביר  לה  לא   םימתחייב   ו נא ד  וע .10
ורשה להעסיק  נא  כי ל  נולמען הסר ספק, ידוע ל   .בעקיפין  אורין  במישפיו לאחר    ו/או התחייבות על

ן  מ  גרוע ל לי  . מבאש ובכתבמר  ל נההמ   שורילת א ר קב , אלא לאחותדובהע  עצובי  ךצורשנה לקבלני מ
ת  כרז, לרבו י הממסמכ  פ"ע   נו חייבויותיתי משנה כדי לגרוע מהבהעסקת קבלנ  יהא ור לעיל, לא  מאה

 ז. ר במסמכי המכרוכאמ , הכלמועצהכלפי ה נואחריות 

ה  כם זלפי הס  צהמועהמוא  שה  כל  םוסכת  קבלו לנלהמחות את זכות   םאיזכהיה  נלא    וכי אנ  נודוע ל י .11
מועצה  ה   .מלווה שלהשב הוהח  מועצהגזבר ה  ל שתב  ך בכלכ  הכמהסש  מרא  נו קיבל  םא  א לאאחר,  ל

רשא לבקשתת  יתהיה  זהבעניי  ונלסרב  סין  לרבות  סכומי,  להמחות  התניירוב  או  ההם    מחאה ת 
שיב לה  ירתנאים  הבלעדיאו  דעתה  שיקול  הגלפי  בדבר  תנאים  לרבות    ת עיקבו  את  ויבו רעהלת  ד, 

 ההסכם. של  עווצית ב חלהבט פים חונות נוסבט
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ה  יםייב מתח   ו נא כן  כמו   .12 ו/או תקן    ע"פם הנדרשים  תנאילעמוד בכל  דין  ביצוע העלכל    בודות צורך 
 כרז.  המא שומ

ורש  כרה במפ לא הוז  בכלל זה בחוזה, גם אםו  רת מכרז זובחוביעה  ייבות המופכי כל התח  נו ידוע ל .13
   .ונאות ייבת בחלק זה, מח

הצעתקיו  תטחבהל .14 בערב  מצ"ב  נום  ,  ש"ח( אלפים  ת  רעש) ₪    10,000של    בסכוםחתומה    יתא קנות 
ע לצרכן המתפרסם  סיסי  , כשהמדד הבקהיסטיית לסטט י הלשכה המרכז"צמודה למדד המחירים 

המכרז  תנאי    "פע  30.4.2023ליום    בתוקף עדז,  ות למכרצע ם הגשת ההביו  הידועד האחרון  המדיהיה  
רט  וכמפ הערבות    אריך את תוקףי להנממ  שו רת לדו זכ  ה יש)למועצ  זהמכר  יכמס למ  צ"במהח  וס ובנ

  7ת תוך  מן, וזאק כדלות  פורטת המכל הפעולו  לבצע את  יםמתחייב  ותתקבל, הרינ   נועתאם הצ  .לעיל
 במכרז:  נוית כיזכם בדבר ריך הודעתימים מתא

 ד . ומ ע לל כ, ע  םתוח הואכש עצהמו ולהחזירו ל זהוחעל הלחתום      .א
ללהמצ     .ב ביול  שנ  ככל)  ילתבויומ  המ ותח  לביצוע  תיבנקא  רבותעכם  יא  להבטחת   פ"ע דרש    דין( 

למסמכי  המצ"ב    בנוסח  ,(יםפאל  עשר  חמשה)   ₪  15,000ס  ע"   תנאי החוזה  ביצוע העבודות לפי
ורט  ל כמפים לצרכן, הכ חיר המ  למדד  ה ערבות תהיה צמודה  .זהוחהתאם לדרישות ה ב ומכרז  ה
 . זהחוב

 חוזה. ז וה כרהמ  כימסמב טרכמפו ים,יטוח ר קיום באישו לכם אלהמצי      . ג

ת  ויוהמנ  ולותת הפעאבצע  נלא  ו/או אם    נומהצעת   נוב נחזור  שאם    נו בזאת כי ידוע ל  יםהירמצ  ואנ .15
אבד את נ  ו,מכרז זי אחרת הכלולה בחוברת  שה לאו כל התחייבות כ  ,קצתןכולן או מ,  לעיל  14ף  עיסב

זו    נוצעתלה  תפור המצת  יא הבנק  בותהער  לחלט את  א רשאית הת   מועצההת ו ודבויצוע העלב   נו זכות
  נו וע לרז. כן ידכ , הכל כמפורט במסמכי המנוא הצעת ושמ   קבלן אחר לביצוע העבודות  עם  קשרולהת
השבחי כדי  לוט  יהא  לא  סעד  בכל    לפגוע ערבות  או  המד יעשזכות  לרשות  הפרת    מועצהו  עקב 

  כל   ונל   תהיה  אכי ל   םייר מצה  והננ   רז.למכ  נו תע צהשת  הג  עם  ונ צמעל ע  יםנוטל   ושאנהתחייבויות  ה
ו/א טע תב נה  התקשר  ו/או  יעה ו  עקב  לפיצוי  הזכות  במקומ  מועצה ות  אחר  מציע  כן  נועם    ו ננ ה. 

בו תתקבמקרכי    יםב מתחיי יציע א עם מ  המועצהשר  ה  לשלם לה את    נועלי   יההחר כאמור דלעיל, 
בין ידה  ההפרש  על  שנבחרה  ה  ההצעה  לה  המועצוה ,  ונת צעלבין  לצורשאית  זשתמש  ברך  ספי  כה 

 עיל. כמפורט דל  וט לושחות רבעה
 . אום עם משתתפים אחריםמוגשת ללא כל קשר או תי תנועהצ .16

 מן:לקכד  נועלי ם ידוע ומוסכ  .17
בטל את   כי היא רשאית ללה או חלקה  וכו  צעה שהיא ,ה  בל כלבת לקאיננה מתחיי   מועצהכי ה        .א

ע   המכרז להחליט  ב ו/או  מ  ועציל  דחיית    ליטלהחו/או  דות  העבו  ן חלק  ן  מ   ק חל  יצוע ב על 
 י.  הבלעד הדעת ליקום לשבהתאוחר יותר, מא  ועדעבודות למ ה

ה/  תן בוטל שהזמנודות  ים לביצוע אותן עב/ נוספים וים נפרדרסם מכרז/פזכאית ל   עצהו מכי ה        .ב
 ורט דלעיל. כמפ תהחדנ

נ  ול היקפגד והאו  של המכרז    הוקטן היקפובו  רה  במקכי         . ג מכל    חלקו,כולו או  ביצועו,  דחה  או 
האהיש  הסיב לרבות  לאמו ,  ב  החוזה  נו מע תם  ייח,  דלעיל  עילר  הצעתס על  בשינונויס  יים  , 
 ירים אלו.למח התאם דות בלבצע את העבו יםמתחייב  והננ ן, ו נייהע  נסיבותב רשים הנד

  ות אשר ודהעב  חלקי   תותר, אי  רחמאו , בכל מועד  איתנותה להזמין משומרת על זכו  מועצהכי ה         .ד
  ע את לבצ  יםייבתחמ  ונה הנ אמור. במקרה כזה כנדחוביצוען    הודב עהלת  התח  וזמנו בצלא הו

עבודות הצעת   אותן  כל )לרבות    ונבמחירי  המו  אם  ית,להנחה  ובתנאים  ה,  בחוז  גדריםניתנה( 
 .   ע העבודות הנדחותזמנים לביצוהגדרת לוח הוייבים ובכלל זה מחהבשינויים 

           
כי  מפו  בזאת   יםר מצהי  ונא .18 ל   לארשות  דר ל  כ  נו תהיה  ו/או  ו/או  תביעה  או  ו/  ישהטענה  הנוגע  בכל 

המכב ביטול  עם  הקשר  היקפו,  הקטנת  היקפו גרז,  דחייתדלת  העוע יצב   ,  היקף  שינוי  או    בודות ו, 
מור  אה  תוללי בלי לגרוע מכדלעיל. מ  ורטכמפא,  ל זמן שהוא, מכל סיבה שהיבכברות לביצועו  המוע

ליעלד פ לקבלת    םזכאייה  הנ א  ל,  ליאם    אףך  כ  בגין  וי יצכל  לזקנ  ו ניגרם  תהא  לא  כן,  כמו  כל    נו . 
 סויים. ז בהיקף מרביצוע העבודות מכוח המכאי ין  יעה בגתב

  עות ההצשת  חרון להגימים מהמועד הא  90  במשך תקופה של  נוות ייב אזו תהיה בתוקף ותח   נותהצע .19
כפי    פתוסנ  לתקופה  נו קפה של הצעתורך תיוא   מועצה ה  ש ורדה ותדבמי  רז.דר בתנאי המככפי שהוג
ומים מטה  תת את כל החיותר מאדם אחד, היא מחייבאם הצעה זו נחתמה על ידי  .  צהמועשתורה ה

לו  בלשון יחיד יש לראותו כאי א  י הצעה זו מובמפרט  שפרט  מהם לחוד, ובכל מקום ד  אחל  ביחד וכ
 ד. ולח מהםאחד  לכ ידי  ל וע  דביחהחתומים מטה ל ידי כל א ע הוב

בתוקפה ומחייבת    תיקון, והיא עומדתנוי או ללשיל,  יתנת לביטונ  תיבלו   חוזרתי  לתעה זו היא בצה .20
 כאמור דלעיל.  נו ותא

הי  .21 בגדרהצעתנו  הקבועותרו מטה  נה  והסמכויות  המבמסמ  ת  מוגכי  בשמה  אנו    שתציעה  ההצעה, 
  ן יפי כל דעל   ניעהמ כל ין ה ואע יצמאת ה בתי י מח  זו, חתימתנו ה על הצעה ציעהמ בשםם לחתום זכאי

 זו. על הצעה תנו  ימחתל  או הסכם
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האמור   .22 כל  על  ולהבהסתמך  מלעיל  בכל  לקיום  לן  ובתמורה  המכרז,  לוא  מסמכי 

להלן    פ"עו  בויותינהתחיי  המכרז,  ידי  המוצע  הנוספתההנחה  ור  עישמסמכי    נועל 

דקלב הנקובים    למחירים ואחזקה,ל  מחירון  הנחה  20לאחר    תשתיות    אחוזי 

    הלן:, כאמור ל 10/2022 במהדורתו

 

כעבו  הנוספתהנחה    רשיעול  וניתהצע הר  הציוד ו/או    ותודעבלל  ו/או  החומרים 

דקל במחירון  ואחז  המפורטים  פרסום  במהדורתו  ,  קה לתשתיות  למועד  התקף 

 . _ אחוזי הנחה_____ __ על  דתמוע , 10/2022, המכרז

 

בנוסף להנחה מובנת  למען   ידי הקבלן הינה  על  הסר ספק, ההנחה הנוספת שתוצע 

 .  10/2022תשתיות ואחזקה לאחוז מהמחירון דקל  20של 

 
 

 : זו ונ הרתל הצ ש האלותה המ שמע את מו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא .23
 

 
 
 
 __ _______מס' זיהוי: ____ ____ ______ : __________עיצהמ םש

 

 

 _ ________ פקס: ____  _________ טל: ___  __ _________ ____: __  כתובת

 

 

 ל' נייד : _____________________ ______ ט_ איש קשר: ___________ ____________ דוא"ל:

 

 

 
 

 

                             ________ _ ____ __ ____ ___________ __ _ 
 עצי המ מתה וחותחתימ     תאריך     
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 כםהס –' במך סמ
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 ב' סמך מ

 
 ח ו ז ה 

 
 ____________ ביום ____חתם ב_____ונ ך ערשנ

 
  יהלק  מקומיתהמועצה ה : ב י ן

___ ___________________ 

 ; מצד אחד                    ("צההמוע"  אוו/ "זמין"המ)להלן:  

 

 _____ _____ ______ _  ..מע/.ח.פ__________________________ : ל ב י ן

  

 __________ ________ _______ __ינה זה השכתובתו לצורך הסכם 

 ; ניצד שמ       )להלן: "הקבלן"(  

 

 
מס'  פמסגרת  ז  מכרם  רספ  והמזמין הואיל: שוטפ קזאחת  עבודו  צועלבי   17/2022ומבי  בתה  חומי  ת 

 "העבודות"" וכרז"המ)להלן:    רזבמסמכי המכ  ומפורט  כמתואר  הכל  לקיה  עצה המקומיתהמו
   (.הבהתאמ

 
עהציע  והקבלן   והואיל:   פהצעה  ומסומנת  צ"המ  זהמכרכי  מסמ  יל  לתי  בלק  חה  והמהוו  2א'  כמסמךב 

 ;"(ההצעה" ן:וזה זה )להל נפרד מח 
 

 כה,עה הזון כהצר בהצעת הקבלוחבלה ליצהמ  _____ _____  וםימ  ישיבתה , ב ועדת המכרזיםו והואיל: 
 
 ; צה זור המלאיש _________ ___בהחלטה מיום  וראש המועצה, 

 
 קמן:לכד דיםהצד בין םוסכאשר על כן הותנה, הוצהר וה

 
 המבוא .1
 

 . לתי נפרד ממנוזה מהווה חלק ב ה וזא לחהמבו א. 
 

ל  קווטופר  הכמויות,  יב תכת,  יוכנ ות, ההמפרטים   ,הז   לחוזה  חיםהנספלרבות  סמכי המכרז,  מ  כל ב. 
בין שהם    במידה והיו,מין,  ת המז והודעו   תשובותלל  הבהרות כושה לובק  קבלנים, שאלות  סיור

 ו.נ מהיד תי נפרחלק בל  ים לו, מהוויםצורפינם משא ן ביו לומצורפים 
 

 זה.  וזהרוש ח פיב וא  רבביאוהן ות בלבד ולא יסתמכו עלייח לצורך הנונן  הסעיפים ה   כותרות ג. 
 
 ותרדגה .2
 

שפ"משו:  פירו -     " המנהל"  מחלקת  בנהל  י  שנתמנה   מיאו    לקיה  ומית מק המועצה  ע  י  דעל 
  רך חוזה לצו  תב כברשה  ול אדם המלרבות כ   ,עבודותההל  ת מניומנכ"ל המועצה לה

 .רלמעט המפקח באת,  נוכל חלק ממ זה או
 

יויצנשו: לרבות  פירו -     הקבלן""  נה הפועל  ש מבלן  ק  כל   תרבומכים, לסהמו   מורשיו ויו  רש גיו, 
אמור  הסר ספק, אין בן  מעלאו כל חלק ממנה.    העבודות  שבילו בביצועאו ב  בשמו
ור  מאלא כאמשנה,    בלני ק  ו אן ו/העסיק קבל י להתיר לקבלן ל ה זו כד גדרבהף  בסעי
 הלן. ל זה זה בחו שרבמפו

 
ציג  נ  ותי הל  הלקי  תומיהמק  המועצה  ע"ית  מעת לע  תבמתמנה בכ ם שהאדירושו:  פ -"    המפקח" 

 ממנה. כל חלק  העבודות, או  ביצועלפקח על , יןזממה
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 . רזויתר מסמכי המכ  ם לחוזהאבהת לבצעפירושן: כל העבודות שיש  - "העבודות" 

 
  ט הטכני, "(, המפר להאים אנתהלן: "ן, תנאי חוזה זה )לו של הקבלת פירושו: הצע   -   "  חוזה זה" 

אחרירטימפ ככוויות  מכה  יכתב ,  ניותוכ ת  ,(שישנם  ל )ככם  ם  אחרן  מסמך    ל 
 .המכרזולמסמכי   רף לחוזה זההמצו

 
  ן אשר בהם, דרכם, רקעיהמק   ,כרזי המכמסמים בגדראתרי העבודה המופירושו:     -    "   תרהא" 

מעליה או  העבוצתם  מתחתם,  מקרבודותענה  כל  א,לרבות  שיקעין  עמדו  חרים 
 . תודועבך ביצוע הקבלן לצורה שותלר

 
חוז        ז"שכר  שתשולהת  :ופירוש-   "הה  לקב מורה  ביצום  בגין  העבודולן    תו ע להצ  בהתאם בפועל    ת ע 

נבחרה  א הזוכה  שר  לרכהצעה  תבות  ,  סכום  לון,  לה  ווסףשתת   תוספכל  כל  מעט 
 וזה זה. וראות חלה םפחת מהן, הכל בהתאשיו

 
  כל   בותלר  ,זה  מחוזהרד  נפ  ילק בלתחות  הוניות המ וכהת ז ,  המכר  מסמכיושן:  פיר   -  "     תוכניות" 

שאושיש בהן  בכתנוי  המנהל  ר  ע"י  ח י לענב  תוכן      זה, וזה  ין  אחרת    יתכנוכל 
עדי של  קול דעתם הבל י שיעל פ,  ת לעתו מעי שיהכפי  הל,  ושר בכתב ע"י המנ שתא

 . לההמועצה והמנ
 

   .ודהבחילת עת  צוב ו/או  ניותרט בתוככמפודות ה העבותבוצענ בהם יםהמתחמ   – "העבודה חישט " 
 

 
 הקבלן תורהצה .3
 

 דלקמן:זאת כ הקבלן מצהיר ב 
 

כ רא ח וא קכי ה .א על  זה,  וה,  יוחנספ   לוזה  לעמוד  והבינם  זהז חו  תנאיבכל  וא מתחייב  את  ולבצע    ה 
 אן.לויו במי תנאות על פעבוד ה

 
ת,  וודב הע  שה, תנאידרכי הגיע,  קרק תנאי ה  הטכני,  מפרטה  ת,את האתר, התוכניוק  ראה ובד  כי הוא .ב

  וכי   לחוזה נספחיו,ת בהתאם  ביצוע העבודו לשם    והנחוצות ל   ותקיהבד  כל ך  רעו  תוכמויוה  טיםרהמפ
לאמור  ם  בהתא  בודות ע את העלבצ  סוגלי הוא מת וכוטע   ו/או מום  יינה לו כל טענת  לו ולא תה ן  אי

 לעיל. 
 

תב  שבכ  מחיריםהם ו פיהתעריבות  , לרשהציע  ה ההצע   ות כי המוקדמ  יקותיו נע על יסוד בדא שוככי הו    .ג
ומהוועד  את  יםח מני  ות,הכמוי  לרה  מות   יםתו  התהוגנת  שמיריו,  יות חייבו כל  עלכולל  נו  בוחש  ה 

 זה. לפי חוזה ת  ומויב הכשבכתה במחירי היחידה והכלול
 

היד  .ד בעל  הוא  הכיכי  היכולת,  הניםשוריע,  האמצעיםסיון,  הציוד ,  הא כוו  ,  הדרוח  ים  ש דם 
חוק    ם ע"פיתרים הנדרשיהה וות  יונהרש  כל  ובידוזה  זה  ול פי ח עו,  תיחייבויוהתע  מים לביצווהמתאי
ב  והוא מתיצוע העב לצורך  היתאולד  חייב ודות,  לכל  ו/או  ג  דות  עבווע הצבי  לשם  ו דרששי  ן רישיור 

 ור. ר כאמ ו היתא/ו  ןו שיריורש אותו מעשה הדביצוע  רם טב חשבונו הוא, וזאתכל חלק מהן, על  ו/או
 

 .הכנסה ומע"מ  סמ דיניל אםתה ד ב במיוחן ודי לתאם לכהו ב רי את כל ספ כי הוא מנהל .ה
 
  הקבלן  התחייבויות  .4
 

אצבי  תבזא  מתחייבהקבלן   .א מן  ת  ע  אחת  לוסרימשיהעבודות  כל  למלתוכניותאם  תבה  ו  ם,  פרטי, 
בודה  בע לכל עיקש  זמניםללוח    לו מעת לעת ובהתאם  ות שימסרודלתיאורי העבוויות,  לכתבי הכמ

 מעת לעת.    חקפהמ ע"ילו   תנהשתינ אותהורלבהתאם ונה זמתאם להבה ודהועב

 

 ואילך.   5ו בסעיף רט פויות ש חולו כל ההוראיעבודות  חת מן ה לכל אביחס  .ב

 

 .כל כך שבכל עת שידר ו/או מי מטעמו ם המזמיןופיקוח עהקבלן יתייצב לישיבות תאום  .ג

  לכל ן,  מ מקוח בקמפ  אומנהל  ת הואתבואנה הורר תוכניות  בזאת כי בהעד  ען הסר ספק, מובהרמל .ד
 . ןי יוענ  דבר
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 למי חום וביושעות הית בודובע .5
 

במבח נאמר    אם  פרט .א אחרת  זה  עשרפווזה  תבוצענה  לא  בימ,  ללא  בודות  ישראל,  ובמועדי  שבת  י 
 . המפקח בכתב הסכמת

 
יח5סעיף   .ב לא  לעיל  אותוו )א(  על  מ  ל  אשר  העבודות  צחלק  הדברים  ך  ריטבע 

ת  חיהכר   אשהיעבודה  ל  כ  ו אות ו/פו רצ  ותמשמרו בא /ו  ללא הפסקה להתבצע  
להצלנמנע  י תלוב ו/או    ון לביטחאו  /ו רכוש  ו/או  נפש    ת ת  .  רת האהעבודות 

במקרה ביצוע  ואולם,  ל  של  הקבלן  על  חובה  כאמור,  כך עבודות  על    הודיע 
העבודלמפקח   בוצעה  ולדאוג  הבטרם  ההיתר ,  הדרושילכל  לביצוע  ים  ם 

 . כאמור
 
 
 ןועביצ ומשך העבודות תחלהת .6
 

מקה .א ל חייתבלן  ממימים    7וך  ת   ,תבודוהעוע  ציבב   חילהתב  הע"   הזמנהתן  יום  למעט  ,  נהלמי 
לעבודו סכנחד ת  ביחס  המקימות  מוחשיופות  יו ה  בביצוען  אשר  לרכוש  או  לגוף  מייד  חתת  ל 

 . ת המנהלשתקבל אצל הקבלן דרילאחר שת
 

והזה הוא מכרז  ה  מושא הסכם זמכרז  ה .ב יבצע בקבל מסגרת,  כ ן    של   האחזק  תבודע  למסגרתו 
 הל. המנ  על ידי יו עלשתוטל  פיכ ,קיהשוב לות בייבוחהר רותתאובשמל ת החמערכ

 
מה, שבעה ימים  ם וארבע שעות בימזמין לביצוע העבודות במשך עשרי  ב להיותייתח הקבלן מ . ג

  נהל. מן המ לת הודעה  שעות ממועד קב   48  תוך ודות אחזקה בצוע עב לבי  ולבוע, ומתחייב לפעבש
שהמדובככ קי   בצבמר  ל  חיימת  י בו  א םסכנת  משמנכס  ו,  ורכושל  תית ועה  של  דעתו  י  פ  כלה, 

להקבל   יבמתחי   ,נהלהמ לן  הנדרשת    ולפעול  ראתהגיע  האזחקה  עבודת  שעות    4תוך  לביצוע 
 אה. ריהקקבלת מ

 
  ט ונה המוחל ת רצדות לשביעוביצוע העבושלים את  תחייב להממובהר ומודגש בזאת כי הקבלן  

כי בזאת  ספק מודגש    רסהען  מל  .עת לעתנה מלהזמורף  ים שיצנהזמח  בהתאם ללושל המועצה  
 י בחוזה. דוי יס א תנריטי ומהווה קנו הי "להנ  ניםהזמ לוח

 
 

בביצוע העבודות .ד ל לא התחיל הקבלן  ה הסכפי  ,  ב  7בתוך    מסגרתם  כאמור  עיף  סיום מהמועד 
  ו/או החוזה    את  טלמזמין לב המזמין, רשאי  ר יגרום נזק לך כי האיחולעיל, והמנהל הערי  )א(6

וזאת  די קשהפ  ויותהערב   ט אתלחל ל  ראח  סעדלכל  ף  בנוס  הקבלן  ז   ע"פמזמין  הנתון  ה  חוזה 
י   ע"פאו  /ו שעות    24ך  האתר בתו  בלן אתפנה הקכל דין. היה ויפעל המזמין כאמור בס"ק זה, 

 ר במקומו.ין להכניס אחלאפשר למזמ  וזאת על מנתהמזמין בכתב מ העמקבלת הוד
  
 ון. ליע  חכו מפאתא , אלבויותיוהתחיי עואת ביצ   חותדלאו /ב ולעכ יה רשא ייה לאהקבלן   ה 
לא     ת טחוניויב אוויר או נסיבות  -אדם או של קשיי מזג  ח בכומחסור    ל עת  ר בזה כי טענוובהמ  

 חור. יולא תהיינה צידוק לא תישמענה,
 

עו  שנקב  זמניםהות  ח ולות לגבי  ת ו/או הער גוהשיגיש הקבלן    עבודה,  נתהזמימים ממתן    7  וךבת .ה
    . מעת לעת  ודהבעה  הזמנת ו לפרושצו

 
ככמ .ו הגש,  ןו  ה עם  החחשבות  הקלקין  יגיש  זמנים  ןבל,  לוח  של  של    עדכון  מעודכן  פירוט  תוך 

הצפויוהפעיל ביצויות  בהמשך  פיגהוע  ת  יהיו  אם  ע ועבודות.  או  עבודורים  בבצוע  ת  יכובים 
  ת נמ על  אלו    וריםג שיג פיהלן  ווא מתכ וד ה יצהזמנים כ  להוכיח בלוח  יהיה על הקבלןמסוימות  

  י.ורק המ יםמנ הזלעמוד בלוח  
זמין על פי  ף לכל זכויות המרה יסודית ובנוסיהווה הפ ם האמור בסעיף זה ו יק  למען הסר ספק אי          

   .בסעיף זהומצא האמור פים לקבלן עד אשר ילעכב כס  ןם זה, יהא רשאי המזמי הסכ
כלב  םא .ז מ  ודותבע הביצוע  ש  בדעה  חק פמה   הייה  תעבודוהוע  ציבבמשך  וא  שה  זמן    י ד איטי 

כך לקבלן,    א המפקח רשאי להודיע עליה   ,יםבהתאם ללוח הזמנ   עבודותהיח את השלמת  בטלה
  עובדים וציוד, בכדי וספת של  תמצעים הדרושים, כולל  לקבלן מה הם האוכן יהא רשאי להודיע  

 . םנימ זלוח הבתו למ שנקבע להש הזמן תוך, תעבודו ההשלמת להבטיח את 
  לא מ לל  ינו מסוגהקבלן א   בדעה כי  ,עבודותהיצוע  ך ב להתוך כדי מח,  קפהא המיש  מקרה  כלב  

אחרת אינו ממלא  , או מכל סיבה  אחר יתר הוראות הסכם זה  אחר לוח הזמנים ו/או אינו ממלא
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ד קצבראחר  המוכתבות    ישות  לוח  העבודות  ידי  בהזמניםעל  הן  למצכל  ,  אדהנוגע  כוח   ם, בת 
  ה המפקח רשאי רת שהיא, יהיאחבה  יסמכל    או  מר,וח   של כל  ות זמנההב  מצ  ,םימרו חוד, היהצ

ה. קביעתו  ביצוע העבוד   האמצעים שיש לנקוט בהם על מנת להחיש את קצבעל  לן  להודיע לקב 
 ת. עמפקח תהיה סופית ומכרה של

  ן בל קהבידי    איןי  קח יקבע כ מקרה והמפו בפקח, א המ  מועד אותו יקבעיתוקן המעוות בלא    אם  
  שאי ה רוהמזמין יהיע"י הקבלן,    ראות הסכם זההושל    הר הפר הדבווה  ה ימנים,  הזוח  לב ד  מועל

 ע"י הקבלן. רה של ההסכם לנקוט צעדים הקבועים בהסכם זה למקרה של הפ
 

  לשיקול   ןו דה יהא נתבוצו התחלת הע יובהר כי מועד מתן  בסעיף זה  לי לגרוע משאר האמור  מב .ח
ור  צוי בגין איחפית לו או זכישה ו/דר  וטענה ו/א ל  כ  הא תהיל  ןלקבל ול,  נה המ  שללעדי  ו הבדעת

   העבודה. תל תחשל מתן צו ה או הקדמה 
 

 
 התמורה .7

צוע  לצורך בי  עבור הכמויות שנדרשו  ם המזמין לקבלן תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ישל .א
  ם אתבה  ןכ, ו  ותמויהכף כתב  ירובצ  תן מעת לע יקבל הקבללהזמנה שאם  תבהו  העבודה בפועל

ת  סגרבמ  שהציע הקבלן  כפיקבלן(  ה  וצע ע"יהחה שהנור ה עים מתוך שיע בונ ה)חידה  י י הר ילמח
 תו למכרז.הצע

ל  ה בפועהעבוד  יצועב  בדבר  עצהמושפ"ע ב  אגףמנהל  פקח והמלאישור  התמורה תשולם בכפוף   .ב
רצו  וכן  לשביעות  המועצה,  של  לנה  ובכפוף  המפקח  בש  ף גאהל  נמ אישור  לגבי  צמועפ"ע  ה 

 וסעיף. ף סעי כלויות לי כמב ושוחי ת ונוף תמו, בצירבפועל הביצוע  לת שויומכה

ת העבודה  מובהר מראש כי על הזמנו   . של המועצה  ותזמנתבוצע במלואה בהתאם לה  העבודה . ג
מור  להיות ע"י  מראש  גזבר המועצקרי ראש    שי החתימה של המועצה,חתומות  ה  המועצה, 

 ה.עצהמול ש המלווה והחשב

  י של מורשם  ללא חתימת  על הזוכה לספק ולבצע הזמנותר  סול איחכי    ובהרהסר ספק מלמען  
בהר  ומלפעול בהתאם לאמור לעיל    זוכה שלאר היבחהיה ובכל זאת י  .החתימה של המועצה

על ל    הצדדים  ומוסכם  המועצה  בגין  כי  תשלם  תהי  עבודההא  ולא  כלזו  לזוכה   או   טענה  ה 
 . קרה שכזהבמ ום שלת אי  בדבר ישהדר

בתשולהתמורה   .ד ום  זהבתנאים  מועדים  בהסכם  שהחשבונו  כמפורט  ע"י    אושרות  ובתנאי 
 רמים הרלוונטים במועצה.הגו

  ת, ליון כלי וב   חדותן מיו, ביהוצאותכל האת    ת כוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  נה סופיתיה ה  ורהתמ .ה
  ה הוו מורה  תמה  .מותשלז בי המכראנת   פי  על  בודותבביצוע הע   ותרוכ כה  ,מין וסוג שהוא  כלמ

מלכיסו התחיי  אי  לרבות  לכל  הקבלן,  צישמירה,    בויות  אדם,  כליודכוח  חומרים,    ,  רכב, 
בהובל עבודה,  כלי  התכנון  םיוח יט ות,  עבודות  הכרוך,  ריש  וכל  ההת  יו בהן,  אמות  והיתרים, 

ה  מורה קבוע תהכי  ר  ובהעוד מ  דות.העבו  מבין  יביצוע עבודה כלשה   לתחהת  ורךת לצ וייבהמתח
  שך הדחיפות בביצועה ומבותה, לאופיה, למידת  ודה, למורכבת העמבוצע בו    למקוםר  שק  בלא

נד  הזמן פיקוח  של  לקיומו  לביצועה,  עבודה/  ו צל  רשהנתון  ביצוע  פיק רך  ולמועדהיעדר  בו    וח 
   .ו"בי וכ  וצעתיא מבנדרשה/ בו ה

כל דד, מלמ  דההצמי  פרש בגין ה  ישהכל  ספתכל תוהיה זכאי ללא י  ןהקבלבהר ומוצהר כי  ומכן   .ו
 .   מין וסוג שהוא

חו  ובהרכן מ  .ז סוג שהוא, החלים או אשר יחולו    , מכלבהבמפורש כי כל מס, היטל או תשלום 
העבו  עלד  בעתי זה,  פ"עדות  ביצוע  על  חוזה  וישולמו    יחולו  ידהקבלן  העל  תנצמועו.  כה  ה 
לנם  ל סכוכבלן  ומים המגיעים לקכמהס לשעליה  מ  ובכלל  , ןדיכל  פי  כות    יטלים ה  , יסיםזאת 

 זכאי תהווה תשלום לקבלן. ותשלומי חובה, והעברתם ל

יה  ואשר לא מפורט לגב   ה,ז   ן בהתאם לחוזהספת אשר חלה על הקבל ונוצאה  כן מובהר כי כל ה  .ח
י  בכתבמחיר  תיעשה  חידה  ח  הכמויות,  ששבונעל  והוהקב  ל ו  ללן,  זכאי  יהא  לא  תא  ספת  וכל 

עבודות,  עבודות בכל תקופת ביצוע התרי הא  לר, שמירה עין היתב  ת,רבו, ל. זאתום בגינהשלת
 .הצמוענהל מחלקת שפ"ע  ב שייקבע ע"י מ כפי בהתאם לצורך 

רשאית   .ט תהא  המועצה  כי  מוסכם  המגיע    תכולנעוד  תשלום  אמכל  הסכומית  לקבלן  ם,  כל 
  וזה ח גרת  ממנו במס ש  הנדר  ל של כי ביצוע בשלמות  ו עקב א עלי   וחולר ישקנסות וההורדות אה
 .הז
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 הסבת חוזה זה  .8
 

חוזה    רך אחרת כלשהי אתו/או להעביר בד  סב ו/או להמחותקבלן רשאי לשעבד ו/או להאין ה א. 
ו/או את   כל חלק ממנו  ו/או  חובותיו  תו ויזכזה  ו/או  כ  ע"י חוזהיו  ו/או  )להלן:    ל חלקזה  מהן 

 כתב.   במראש ו ועצההסכמת המ"(, אלא ב זה  וזהח בתהס"
לאחסמל  ן רשאיהקבל  אין ב.  ביצור  או מקצתן, אלא בהסכמת המ  בודות,הע  וער את    ועצה כולן 

ואולם,מרא ובכתב,  ב  ש  עובדים,  ובי  יןהעסקת  העבודות  זמן  לפי  משתלם  ששכרם    ןששכרם 
ול העשוע  יצ ב  צמה, משום מסירתכשלע  ,, אין בהת ר העבודושתלם לפי שיעומ או חלק  /בודות 
המ לאחר.  מחלוקת הן  בשעוררה  הת  מבצאלה  הב עע  אם  קבלן  ודות  שהוה  נמשנו  עובד  או  א 

 ה ערעור. ל החלטתו לא יהי פוסק בלעדי וע מנהלהקבלן, יהא ה
ין  שות כן, א עא חייב למהן לאחר, אף שאין הו  קין להסבת העבודות ו/או כל חל ים המזמהסכ ג. 

  שא יי קבלן  ה זה, וה וזלפי ח   ותיוריותו והתחייבויבלן מאחת הקאור  פטל  סכמה האמורה כדיבה
מע  ותיראחב לכל  באימחדל    או  שהמלאה  מהן,  חלק  כל  ו/או  העבודות  מבצעי  כוחם    של 

 ן לאחר. המזמין להסבות העבודות ו/או כל חלק מ גם לאחר הסכמת ה ועובדיהם,
תנאי שיראה    שנה בכלני מלקב  קתעסחוזה זה ו/או לההסבת  הסכמתו ל  תאי להתנוהמזמין רש ד. 

שרות להסבת חוזה  ם ההתקסכהת  בדרישה לחשיפ  –  רמויות האבכלל  ומבלי לפגוע  –ת  ולרב   לו,
 נה. עם קבלן/ני המש  או הסכם ההתקשרות/וזה 

  
רשאי  הקבלן   ה.  במבנה  אינו  כלשהו  שינוי  ביותאגדותהלעשות  שיהיה  כפי  הגשת  ,    , צעתוהום 

קצאת  ה  בעל מניות או  ף יעת חבר, שותו/או גר צירוף    –ור  מהא   ותלי ומבלי לפגוע בכל  –לרבות  
 ת.   ושחדמניות 

בסעיפים    בניגודן  לקבפעל ה ו.  לעיל, תהא  ה.8  –.א.  8לאמור  בט.  זה  חוזה  ומבוטלת הסבת  לה 
בל  וחסרת באופן  אחראי  יהא  והקבלן  תוקף  מעכל  לכל  התחייבוידי  על  ילוי  זה פ ותיו  חוזה    י 

 אן.במלו
 
 
 יםסמכמספקות ב .9
 

י  א.  למנהל  הקבלן  כל סתודיע  טיעל  ו/או  בת רה  במווכני עות  דבר  ו/או    םיפרטת,  שור  הקר  אחכל 
 טעות כאמור. דבר הסתירה או הביצוע העבודות, וזאת מיד עם היוודע לו ב

 
בכל מסמך אחר    ההמצויה  חוזה זה לבין כל הורא  תמקרה של סתירה בין הוראה מהוראובכל   ב. 

פק  ס יה  היהמועצה. ככל ש  םההוראה המיטיבה ע  ברתגזה,    חוזה  את  ויםו מבין המסמכים המה
 יקבע המנהל איזו הוראה תגבר.   המועצה,ה עם יביט המאה היא  זו הוריא בי לג

 
לא ניתן להכריע    ר, אשחת מהוראות חוזה זה להוראה אחרתסתירה בין הוראה אגילה הקבלן   ג. 

ך זה או של כל  סמן של מפק בפירושו הנכו, או שהיה לקבלן סור בסעיף קטן ב'בה בהתאם לאמ
ן מפרש כהלכה את חוזה זה,  הקבל   יןא  תו אשר לדעדעה לקבלן,  קח הופר הממסחלק ממנו, או ש

ב הקבלן  למנהליפנה  וזאתכתב  ממו  24בתוך    ,  הספ שעות  או  הסתירה,  גילוי  מעד  או    סירת ק, 
יית הודעת המפקח כאמור.   ירוש  הצורך, בדבר הפ  לרבות תוכניות לפין הוראות בכתב,  המנהל 

 ית ומחייבת. א סופהר, ת אמווראת המנהל, כלנהוג לפיו. ה שיש
 

לר  הלמנה ד.  השאי  ביצוע  כדי  תוך  לעת,  מעת  לקבלן,  ההמציא  תוכניות    -וראות  עבודות,  לרבות 
 או כל חלק מהן. /ודות לביצוע העבו -ינויים לפי הרצון ש

 
ה ה.  חש הקבלן  על  אחראי  נכון  ינו  לסימון  העבודבונו  של  לרבות ומדויק  ק  ות  המפלסים,  ווי  כל 

דיוק בסימונו של אחד הסימונים אף  ו אי  א   אהגי ם והמידות. נמצאו שיווניכ ם, ההגובה, הממדי
 פקח. מ של הן זאת על חשבונו לשביעות רצונו הא הקבלן חייב לתק פקח, ידק ע"י המ אם נב

 
 עות רצון המנהל:ביצוע העבודות לשבי .10
 

את    יבצע  להקבלן  בהתאם  זה,העבודות  רצונו  חוזה  המנהל  לשביעות  של  מלא  וי קח  פוהמ   המוחלט 
 מפורטות בו.שאינן  וזה ובין , בין שהן מפורטות בחוהמפקח  של המנהל םהאותי ורה כל לצורך זה אחרי 

 
 

 תקופת ההתקשרות .11
 

ניצול   תום , או עדחודשים( 12עשר חודשים  ) עם הקבלן תהיה לתקופה של שנים תקופת ההתקשרות  א.
י המוקדם  לפ  -₪ כולל מע"מ(  300,000) עד ניצול התקציב  , אוההתקציב העמוד לרשות המועצ

 . זה סכםהחל ממועד חתימת הצדדים על ה -יניהםמב
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למועצה תהיה שמורה זכות הברירה )אופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה אחת נוספת,   .ב

ניצול התקציב, כאמור לעיל, לפי   תום שנתיים )או עדקשרות לא יעלה על סך כל תקופת ההתכך ש
ות  מוארכת ימשיכו לחול כל תנאי המכרז, לרבההתקשרות ה . מובהר, כי בתקופתיניהם(המוקדם מב 

 . וטופס הגשת ההצעה , כתבי הכמויותהוראות מפרט השירותים
 

לסיומה בהודעה   ,זה החוזעל פי   ,שרותת להביא את ההתקלמועצה ולה בלבד הזכועל אף האמור לעיל,   . ג
בכל  שהם. ה או נימוק סיב צורך בללא כל   -הבלעדילפי שיקול דעתה , קבלןומראש שתשלח ל בכתב

בהודעה דלעיל   ובלידי סיום במועד הנקעל פי סעיף זה, יובא החוזה  ה,מקרה בו תשתמש המועצה בזכות
עצה  מוש המוועצה בשל שיסוג שהוא כלפי המ , או תביעות מכללא תהיינה טענות, או תלונות קבלןול

 תוארך.אכן תקשרות תקופת הה, ככל שרכתה המוא עיף זה יחול גם על התקופסבזכותה זו.  
 
כדי למנוע מן הזוכה לסיים את הביצוע בנוגע לפרוייקטים שהחלו   א בויובהר כי האמור לעיל לא יה  .ד

 הזמנות כאמור.  הוצאו לו   ןות בגינד ולים את כל העבעמו, והוא מתחייב להש בתקופת ההתקשרות
 
ת ככל  הארכו  לרבות שך כל תקופת ההסכם "מ, למ₪ , כולל מע 300,000ום ההתקשרות הינו עד סכ .ה

 על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים. קציביהיו. וזאת בכפוף לאישור התו
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   ביצועערבות  .21 
 

עם הגשת    ד לידיו,ין ויפקילמזממציא הקבלן  י  וזה זה,ח   ע"פלהבטחת מילוי התחייבויותיו   .א
ז חתי חוזה  ד מת  להנחת  בנקאית  ערבות  כתב   התאם ב,  ₪  15,000  ך שלבסעת המזמין  ה, 

 (.ע"וערבות הביצ)להלן: "  1.5ספח נכ מצ"ב ה נוסחל

 

   טונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן.  רבות הביצוע תהא אוע .ב

תהי .ג הביצוע  לתקערבות  בתוקף  של  ופה  למ   ממועד   ם חודשי  12ה  כאמור.  ועמסירתה  צה 
להאריך    במידה תחליט  ההסכם את  והמועצה  תקופת  להאריך    קבלן ה   על  ,תקופת  את 

ביצוע.  בהתאם   בות ערה סיום  תש  לאחר  ערבות  מהעבודות  כפי  הביצו ש  בדק,  כערבות  ע 
 שיפורט להלן. 

 

ליות  ע בכלבלי לפגומ .םהסכאות הר ון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוהערבות תשמש כבטח  .ד
 ולכיסוי של:   ה הבטחש הערבות לשמהאמור לעיל ת

 
והתשלומים    כל     .1 במישרי שוריהקההוצאות  ובעקיפיןם  ן  קבל ל  ן 

להוציא    עצהמושה או  עלולה  לשלם  בל או  בקהתחייב  עם  הם  שר 
 זה.  הסכם 

ות  יפוצים במהלך העבודו/או הש השלמותהל הוצאות התיקונים, כ     .2
או    מועצה ל  הפסד העלול להיגרםנזק ובהן, וכל    שאת  מועצה ה  אשר

 הנ"ל.  מי מטעמה עקב ביצוע הפעולות ל

שייג .3 נזק  פלמו  רםכל  או  שיהיאעצה  ה  גיע מ  יצוי  זה  עקב  חוזה  פרת 
 . הקבלןבידי 

 

אווקרב .ה אחד  לעיל,    יותר  ת  המפורטים  את מהמקרים  לממש  המזמין  רשאי  יהא 
כו הביצוע,  מקצתה,  ערבות  או  אועבפלה  אחת  פעמיםב  ם  ולה מספר  מתוכ,  לגבי    ה יפרע 

ות  יה לערכאלפנ  קק, לאלתר, מבלי להיז ים, ההוצאות והתשלומים כאמורקים, ההפסד נזה
לב ומבליו/או    רותורו/או  כלשהו  בהוכח   למו"מ  בנו זא  .נזק  תצורך  אחר  ת  סעד  לכל  סף 

 כל דין.  הנתון לו על פי חוזה זה ו/או על פי 
 
ע  רבות הביצוע  ייב הקבלן לחדש אתיהא ח חלק ממנה,  ו  יצוע ו/א ב גבה המזמין את ערבות ה .ו

ור  האמם  וב על הסכושתעמוד שכך    ה,חלק ממנה לפני הגביו/או להשלים כל סכום שהיה  
קבלן הודעה שהמזמין גבה את ערבות  יבל היום בו ק הימים מ   7וך  ת   ,זאתק א' לעיל.  בס"

ח כל  ו/או  כאמהביצוע  הביצוע  ערבות  השלמת  ממנה.  ב ולק  אין  להוות  ה  ר,    הסכמה כדי 
 למימושה.

 
 

 יד י עובד מעבחסי .13
 

כל אחד אחר    ן ו/אוקבלה  בין עובדי  מעביד.  –ובד  ע  ין לא יתקיימו יחסיבין הקבלן לבין המזמ א. 
. למען  מעביד –ש בשירותיו לבין המזמין לא יהיו יחסי עובד השתמ ו שהקבלן אק על ידו ו/שיועס

 בר ועניין. לכל דבלן עצמאי ק בלן הינוקהסר ספק, מובהר בזאת כי ה
 

בכבלמ ב.  לפגוע  מי  בכל  ו/או  לעיל  האמור  זה,  לליות  בחוזה  אחר  ל  חייבמת קום  העסיק  הקבלן 
לשכד   יםעובד ובמ ין,  במלואם  להם  כל  לם  את  עצמאי,    החליםתשלומים  ה ועדם  כקבלן  עליו 

כן  ר עובדיו ובובורו ובעעביטוח לאומי ומס הכנסה, ב  –אמור  ומבלי לפגוע בכלליות ה  –לרבות  
כל  י  פי הסכם ו/או על פ  ים החלים עליו על עובדיו, עלאליים ואחרצי שאר התשלומים הסו  כל
 ין. ד

 
ו ג.  מ  ע"יע  קב תיהיה  לעיל, מתחייב הקבלן  .א.  13בסעיף    רבניגוד לאמוקביעה  שפטי מוסמך  גוף 

דרישת עם  מיד  המזמין,  את  בגיןלשפות  שיחויב  סכום  בכל  הראשונה,  לרבו  ו  הוצאות  ת  כך, 
 "ט עו"ד. ט ושכמשפ

 
ו מבין  אחר שאינורם  ג  קבלני משנה ו/או כלזה כדי להתיר לקבלן להעסיק    אמור בסעיףב  אין ד. 

 וזה זה. פ האמור במפורש בח אלא ע"ו, די עוב
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ו/או מבסעי  ין באמורא   כל עובד  לגרוע מזכות המזמין לפסול  נותן שירות  ף זה כדי  ו/או  ועסק 
של המנהל וללא    עתו הבלעדי ד   עבודות, ע"פ שיקולצוע הק לצורך ביסייבקש להע  קבלן האחר ש

 ר על כך. כל זכות ערעו
 
 

 ם הקבלן מטעחה השג .14
 

מוסמך    נציגוע העבודות. מינוי  רך ביצפות לצוי וישגיח עליו ברצימצא באתר  י מך  המוס  ונציג   ו הקבלן א 
סרב לתת  לשאי  מנהל יהיה רההמנהל, ו ם של  יף זה יהא טעון אישורו המוקד מטעם הקבלן לצורך סע

זמן שהוא. לצורך קבלת הוראו או לבטלו בכראת אישו דין  ל  קבלן  וסמך של ההמ   ויגנצ ות מהמנהל, 
 . הקבלן ןכדי

 
 
 : לגוף או לרכושין נזיק .51
 

ו/או נכות ו/או  ובגין כל תאונה ו/או מחלה  לכל    חריות מלאה ומוחלטתא  אחראייהיה    ןהקבל .א
  ות צוע העבודתוך כדי בישהו מחדל כל מעשה או מ צאהכתושייגרמו   ו אובדן, או/נזק ו/או   חבלה

ו/או    מועצהללרבות    לשהוכ  גוף  /ו של אדםו או לרכוש ופלג ,  ישרין או בעקיפיןבמ,  ןובקשר אליה 
ו/או   ו/או  עובדיהללקבלן  כלשהום  ו/או לאדם אחר  למי מטעמם  ו/או  ובכלשלוחיהם  זה  ,  לל 

חר,  ו לפי כל חוק אחדש( ו/א)נוסח    יןזיק לפי פקודת הנד שלישי  ראי כלפי כל צאח  הקבלןיהיה  
,  וצאותיווה  וחשבונ ל  ע   המקרה,)ים(, לפי  וקהניז ו/או    מועצה את ה  ולשפות ויהיה חייב לפצות  

ו/או  כל    בגין שיתב דרישה  לכך נגד  גשויועה  בקשר  שיגיע  ה  הפיצוי  ו/או  הנזק  דמי  ובכל   ,
משחרר  לו)ה הקבלן  ומראש()הם(.  ה  לחלוטין  עובדיה,  צהמוע את  ואת  חישלו,  שבא ה,  מי 

ו/או    ות וחבות לכל ובגין כל תאונהטעמה, מכל אחרימ ו/ו   נכותו/או מחלה  או נזק  /או חבלה 
אוו/ קל בדן  או  כנ"ל,ו/או  לרכוש  או  לגוף  גוף  כאמור    שאירעו  קול  ו/או  אדם  לכל  זה,  בסעיף 

 בכל עילה שהיא.  אחר, לגוף ו/או לרכוש,
יאה מקצועית  לה עקב שג מו גרנזק שי ו פגיעה א ל ן כ בגי  מועצה הת וישפה א  יהיה אחראי לן הקב .ב

 ועית.חובתו המקצי מילו חדל ו/או הזנחה בו/או מ הקבלן של 
ור לעיל אשר יתגלו לאחר  נות כאמ ת ורשלו ל גם לגבי מקרים של שגיאתחו  בלןהקל  ותו שריחא . ג

   תום תקופת ההסכם.
הס .ד הלמען  של  אחריותו  ספק,  בר  כמפורט  א'קבלן  תחול  ג-ס"ק  לעיל  מעשיםבשגם  '  ו/או    ל 

משנה    דים, קבלניובות עצוע העבודות, לרב ם הפועל בשמו ו/או מטעמו בבידלים של כל גורמח
 "ב. יו וכ

ר  ה מועצה .ה לקבלן תהא  לעכב תשלומים  כנגד    הסכומים בגובה    שאית  לתביעה  נושא  יהיו  אשר 
וחלט  ומפי  אלה באופן סו תביעות    ד אשר תיושבנהדן כאמור בפרק זה, עבגין נזק או אוב  הקבלן 

 . המועצהון  ביעות רצלש
או  ו/  המועצלו  אשר יגיע או פיצוי,  ו/כום  זה ומוסכם, שכל סי לפגוע באמור לעיל, מוצהר במבל .ו

ד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או  ע ע"י צת שתתבמיהיה לשאת בהם מח  מועצההשעל  
ושכ"טמועסקיו,   הוצאותיה  ה  כולל  תהיה  מהסרש  מועצהעו"ד,  לקזז  ם  המגיעי   ים כומאית 

   קבלן.ממנה ל
כי  סממפורט במהעבודות, כת  ממהוות הקבלן הנובעת  ור בסעיף זה כדי לגרוע מאחרי אין באמ .ז

 כרז.המ
 

 לעובדים  םנזקיובדים וע .16
 

לגרלבמ .א מכלל י  בסעיף  וע  האמור  דמ  הקבלןלעיל,    15יות  כל  לשלם  פיצוייםמתחייב  או  נזיקין    י 
ע"פ   לכל אדםדין לעובהמגיעים  בר  אח  ד או  נזק  , כתוצאהקבלןל  שירותו ש הנמצא  ה מתאונה או 
קשורים, במישרין  מחדל ה  ה אוממעש   אוו/איתן    ו/או בקשר  ותעבודתוך כדי ביצוע ה  כלשהו שנגרם

בעקי בבפ או  את    פ" עחייבויות הקבלן  יצוע הת ין,  וישפה  יפצה  זה. הקבלן  כל    המועצה הסכם  בגין 
 .   רתו כאמובוחיימאי קיום הת ם כתוצאהם שתחוייב לשלתשלו

לעבוד    המתיר להם   מה מטע  בעלי היתר עבודה   ו/או  אזרחי המדינה יק עובדים  לן מתחייב להעס הקב .ב
בעהקבל  צלא דן  בחבודות  האמורות  העבודות  זה  ווגמת  לזה  דיןבהתאם  כי  כל  מתחייב  הקבלן   .

 וך המועד. זמנות בת ע העבודות המומספר הדרוש לשם ביצו מקצועיים, בהעובדים יהיו 

ול  מתחייב  לןקבה  .ג לשביעות  לנהל  אקיים,  כוח  פנקסי  המפקח,  של  שרצונו  יירשמו  בהם  מם,  דם, 
וסוגםמק ה  של במקצוע    צועם  המועעובדכל  העבודוים  ביצוע  לצורך  ימי  תסקים  שעות    עבודתם,, 

 עבודתם ושכר עבודתם. 
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למה .ד להמציא  מתחייב  אתקבלן  דרישתו,  לפי  הא  פקח,  כוח  הנ"ל,פנקסי  ביקורת.  דם    כן   לשם 
יומית,  ו  ו/א  ם חודשית, שבועיתמצבת כוח אד  –לשביעות רצונו  א לפי דרישתו ווא להמציתחייב ה מ

 ם. תקצועותיהם, סוגיהם והעסקם לפי מובדי קת הע לולול את חשתכ
, לפי  פועלים הדרוש בכל עתלהעסיק בביצוע העבודה באופן רצוף את מספר היב בזה  מתחילן  הקב .ה

ומכל    דים, בכל זמן שהואסור כלשהו בעובבדבר מח  ד הקבלןמצנה  שמע כל טעית  לא  .בודהשלבי הע
 . שהיא סיבה

י  ת על פ ובעלי כל ההסמכות הנדרש  ,יםאואחריים  מקצוע,  כשירים  םעסיק עובדילהייב  הקבלן מתח  .ו
  בהתאם לאופייה ,  לשם ביצוע העבודה  במספר הדרוש  ת כל דין, תקן, הנחייה, הוראה וכיו"ב,הוראו

     .של כל עבודהומהותה 
דיןאות  בכל עת אחר הוריב למלא  קבלן חיה .ז ו/או מועסקיםבקשר להעסקת העוב  כל  ן  בל. הקדים 

בעד  עובד   ישלם  את  יוכל  ה,  ע"  תשלומים כל  המשתלמים  ההמעבי  י הסוציאליים  כל  תשלומים  ד, 
וכן תשל עובדיו  בניכויים משכר  חייב  פי  ומים אחרים בהם חייבשמעביד  על  ובי  המעביד  טוח  חוק 

  ביותר של העובדיםבדים המייצג את המספר הגדול  ידי ארגון העו  ובלים עלרים המק עובשיסוציאלי  
 ף.  ה באותו ענינבמד

ון המפקח, ושנועדה לשמור  יעות רצוק לשבח דרישה וחובה המוטלת לפי  יים כל  ב לקמתחיין  הקבל .ח
ובטיחות  נוחיות  רווחת,  ש  על  זה  ובכלל  לעובדיהעובדים  המועסק יוסדרו  העם  בביצוע  ה  בוד ים 

ר, אף  יוום דבודה לא ישמש כמקאותים במקום העבודה. מקום העמקומות אכילה ננוחיות וסידורי  
 .  צהלמועדה ת העבורה עד ליום מסייצוע העבוד תחילת ב דם מלאף א, יור זמנילא ד

 
ת  י הבטיחו י העבודה וכללוראות בהתאם לכל דינ לעמוד בכל הדרישות והה   מתחייב הקבלןכמו כן,   .ט

 הקבלן את התנאים הבאים:   מור לעיל יקייםע מכל האלי לגרומב ה.באתר העבוד 
 

בשבילם וכל דבר אחר תחבורה  עי ה ואמצ  הם שגחה עליהעובדים, הת  רווחהקבלן ידאג ל (1)  
 בכך.  ךהכרו

  
ויקיים תנהקבלן ישלם שכר עבודה, כמקובל בענף לעובדים שיועס (2)   ידו  אי עבודה,  קו על 

 עי. צוהמקע"י האיגוד  אם לקבועבהת
 

כל המיסים, הן מתחייב לשלם  הקבל (3)   ליים  יאהסוצ קרנות, הביטוחים  בעד העובדים את 
 הקבוע בחוק.   פ"עעובדים  העסקת   בגיןרות, אח הוצאות  עם כל

 
יעס (4)   ע"באם  יפעל  זרים,  עובדים  הקבלן  וע"יק  דין  כל  הוראות  הרשויות    פפ  הנחיות 

וי המ לכך  לרוו וסמכות  העובדים,  פעל  ה   מגוריהםי  תנאחת  ומשכורתיותנאי  הם  עסקתם 
 והתנאים הסוציאליים. 

 
לשל    ורות לעובדיכו ם משהקבלן מתחייב  זרים  כל הוצאה הכרוכה    בות,ר ההטשאם  וכן 

 בהתאם ושהייתם. 
  

  פ"עאחרת    ותייבבידו וכל התחדרכונים  חזרתם, הפקדת  היה אחראי להבאתם, ההקבלן י    
 ו/או משרד הפנים.  קהדרישות משרד התעסו 

 
 הזרים. בדיםת לעויקה ויריבוין כל קשר, זודגש, כי אין למזמ ומ מובהר   

 
 יונות מלשכת ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו יהיו בעלי ריש אשר יועבדו    ש"תושבי איו עובדי   (5)  

 . קףבתול אישור אחר ק ו/או כ כל חו פ"ע דרש  התעסוקה כמתחייב ונ
 

 . "שאיועלויות של העסקת עובדים מה  קבלן מתחייב לשאת בכלה   
 

לדר (6)   מבהתאם  המפקח,  הקבל ישת  להח תחייב  מ ליף  ן  העבודה  את  די  ייבאופן  מפקחי 
עובדי  מועמט מקצועו/או  בעלי  ו/או  מתחייב  .  ם  לאל  הקבלןבנוסף  לצורך  להעמיד  תר, 

העב תפק ודוביצוע  בעל  חלופית,  אשר  יד  באופן  עיכוע  מני ,  ביצואו  ב  כל  בקצב  ע  דחייה 
  .בלעדיקול דעתו העל פי שי  פקחשר מראש על ידי המ יאוהעבודות. בעל התפקיד החלופי 

 
   
  –ו, לרבות  מזמין יחויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגדכל סכום שה  ואלפה את המזמין במבלן יש הק     .י

בכלליות לפגוע  משפט  הוצא  –האמור    ומבלי  עו"ד,  ות  עמידן  בגי ושכ"ט  מהחובות  אי  אחד  בכל  ה 
ע"פ  מין  ת המזרוע מזכויו תב, ומבלי לגבכ  –דרישת המזמין  עם  יות בסעיף זה לעיל וזאת מיד  נו המ
   סעד אחרים.תרופה ו/או ל כ כל דין, ל ע"פו זה ו/א ה חוז
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עעוד   .יא כי הוא  עובדיםומד בתנאים  מצהיר הקבלן  )איסור    הקבועים בחוק  כדין  העסקה שלזרים  א 
תוהבטח הוגנ נא ת  התשנ"א  ים  התשמ"ז  וב,  1991  –ים(,  מינימום,  שכר  לצורך  1987  –חוק   ,

ע בחו התקשרות  המועצה  וכים  זה,  חתכראי   זה  תצה  על  בנוסהים  למסמכיר  המצורף  כרז  המ  ח 
 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  והמהווה

 
 הקבלן:אחריות   .17
 
 

יה  א.  בלבד  אהקבלן  המזמין   חראייה  תבי לשפו   כלפי  לכל  בקשר  שתוגש  תו  באם  עה  המזמין  נגד 
פין, עקב מעשה או  אם בעקיבמישרין ו  ואשר נגרם אם  עבודותהקורו בביצוע  גין נזק שמ ב  תוגש,

עמו,  שלנות אך הדין מחייב זאת( של הקבלן או מי מט ורחדל  אם לא היו מ  גם )או  י  דל רשלנמח
נגרם לציוד    ד, בין אםלחומרים או לציו, או  ק נגרם למבנההנז  ן אםו מי משליחיו או סוכניו, בי א

מוזמניהם, או מי  ליחיהם  המזמין, ש   שלישי, לרבותלכל עובד, או לכל צד  ן אם נגרם  בי הקבלן, ו
 מם.מטע

 
קשר לכל זמין בימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין וישפה את המ  זהעיף  תיו בהתאם לסלובפעו .ב 

ות האמור לעיל,  גוע בכללי הקבלן. מבלי לפ  בויות פרה של התחייה מהתוצאתביעה שתוגש נגדו כ
אחראי  הקיהיה   ב בלן  לשפותו  המזמין  לכלפי  נזק  כל  נזקגין  הוצאה    רכוש או    גוף   י רבות  או 

כתוצא  יןלמזמ ו  יגרמיש  כספית מהבפועל  כך גשה  בשל  המזמין  נגד  אישום  כתב  או  תביעה  ת 
אין  וראות הסכם זה.  יה והלהיתרי הבני  התאםלא בש  הןאו חלק מ  עבודות האת    צעיבלן ב שהק

 הבנייה.  יה, שלא בהתאם להיתר מזמין לבניה לעיל משום הסכמה מצד באמור
 

ין כל סכום זמ ו למתחת המזמין אם  ישל  לןעו שהקבבסעיף א' לעיל , משמהנזכר    השיפוי (1)  
לנ"ל כהוצאות וכל סכום שהמזמיןאו כש  שהמזמין יוציא בקשר  עו"ד,  דין  כ   יביחו  כ"ט 

)אם יוטל  ובין כקנס  ת  כפיצויים ובין כהוצאוורר, בין  פסק הב  פ"ע ד או  פס"  פ"ע לשלמו  
בימ ע"י  ובצרוף  קנס  הוהפר  ריבית"ש(,  ההוצאה  מד צשי  מיום  כדין  הסכוה  ע"י  ם  של 

 ם למזמין ע"י הקבלן. לוהתש זמין עד ליוםהמ
   
שתוג (2)   מקרה  נגד  בכל  בש  חייב  שהקבלן  תביעה  המשיפוהמזמין  בי  בגינה  התאם זמין 

יוד לעיל,  המזמין לאמור  בתוך    יע  ע   7לקבלן  ואםל  ימים  זאת,   התביעה  יבקש  הקבלן 
לקיעב המזמין  מסמיר  כל  שיומצבלן  לתביעה,  ך  בהקשר  לו  זרה העכל    אתויושיט  א 

 הקבלן. ד ישא ביר לניהול המשפט ובלבד שבהוצאות ובשכ"ט עו"ס אופן הדרושה ב
 
   

 :. ביטוח18

ב .א להמזמין  מועצה מקומית  יקרא:  )ביטוח(  זה  ו/או  סעיף  של  קיה  עירוניים  ועצה  המתאגידים 
המ של  סמך  גופי  וו/או  ו/או  /ועצה  למועצה  קשורים  גופים  המממניםאו  ממשלה  את    משרדי 

 חלקן. ו א /ות ווד העב

-ים להם הוא יהיה אחראי על מהתחייבויות הקבלן  על פי חוזה זה ומאחריותו לנזק  ועבלי לגר מ .ב
 זה.  ורט בחוזהדין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפ פי כל

ח הרשומות  הקבלן בלבד. כל דרישות הביטו  ל חים וההשתתפויות העצמיות יחלו עטועלות הבי        .ג
 פני ההתקשרות בין הצדדים. ל  ל הקבלןביטוח שה  ותוליסבפייושמו בחוזה זה 

יבויותיו על פי חוזה זה. הקבלן  וציוד שישמשו אותו לביצוע התחי  הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש .ד
ין כל נזק או  גבטענה או דרישה כלפי המזמין  ב  ואובשם מי מטעמו שלא יבבזה בשמו  מצהיר  

ות תביעות תחלוף  רבל סוג ליבוב מכש עתתבי ביך גם לגלבטח אותם כאמור, וכאבדן שניתן היה 
 מחברות ביטוח. 

ים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים  ות האחריות וסכומי הביטוח הרשומהביטוח הנדרש, גבול .ה
ד מחוזה זה, הנם  ר( אשר מהווה חלק בלתי נפביטוחיםם  אישור קיו)להלן:    1.6כנספח  "ב  המצ

יכון העומד לביטוח.  הס וגודל    ו להיקףעמ מט מי    אוהמזמין  בהם משום אישור של    מזעריים ואין
ו ביטוחים  לקבוע  יהיה  הקבלן  העל  וכפי  האפשר  ככל  לביטוח  למנוע  סכומים  מנת  על  סיכון 

 .לצד שלישיהפסד לו, למזמין ו 
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בויות על  כם זה  לא נועד לצמצם את התחיי"אישור קיום ביטוחים" הרשום בהס י  מובהר בזה כ        .ו
ב  ל אישור ש  תיתמציה  ומהתוכןפי ההסכם,   ורק כדי לאפשר למבטחים  יט קיום  וחים הינו אך 

נוסח אי  לעמוד בהנחיות לגבי  יהיה ללמוהפיקוח על הביטוח  ביטוחים. על הקבלן  ד  שור קיום 
ין את הדרישות וליישמן  ר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להב עזמידת הצורך להיאלו ובדרישות  
 . ו ללא הסתייגויותבביטוחי

  זכויותיו ו/או את זכויות המזמין, באופן המפקיע את    וחות הביטת פוליסאווראת הן  פר הקבל ה .ז
יעות ו/או  לו כל תב  ו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינהיהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמ 

והוא יהיה מניו טענות, כספ והבאיםת או אחרות כלפיו,  מטעמו כל    וע מלהעלות כלפי המזמין 
 ר. טענה כאמו

ל  טחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבון לנזקים בלתי מבודיעל פי    ה אחראי היי   לבדו ן  הקבל .ח
 סה. ההשתתפות העצמית הנקובה בפולי

ה  14 .ט על  החתימה  לפני  עבודה  ה  חוזהימי  על  המזמין   לחתימת  הקבלן  וזהח וכתנאי  ימציא   ,
אישור  את  הבי  למזמין  נכללים  בהן  הפוליסות  ואת  הביטוחים  הנדרשקיום  כפי  פי   טוחים    על 

חתו  חוזה כשהם  עלזה,  ישראל-מים  מדינת  של  רישיון  בעלת  ביטוח  חברת  בסוגי  לע   ידי  סוק 
 . הביטוח הנדרשים

ו/או בפוליסות, ימציא   ים ה באישור קיום הביטוחימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקוב 14       .י
 לתקופת ביטוח נוספת. זמין  אותם שוב כשהם מתוארכים  הקבלן למ

, אין משום מתן  כאמור לעילהביטוחים ו/או הפוליסות  ם  שור קיומצאת איבהי  את כבזמוסכם   .יא
התחייבה  י חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פ

כדי להטיל  די המזמין כאמור לעיל, אין בה  כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לי  יםלשפות על נזק
 ל הביטוח.ש ו וטיבובי היקפ לגי  כלשה ת על המזמין  אחריו

ומוסכם   .יב יהיה מוצהר  המזמין  כי  הצדדים  הביט  בין  קיום  אישור  את  לבדוק  ו/או  רשאי  וחים 
ו אי בדיקתם על ידי המזמין  א  למען הסר ספק, בדיקתםהפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. 

 ה זה. וזח  ל פיע  אחריות על פי דין או אחריותי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאו מ

נטי לדרישות המזמין, לרבות  ה ימחק כל מידע שאינו רלוו להגיש העתקי פוליסות וב  ולקבלן יכה . יג
 עסקי סודי וכיו"ב.  ים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידעמחיר

המזמין וצמ .יד כי  הצדדים  בין  ומוסכם  לשנות    הר  מהקבלן  לבקש  רשאי  את  יהיה  לתקן  או 
א ו/או  הביטקיר  אישות  הפוליסות  עלום  החוזה.  מ   וחים  פי  על  להתחייבויות  להתאימם  נת 

ות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא  או שינוי לא תהווה אישור לתקינ  הבקשה לתיקון
 ות כל שהיא. ריח עקב כך על המזמין א   תחול

ה .טו בין  ומוסכם  בתחימוצהר  עיכוב  יחול  באם  כי  פיצדדים,  על  ההתחייבויות  ביצוע    חוזה ה  לת 
ה או נזק שיגרם  הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצא י  את או אאי המצ  קבע

 ר. עקב העיכוב כאמו

אבדן .טז לנזק,  דין  פי  על  אחראי  יהיה  לבדו  סכום    הקבלן  שסיבתם  בפוליסת  א  ל והפסד  מתאים 
 ליסה. אי הפוליסה או הפרת הוראות הפוביטוח או הפרת תנ 

ת .יז לא  כי  מצהיר  לוהי הקבלן  ו/ל  כ  ה  דרישטענה  הבאים  ה  או  ו/או  המזמין  כנגד  תביעה  ו/או 
) או שהיה זכ  מטעמו בגין נזק  ( עפ"י הביטוחים  שהוא זכאי לשיפוי  אי אלמלא תוכן הפוליסה 

ו/ שהסדירהנ"ל  אחר  ביטוח  אחריות  ו   ,או  מכל  אותם  בזאת  פוטר  האמור  הוא  כאמור.  לנזק 
 . ן לקבלןזק בזדונ צעשבי דםטור מאחריות לא יחול כלפי אלעיל בדבר פ

את   . יח יכלול  קבלניות  עבודות  ביטוח  בפוליסת  המבוטח  המשנה  שם  קבלני  הקבלן,  המזמין, 
 יטוח. רמים נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הבוגו

ואיש .יט עבור  והפוליסות  ביטוח  יכללו:  מקצקיום הביטוחים  ביטוח אחריות  ועית.  דות קבלניות. 
 ביטוח אחריות המוצר.  
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נע אחר אשר  הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממו   יר עיל יסד טוחים לביל  נוסףב .כ
 צוע עבודות על פי מכרז זה. ישמשו אותו לצורך בי

על הקבלן.   יות וההשתתפויות העצמיות יחולו  רמפ: סעיף לפיו תשלום ה כל הפוליסות תכלולנה .כא
לפיו מוותר המ זכותו לתחלוף כלפי הסעיף  על  ווית ים מטעמ בא והמין  מז בטח  כאמור לא    ור ו. 

נת ביטוח כפל כלפי  ן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטעיחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבל
הק של  והביטוח  המזמין   וקו מבטחי  ראשוני  הינו  המזמין.ם  דבלן  ידי  על  שנערך  ביטוח    לכל 

בבי  ביטול חריג ו/או בחובוויובזכגוע  בכדי לפריג  ל החטו רשלנות רבתי אולם אין  ת  ת המבטח 
ו  תאונתי  פתאומי  זיהום  כיסוי  הדין.  פי  על  לא  צפוי.  -בלתיהמבוטח  הפוליסות  לפיו  סעיף 

בה על כך בדואר  ם תימסר הודעה כתוא אשך תקופת הביטוח, אל תצומצמנה ולא תבוטלנה במ
  לב   תום לן בשל הקב  מחדלאו    שהיום מראש. סעיף לפיו מע  60  לכל הפחות  רשום לידי המזמין  
 מזמין  לקבלת שיפוי. לא תפגע בזכויות ה 

מקצועי .כב אחריות  לביטוח  חרבפוליסה  יבוטלו  תאונתי  ת  פתאומי  זיהום  בגין:  סייגים  או  יגים 
של  -יובלת יושר  אי  מסמכותעובצפוי.  חריגה  עק  דים.  ועיכוב  השימוש  אובדן  לב.  נזק  בתום  ב 
בגין קבלני משנה.מכוס ומסמכ מיד  ובדןא  ה. אחריות  ש ון  תיק   ים.ע  לקדמות  השבה  ל  ו/או 

 .ו וכן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותי  עבודה 

 לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: בפוליסה  .כג

ביטו  .1 "תקופת  תסעיף  מועד  רטרואקטיבית".  הרטרוח  הכיסוי  יהיה  חילת  לא  אקטיבי 
 ן.מין לבין הקבל ות בין המזמאוחר מיום ההתקשר

"תקופ .2 וג ביטו ת  סעיף  מאח  של  תקו".  ורכתילוי  גילוי  אי  חודש   6פת  או  ביטול  לאחר  ים 
מ מעשה  עקב  למעט  הביטוח  תחידוש  אי  או  ביטוח  רמה  שאין  ובתנאי  הקבלן,  ע"י  שלום 

 סה שפקעה. ף ביטוח כפי הפולי ת חבות הקבלן באותו היקאחר המכסה א

 ו: המוצר ירשמבפוליסה לביטוח אחריות   .כד

"תקופ .1 רטרואסעיף  ביטוח  מ יביתקטת  תחי".  הועד  יהי וי  כיסלת  לא  ה  הרטרואקטיבי 
 מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.

ביסעי .2 "תקופת  של  ף  גילוי  תקופת  מאורכת".  וגילוי  אי  חודשים    12טוח  או  ביטול  לאחר 
עקב    חידוש למעט  הקבלן,הביטוח  ע"י  תשלום  אי  או  מרמה  שא  מעשה  ביטוח  ובתנאי  ין 
 הפוליסה שפקעה.   כפיוח  ביט תו היקףבאו  קבלןה המכסה את חבותאחר 

 לקמן: וליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול שלושה פרקים כדהפ .כה

( במלוא ערכו כוללפרק א .1 ) העבודות  ויכלול בין השאר    ' יבטח את הפרויקט  כיסוי  מע"מ 
והרח טבעביטוחי  נזקי  אדמה.  רעידת  כדלקמן:  גבות  פריצה.  ב.  פגיעה  סמוך.  ניבה.  רכוש 

בריע פג עוכוש  ה  נבדיםעליו  ,זק  .  לקוי  מתכנון  נזק  עקיף  לקויים.  וחומרים  לקויה  עבודה 
ה. פינוי  מערך העבוד   20%יה וחומרים לקויים עד לשיעור של  , עבודה לקוישיר מתכנון לקוי
מ שכר  אדריכלהריסות.  שכר  מוודדים.  תחזוקה  תקופת  מהנדסים.  שכר   24רחבת  ים. 

החו תקופת  שדשים.  ארבע  בת  אלמנטים  כו  יקטהפרועבודות  אם    עות.בורצה  הכנת  ללת 
לכלימ הביטוחי  הכיסוי  יורחב  העבודות  ביצוע  לאתר  ביט חוץ  מקרה  לאתר  לת  מחוץ  וח 

 ביצוע העבודות. 

סי  .2 את  יבטח  ב'  העבפרק  באתר  שלישי  צד  ויכל כוני  ובסביבתו  כיסוי  ודה  השאר  בין  ול 
מי  גד  ה כנעט תביע י למלאומח  ל המוסד לביטוביעות שיבוב שכדלקמן: ת  ביטוחי והרחבות

ב דמי  בתשלום  הא שחייב  גבול  במלוא  כך,  עשה  ולא  עובדיו  כלפי  לאומי  נזק יטוח  חריות. 
גבו  במלוא  קרקעים  תת  ומתקנים  בצנרת  מפגיעה  תוצאתי  ישיר  נזק  האחריות.  מפגיעה  ל 

ומתק והחלבצנרת  ויברציה  רעד,  קרקעים.  תת  אנים  משען.  נז שת  בגין  גוף  חריות  קי 
בעקי רין  במישם  הנגרמי ציו  ידיעל  פין  או  או  ברכב  חייב בהסדרת שימוש  ד מתנייע שאינו 

עט  ב מנועי במלוא גבול האחריות. כל רכוש המזמין למיטוח כלי רכביטוח על פי הפקודה לב
 מוש במכשירי הרמה. חשב כצד שלישי. שיזה המבוטח בפרק א' י 
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את .3 יבטח  ג'  המ  פרק  האחריות  כלפי  סו בוטחים  מכל  חבלרבוג  עובדים  כוח ת  , אדם  רות 
 ים זרים ואחרים. ובדע

של הפרהי .כו בערכו  שינויים  יחולו  ובמהלך תקופת הביטוח  סיה  על הקבלן  בה שהיאויקט מכל   ,
על ביצוע    עודכןמ   ור קיום ביטוחיםאישטוח מיידית, ולשלוח  חלה החובה לעדכן את סכום הבי

 . העדכון האמור

יט' או נוסח אחר  'ב  בשםדוע  נוסח היפי    ה עלינ ביטוח אחריות מקצועית, תהי  ליסות למעטהפו .כז
 ומה לו בכיסוי הביטוחי. הד

 הרחבות שיפוי:  .כח

לב .1 אחריות הפוליסות  לט  יטוח  שיפוי  הרחבת  תכלולנה  המוצר  ואחריות  ובת  מקצועית 
ף "אחריות  ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעי  ו למעשה ו/או טעות גין אחריותהמזמין ב 

 בנפרד. אחד מיחידי המבוטח  כל שם על  הפוליסהצאה ו הוילצולבת" לפיו יחשב הביטוח כא

ואישור קיום הביטו .כט בפוליסות  יהיו לת גבולות האחריות  וכדלקמן:  חים  ולתקופת הביטוח  ובע 
עב לביטוח  קבלניותבפוליסה  א ודות  ב'  פרק  שלי,  צד  כלפי  ג'    4,000,000–שי  חריות  פרק   .₪

אחריות    טוחלבי יסה  בפולה.  הזוכבלן  הקיסה של  פולב  שרשום  כפי  –ים  ריות מעבידביטוח אח
 ₪.   1,000,000 –₪. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית   4,000,000המוצר 

הצבאם   .ל "פוליסה  באמצעות  מוסדר  קבלניות  עבודות  בפוליס ביטוח  ירשם  אזי  ה  הרתית" 
 . בודה בנפרדג' הם ספציפיים לכל ע-לפרקים ב ו  האחריות  שגבולות

חים נוספים  לן ו/או לערוך ביטו הקבחי  ביטו ת היקף  יב א להרחך  ככל שלדעת הקבלן קיים צור .לא
משלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף  נוסף ו/או ה ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח ה

 לאמור לעיל. 

ל  ות על פי כ ו בתוקף, כל עוד קיימת לקבלן אחרי מוצר יהי ואחריות הביטוח אחריות מקצועית   .לב
 דין. 

, עובדי וקבלני המשנה  נהלייובאו לידיעת מיל  לע  יטוחהב  סעיףאות  הור   כי על הקבלן לגרום לכך   .לג
 . של הקבלן

הקבלן  נשוא הסכם זה, על  קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות    ,ידי הקבלןבמידה ויועסקו על   .לד
לתחי כתנאי  הינםלוודא  כי  העסקתם  ביח  לת  נאותים  בביטוחים  לפע אוחזים  למעס  ן  ילותם. 

נאות לקבלני  טוח בי  יסוי היעדר כאו    קיום ל   הסר ספק, האחריות הבלעדית מוטלת על    משנה י 
 . הקבלן

דרישת . לה פי  על  כי  בזאת  מצהיר  מחב  הקבלן  לחברת  המזמין  ומאשר  מסכים  הוא  הביטוח,  רת 
מזמין. כל זכויות וחובות הפוליסה  י בחירתו, על שם הר פוליסה או פוליסות לפ הביטוח להעבי

הפוליסו שהפאו  מיום  המזמין  על  יחולו  ה  יסהולת  מיום    על  ברוהוע  פוליסותאו  המזמין.  שם 
בפוליסה או הפוליסות בטלות  ה זכויות הקבלן  כל  ידי  ומבוטלות. אהעברה  על  זה שניתן  ישור 

שלושים ימי יומן    לפרק זמן העולה עלדל מהעבודה נשוא החוזה  הקבלן מותנה בכך שהקבלן ח
  בלן שהקאו    פוליסותאו ה  יסהול או שהקבלן לא שילם עבור הפ  חדל פירעוןאו שהקבלן הפך ל 
 ה. שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות להפך לפושט רגל או 

לגר  . לו ולאמבלי  לעיל,  זה  בחוזה  בכל מקום  החוזה, מתוע מכלליות האמור,  כל תקופת  חייב  ורך 
  בה ותקנותיו. על הקבלן חלה החוכל צוויו    חר כל הוראות חוק לביטוח לאומי עלהקבלן למלא א

י המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל ה לוודא כי כל קבלנה זחוזפי    חוק ועלפי ה  על
 ומי על כל צוויו ותקנותיו. ק לביטוח לאהוראות חו

על פי כל דין, הקבלן מתחייב  אות חוזה זה ו/או  התחייבויותיו על פי הורמבלי לגרוע מכל יתר   .לז
נוהלי    לקיים  י המבטח. כן  ע"   או /ין ו"י המזמעת עעת למ-אם יקבעו-הבטיחות אשר יקבעואת 

כל מעש   מתחייב  לעשות  לא להתיר לאחר  ו/או  לעשות  א הקבלן שלא  או מחדל  נזק  ה  לגרום  ו 
 ם.ך כדי לסכן חיי אדו לרכוש ו/או אשר יש בכלים לגרום לנזק כלשה לרכוש, אשר עלו
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ולקיים את   . לח הוראות  הקבלן מתחייב לשמור  ומבליכל  ליות  בכל  פגוע ל  פוליסת הביטוח כלשונן 
הבטי  מורלש  מור,הא הוראות  כל  ולדרישת  על  הביטוח.  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  חות 
 . ות הביטוח בעת הצורךכל פעולה כדי לממש את פוליסזמין לעשות המ

חוזה  הקבלן לפי  שנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  ח( על כל סעיפי המהוראות סעיף זה )ביטו  .לט
על ה להטיל  כדי  או  לכל שהי  חבותמין  מז זה,  בזאת  ך,  פיכא.  ומובהר  אין  מוצהר  כי  במפורש, 

קיימות כלפיו,  כלשהן כלפי המזמין שלא היו  ילות תביעה  בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור ע 
גין נזק  ורם הנזק )למעט המזמין( מאחריות בכך כדי לפטור את גנערך הביטוח וכן אין ב  אלמלא

 גרם על ידו. שנ

הווה הדבר הפרה יסודית  , יוע מהאמור בהסכםלגר לי  חובתו בסעיף זה ומב  פרבמידה והקבלן י  .מ
 ספים המגיעים לקבלן. כ  ות המכרז או לעכבאת ערב  לחלטוהמזמין יהא רשאי   של ההסכם

 

 ל: י המנהקוח ע"פי .19
 

מטעם המזמין, אלא  גורם אחר    או לכלו למפקח ו/ שניתנה למנהל ו/אאות בזכות הפיקוח  אין לר .א
כיטיאמצעי להב יקיים את  ח  בכל שלביזה  חו  הקבלן  במלואזה  יוו  היא  ואין  בין  ,  הקבלן  וצרת 

 זה.שרות המפורטת בחוזה ההתקעט י למוהמזמין התקשרות כלשה
 
ולא יגרע  וי תנאי חוזה זה  כלפי המזמין למיל  חייבויותיולן מהת את הקבלא ישחרר    הפיקוח הנ"ל .ב

מ מ האומה  של  החובתו  כל  את  בדייקנות  למלא  זה.אות  ורקבלן  תיש  חוזה  מצד  טענמע  לא  ה 
ה  הקבלן חלקעלפיה  או  ב  בודות  לא  הימהן  או  קיומו  בשל  כראוי  מצד  פיק  ל ש  עדרווצעו  וח 

 ל המפקח. רשות שות מפומקיום הורא ם הליקויים נבעו המפקח, אלא א
 
 ואישורים. בדיקות, הםכויותיוסמ ביצוע נהל מחלקת שפ"עמ מנהל עבודה, המפקח .ג

   
העבודות   היתרים,  כל  בדאי,  שנדרשות,כ  -ונותש יקות  שורים,  פי  ו  יבוצע  עבודהתאום    כל  על 

לעבוהוראות   הכללי  בניהמפרט  )דות  הביטחוןמשר  צאתבהויה  לאד  הוצאה  שאינן    ור(,  ככל 
 . הכמויות יכתבור בפוף לאמ בכסמכי חוזה זה וראות מתרות את הוסו

  קח אחר, במפ  עת  כלליפו ב"( וכן להח המפקחות מפקח מטעמו )להלן: "הא רשאי למנהמזמין י (1)  
על המזמין  יחולו  טרחתו    . הוצאות המפקח ושכרכן, לפי שיקול דעתו  עשותן לנכו א ל ימצבאם  

 ידו.  ו עלוישולמ
בסעיף  ור  על החלפת המפקח, כאמ ם מראש  ימי  3לפחות    יודיע לקבלן  יןי המזמכמו כן, מוסכם כ   

 זה.
 ה.סכם ז ותיו בהחייבויהת בצע אתכי הקבלן משל המפקח יהיה לפקח ולבדוק  תפקידו  (2) 
לבדוק    מךמוס  יהיה. כמו כן  ןוע על ביצלהשגיח  ו   עבודותביצוע האת    קח יהיה מוסמך לבדוקהמפ       (  3)  

החומרים  טיב  קבלני ן  שהקבל   את  ש  ו/או  מטעמו  הקבלןהמשנה  וטיב    משתמשים  ל  בהם 
  כויותיו היו סמ, י ר לעיללפגוע באמו. בנוסף ומבלי עבודותהביצוע ע"י הקבלן בכה שנעשית מלאה

 ם זה. ם, בהסכופן מפורש, מפעם לפעכויות הנתונות לו באהסמ  ותןל א ח כמפקשל ה
עת לשטח  נס בכל  על ידו להיכ   , או למורשהויגנצ או ליסייע בכל הדרוש למפקח,  שר והקבלן יאפ  (4)  

ולכ עבודהה מ,  שבל  אחר  עבוקום  נעשית  הסכם ו  בביצוע  הקשורה  כלשהי  מ  דה  ולכל  קום  זה 
 לביצוע הסכם זה. שהם כל ציםוחפוד ם, צים חומרימובאי מנושמ

  בד צעי בלהסכם זה למפקח מהווים אמות בוהסמכויות הניתנ   המפקח  מנות אתזכות המזמין ל  (    5) 
לה  כדי  בו,  נוקט  כישהמזמין  הוראות  בטיח  יקיים  במלוהס  הקבלן  זה  במיכם  אין  נוי  אן. 
וכן   לעיל,  כאמור  מהמפקח,  בשום  מצאין  החדל  לשחמפקח,  ד  אתכדי  ותו  חרי מא  בלן הק  רר 

הסכם   הוראות  ובמועדן,  למילוי  במלואן  ש זה  הסכובלבד  אחאם  למלא  הקבלן  דרים  ישות  ר 
,  ודהיותו בגין ביצוע העבשא באחר לה את המזמין והקבלן לא יא  דרישותהמפקח אזי תחייבנה  

 תן דרישות. על פי או
 

   מבוטל. (  6)            
     
להקבלן    .ד לעי מפיאפשר  התקח  בכל  לרכניוין  תבת  טכנות  כני ות  חומר  וכל  הקשור  העבודה,  אחר  י 

שהיא המוטלת  כל  אחריות  אינו פוטר את הקבלן מ   בחומרעת המפקח. עיון  דרוש לדואשר    תעבודו ל
 ה. הסכם ז עליו על פי

 

רש  הנד  פי  ל, עשאלו נדרשות  לככ  -עבודות ביצוע ה במהלך    ושותדרה  קותבדיהל  הקבלן יבצע את כ .ה
וכל בדיקה שי המכרמכ סובמ  ותי, בכתב הכמוהטכנייםים  ח ספבנ ביצוע התז    עבודות ידרש במהלך 
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צעת  חשבון הקבלן והם כלולים בהעל  ינה  הכל הבדיקות והאישורים  ת  ול ע  ק פס  ר סה  ן עמל  .ןובסיומ
ת  עבודוימת מנהל הל האישורים הנדרשים וחת ללא צירוף כחלקי או סופי  חשבון    לא יאושר  .ירהמח

 .מועצהפ"ע בחלקת שנהל מומ

 
 : לאתרישת המפקח ג .20
 

ויעזור למפק הקב .א ו  להיכנס  דם מטעם המזמין,א  או לכלח  לן יאפשר  עת לאתר,  ל מקום  כן לכבכל 
 ך ביצוע חוזה זה. צורכונות וחפצים כל שהם, למובאים חומרים, מ שממנו

 
 המפקח מטעם המזמין.  יב לנהוג על פי הוראות תחי הקבלן מ  .ב

  
 בד לות בשהקבלן בר ר .21
 

הינם    היא,מטעמו בכל צורה ש  םו הפועליא/בלן ו/או עובדיו וכי הק  זאתהר בפק, מוב ר כל סלמען הס 
ו כל זכות אחרת  ו/א ואין להם כל זכות חזקה    בדצוע העבודות בללצורך בי  באתרש  מולשיברי רשות  

באמב אין  לור  ו.  להתיר  כדי  זה,  אחרים,  בסעיף  להעסיק  אלאקבלן  עובדיו,  לאמור    םבהתא  שאינם 
 ה זה. ש בחוזבמפור

 
  תיקון נזקיםפים ווק עודסיל .22
 

העב   ךבמש )א(  ביצוע  זמן  ל  ודותכל  מעת  הקבלן,  מעתיסלק  הע  אתר,  עודפי   בודות ביצוע    את 
,  לק ממנו את כל החומריםויסא את האתר  העבודות ינקה הו  גמרהחומרים והאשפה, ומיד עם  

הארעיים והמבנים  האשפה  אם  ש סוג    מכל  המתקנים,  אלא  ההוא,  מ קיבל  אחרת  ן  וראה 
לל זה,  בכי הוראות כל דין, ון לפהקבל  יל, ינהגר לעוהאשפה כאמובעת פינוי הפסולת  מפקח.  ה

איש  שפיקבלת  למקום  בתורים  רשות  נציג  ע"י  מאושר  הפסולתחומ כה  מסולקים  והאשפה    ה 
 . מורכא

 
ל, חשמל,  , תיעושת מים, ביובריל,  בך, שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרהקבלן אחראי ש )ב( 

כדי בייליםמוב"הלן:  )לאחרת    שתיתכל תדלק או  , צינורות להעברת  , טל"כפוןטל ע  צו"(, תוך 
אש לביצוע  ה הכרחי וצפוי מר מעשל נגרמו באקראי ובין שהיו  שהנזק או הקלקוהעבודות, בין  

מהן,העב חלק  כל  ו/או  היעיל  ודות  באופן  הוא  חשבונו  על  ולתביו  יתוקן  רצונו  שר  של  ביעות 
ם שאינם  בילית במוים, לרבווביל ל הטיפול במ ת המוסמכים לפקח ע או רשו דם קח ושל כל אהמפ

יל האמור  מובילה בשטח, אף אם לא סומן התוך הסתכלות רג אי אפשר לגלותם  ו  נראים לעין
 מך אחר, המהווה חלק מחוזה זה.כתב הכמויות או בכל מס, בת, במפרטיםבתוכניו

 
   דית יסו  ה הדבר הפרההאמור בהסכם, יהווגרוע מ י ל עיף זה ומבלבתו בסהקבלן יפר חוו ידה  מב (ג) 

 המגיעים לקבלן.   כספיםצוע ו/או לעכב את ערבות הבי  טחלל  המזמין יהא רשאיו   םההסכ של 
   

 ים אחרה לקבלנים מתן אפשרות פעול .23
 

ע"י המפקח    ורך זהף שיאושרו לצואו ג  אדם  קבלן אחר, המועסק ע"י המזמין ולכלהקבלן יאפשר לכל   
השימוש  ת  עמהם ויאפשר להם א  עולהתאם פישתף וי   קבלןמוך אליו. הבוד באתר ו/או  בסול ולעלפע

 את ע"י המפקח. ת זקנו על ידו, אם נתבקש לעשו ובמתקנים שהות   בשירותים
 
 אדם ע"י הקבלן: וח אספקת כ .42
 

חה  השג בודות, את הצוע הע דם הדרוש לביאה  ח וכאת    קבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא,ה א. 
 .ךוך בכאחר הכר דבר בשבילם וכל  הם ואמצעי התחבורהעלי

 
כל  של  ר הרחקתו מהאתר והפסקת עבודתו  המפקח בדב  ישה מטעם המנהל ו/אודר הקבלן ימלא כל   .ג

שמועסק  לצורך    מי  ידו  לדביצעל  אם  העבודות,  אינ וע  ו/או  כשורה  שלא  הוא  התנהג  ו  עתם 
יבה אחרת בהתאם  ו/או מכל ס   יופקידיצוע ת בב  א מתרשלו ו/או שהות תפקידימלא אלמוכשר  

   י של המנהל והמפקח.עתם הבלעדלשיקול ד
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 יםמתקנים וחומר אספקת ציוד, .25
 

רים הדרושים  החומרים והדברים האח  ים,ציוד, המתקנונו הוא את כל הל חשבהקבלן מתחייב לספק ע 
 נדרש. ב הבקצות לביצוע יעיל של העבוד 

 
 

 ודותהעבצוע  בי ומרים ואיכותטיב הח .26
  
בחו  הקבלן א.  ביותמהמין    ריםובאביז  םבחלקי,  םמריישתמש  לאמור  המשובח  ובהתאם  ר 

 קות.מספי  ת ובכתב הכמויות, בכמויות רטים, בתוכניובמפ
מו  יתאי  -נים מטעם מכון התקנים הישראלי  תקשלגביהם קיימים    יםיזרם ואב , חלקיחומרים ב. 

 קן. ו תוישאו תורים נים האמ ונותיהם לתקבתכ
של ג.  מתחייב  בהקבלן  להשתמש  אלא    ביצועא  שנבדקו  ים  ואביזר  חלקים,  מריםבחוהעבודות, 

 ם ע"י המפקח. מים לתפקידתאיצאו מונמ
מתח   להקבלן  לשנות  ייב  או  להחליף  או  חלקרים חומהוסיף,  ואביזרים,  לצורך    ים  המשמשים 

י התחייבויות  רך מילו לצואו מספיקים,  כשרים    בלן כי אינםלק  דיעקח הוואשר המפ  עבודותה
 ת הודעה כאמור.  קבלה וכל זאת מיד לאחר לן בהסכם זבהק

ו/או החלקים    החומריםמות מי הוראות המפקח דגיוא ולפה  ק על חשבונוהקבלן מתחייב לספ .ד 
ה הכלים,    זריםאביו/או  את  לבי-חו כוכן  הדרושים  האמצעים  יתר  וכל  יקותיהם  בד  צוע האדם 

 כל כפי שיורה המפקח. , השידרשו ככל -ת ורים לבדיקשל החומתם דות או להעברעבוום הבמק
   .מבוטל .ה 
   .למבוט ו. 
בבכ ז.  מקרה  כתוצל  יתגלה,  מבדיקות  ו  החומריםלעיל  כאמורודגימות  אה  כי  או  ,  חלקים   ,

הצורך  בודות לפי  הע את  ו/או יבצע מחדש פם הקבלןלייח ה פגום,  ו/או כל חלק מהם הי  םזריאבי
  אביזריםאו  , חלקים  חליף חומריםה ש הקבלן לבהר כי ככל שיידרוי  . פקחהמ  התאם להוראותוב

 בשל כך.שלום ת ה, לא יהיה זכאי לתוספתלאמור בחוזה זמחדש עבודות בהתאם ו/או לבצע 
 יהא באיכות מעולה.  דות טיב ביצוע העבו ח. 

 
 םוסימכ חלקי עבודות שנועדו להיות בדיקות .27
 

מתחי  א.  כיהקבלן  את  למנוע  היסוב  או  של  יו  כלשסתרתו  מהעבוהחלק  להיות  דוא  שנועד  ות, 
 ו של המפקח. או מוסתר ללא הסכמתסה מכו

מהעבוהו ב.  חלק  להיות מכוסה  שלם  שנועד  בכתב  מוסת   אודות  הקבלן למפקח  יודיע  לק  שהחר, 
יבחר,    הבכל דרך שב  ,למדודן ו בחול  פשר ויעזור למפקח לבדוק,והקבלן יא  האמור מוכן לבדיקה

 רתו. תיו או הסופני כיס העבודות להאמור מלק את הח
ראות המפקח לצורך  עבודות לפי הוה חורים בכל חלק מהיקדח קידוחים, ויעש ף,  הקבלן יחשו ג. 

יחזיר בחינ  ו,בדיקת מכן  ולאחר  ומדידתו  לתו  רצונו  ו  לשביעת  המפקחתיקונו  מילא    . של  לא 
הוראות   אחר  רשאי  קח  המפהקבלן  זה,  ס"ק  להורות  הלפי  לקדלחשמפקח  קידוחיוף,  ם  וח 

 ל הקבלן. , והכל על חשבונו שכן להחזירו לתיקונור מל חלק מהעבודות ולאחכחורים ב ת ולעשו
 

 סולהאכה פמל סילוק חומרים פסולים ו .28
 

 לך העבודות: תוך כדי מהרות לקבלן, מעת לעת, להוהמפקח יהיה רשאי   א. 
 

 גמת אתרהישוב כדושיפוט    חוםורשה מחוץ לת מלאתר    כלשהם מהאתרים  ומרלסלק הח  .1  
אשר  ב,  דודאים זמן  תקופת  מקרה  ןצויתתוך  בכל  אין    בהוראה,  המפקח  שלדעת 

 ם לתפקידם.חומרים מתאימיה
 מים. ם החומרים הבלתי מתאימקום כשרים ומתאימים לתפקידם ב חומרית  על הבא .2  
להקי .3   ו/או  להרוס  ו/או  מלסלק  מהעב  חדשם  שהוא  חלק  עושל  שנעשה  שימוש  "י  דות, 

 וד לתנאי חוזה זה. ניגכה בלתי מתאימה או ב אים או מלמ תי מתאיחומרים בלב
 

  
מור בהוראה את הא  לבצע  , יהיה המזמין רשאימפקחר הוראת המילא הקבלן אחלא   .ב

כרוכות בביצע ההוראה והמזמין  צאות הן והקבלן ישא בכל ההוקבל הנ"ל על חשבון ה
י  רשא  . כן יהאאזמן שהובכל    שיגיע לקבלןום  ן, מכל סכנכות אי לגבותן או ל רש  יהא

 דרך אחרת. ללגבותם מהקבלן, בכ 
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 עבודות מועד להשלמת הארכה או קיצור התן מ .29
 

א הייתה  המנהל לע"י תנאים אחרים, שלדעת  או  העבודות או ע"י כוח עליון    בביצוע  נגרם עיכוב א. 
עליה שליטה  וללקבלן  למהא  ם  אפשרות  לו  העיכובייתה  את  הק  -  נוע  לבקש  רשאי  ארכה בלן 

 . הבלעדילפי שיקול דעתו  ל, , אם בכלהארכה משך  את  העבודות והמנהל יקבע עד השלמתובמ
 

תנאים מיוחדים כאמור  קב  לן לא יהא רשאי לבקש ארכה עהקב',  א   ן על אף האמור בסעיף קט .ב 
 לעיכוב העבודה.  מושגר ם מיום תום התנאיםמיי 10  שחלפור לאח

 
יהא   .ג  להביאחייהקבלן  ל  ב  של  רשביעות  ראיות,  העצונו  יומן  לרבות  שהתנאים  בודהמנהל,  ה 

 ה. בביצוע העבוד  וגרמו לעיכוב וע אירהאמורים  
 

 ים מראש על איחורים וקבוע םפיצויים מוסכמי .30
 

קבוע, מין פיצוי  זלמבלן  , ישלם הקלעיל    6בסעיף    כאמורות  ביצוע העבוד  בזמניהקבלן  מד  עלא     .א
 .דה בלוחות הזמניםעמייחור באל כל  ע ₪ 1,000 שלבסך  ראשסכם ומוערך מומ

  ו מראש צפות י המינימאלי שניתן למים הוא הפיצופיצויים המוסכה  עורדדים מסכימים כי שיהצ    .ב
 .י בגין אי ביצוע העבודה כראו

וכן  וא  בלן בכל זמן שהקל  יגיעמכל סכום שהמוסכם    ום הפיצוית סכהמזמין יהיה רשאי לקזז א  .ג
רשאי   מהקלגב יהא  בכותו  אחבלן  דרך  תשלורתל  ה .  כשלעצם  בו  אין  שחרור  מו  פיצויים  משום 

 . וזה זהפי חמכל התחייבות אחרת לת העבודות או ייבותו להשלים אהתח הקבלן מ 
ע  לפגוומבלי    –ל פי כל דין, לרבות  ן, ע לכל סעד אחר הנתון למזמיסף  בנו  והינ  המוסכם    הפיצוי  .ד

 אחר. עד ו כל ס א /וזה זה ויטול ח ו/או ב   קיםצויים בגין נזפי –כלליות האמור ב
 
 דההפסקת העבו .13
 

ל המפקח,  בכתב ש ראה  לזמן מסויים לפי הו  ולן או מקצתן,יצוע העבודות, כ ת ב הקבלן יפסיק א א. 
הו לפי  לצמיתות  ל   ראהאו  בהתאם  המנהל  מאת  ולתקופה  תנאיבכתב  ול  שיצוינום  א  בהוראה 

ניתנההדשיח אם  אלא  הו  לו  ,  המנהל  ע   דעהע"י  כךבכתב  עב  .ל  לזמןודהפסקת  לא  מס  ה  ויים 
 ם. דשיחו  6תעלה על 

ביצוע  ב.  או  הע  הופסק  כולן  ינקוט  בודות,  ת האתר  בטחאל  צעיםבאמעל חשבונו  הקבלן  מקצתן, 
 יעות רצונו של המפקח. לשב ולהגנתו לפי הצורך, 

או  הו .ג  כולן  העבודות,  ביצוע  אחרי    ן,מקצתפסק  השקילצמיתות,  צו  הקבלן  עבודה תחלבל    ת 
עבודות שביצוען  ק הדות סופיות לגבי חלמדי  נהיתעש בודות בפועל,  הע   בביצועל  ן כבר החוהקבל 

 לן הודעת ההפסקה כאמור.נה לקבנית   יום מהתאריך בו 30ך  הופסק, זאת תו
בסעיף  במ .ד  לג)31קרה האמור  לקבלן הסכום המגיע  עיל,(    לחלק מהעבודות   םתאבה,  לו  ישולם 

כפבפועל  וצעשב ש,  המי  בהיקבע  למדינהל  סופית   עתו קבי  . תדותאם  תהיה  המנהל  לתי  וב  של 
 ניתנת לערעור. 

 
   -עבודותתעודת השלמה ל .23
 

העבודות  הו  הק  עליודיע    -שלמו  בכתב כך  למפקח  להודע  בלן  הבדיקות  תו  ויצרף  כל  תוצאות  את 
זיצוען  שב חוזה  להוראות  בהתאם  לנדרש  המנו רבה,  הוראות  לפי  והמפקח.ה ת  הקבלן יצרכן    ל    ף 

  לתנאי   ות ת מתאימומצא המפקח את העבוד   . כנימפרט הט, כאמור ב(as madeדות )להודעתו תכנית ע
זה ומתא תום הבדיעודקבלן תל  ןתיי  -לדרישותיו    ותימ חוזה  נמצאו העבודות  לא  .  קהת השלמה עם 

בלן  והקם לדעת המפקח  ת תיקונים, הדרושימשילן רודת השלמה, ימסור המפקח לקבתן תע ראויות למ
נציגי כמפקח. הלכך על ידי המפק   פה שתיקבעב לבצעם תוך התקוחיי ות שהיא  ל רש ח רשאי להזמין 
 .קת העבודותאדם לבדיו כל ו/א

 
 מבוטל .33
 

   
 
 מבוטל .43
 
 

 מבוטל .35
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 שינויים  .63
 

בעבודות  רשאי  קחפמה א.  שינוי  על  עת  בכל  אופייה,  צב:  ותלרב  להורות  סוגיה, ורתה,    איכותה, 
לן  והקב  ,פי שימצא לנכוןכל כבודה וכל חלק ממנה, היה של העיה וממדה, מתארמותלה, כ דגו

 שלם מהעבודות.  רק/סעיףק/תת פות הורדת מבנה/פר ו, לרבאחר כל הוראותימתחייב למלא  
 

ההו ב.  שי   מפקחראת  לפי  נעל  שינויים  36סעיף  וי  פקודת  תיקרא  בכתב. ד יל  סר ותימ)א(    י הקבלן 
המ  כי  הואבבל  פקח יובהר  להוהר  ד  על  שאי  שירות  לביצוע  תוספות.  ו/או  יבנויים  כל  א  וצעו 
  . מראש ובכתב  המנהל  שניתנה לכך הוראת, בלא וסכם בחוזה זה תוספות מעבר למ שינויים ו/או 

 יים. יו שינו ה הוצאות במידה ויל השא בכ יהקבלן י
 
 הערכת שינויים  .37
 

שאי לעכב  הקבלן ר  ל, ואין"י המנה ע עייקב  םוייתאם לפקודת שינ ינוי, שבוצע בהש  כלל  כו שער א. 
 רכו של השינוי. ינוי מחמת אי קביעת על הש את ביצועו ש

 
דובר בשינויים  שמ  מחירי כתב הכמויות. ככל   לפי  המפקח ע"י    תיעשה  שינויהערכת  מוסכם כי   ב. 

  עתושיקול דלפי    קחההערכה ע"י המפ  העש תי אזי  ויות,  להעריכם לפי מחירי כתב הכמא ניתן  לש
 .10%  פחתת שיעור של , בה" מעודכןינוי והשיכון משרד הב" מחירון בהתאם לוי הבלעד

 
 

 .חשבונותם ותשלומי .38
 

יף  י כמויות וחישוב לכל סעבכת  לביצוע בפועל ובהתאם לצירוףבהתאם  לן יהיה זכאי לתשלומים  בהק 
הכמויות  מכתבי  תמצב  וסעיף  המפקחבו  ונותירף  לאישור  ח.  התאם  סשבו לתשלום  הזמנה  לכפי  ון  ל 

רף  סעיף  בציף ובי כמויות לכל סעי, חישומוסמך  בודקידי  על  תוכנית תיעוד חתומה  רף הקבלן  והזמנה יצ
 . של המפקח על החשבון הסופי  תימהתמונות ותיק בדיקות וח

לתשלום  הקב זכאי  יהיה  חודשבלן  אותו  עבור  עבודה,  חודש  כל  הקסוף  יגיש  בל .  והתשן  לום  חשבון, 
 . ל הפרויקט/מפקחון ע"י מנה ישור החשבמיום א  םמיי 45וך ייעשה בת

   
 
 לטובמ .93
 
 
 מבוטל  .04
 
  

 
 הקבלן  סילוק יד  .14
 

ו ולהשלים את העבודות  ן ממנ הקבל  ידו של  ולסלק אתבודות  עת הזמין יהיה רשאי לתפוס אמה א. 
ציוד  , החומריםך בכל החרת ולהשתמש לשם כא  דרך   בעצמו ו/או באמצעות אחרים ו/או בכל

בכלו ו/או  מהם,    המתקנים,  לחלק  או  באתר,  מהוא   מכורהמצויים  חלק  כל  ו/או  ם  תם 
בתמורתם  ס  ולהשתמש  כל  ל וכ לכיסוי  המגיע  ז  לפי מהקבלן    מזמין ם  אחד  בכל    -ה  חוזה 

 ים להלן:המנויקרים מהמ
ל  .1   שהפסיקהקבלן  או,  העבודות  בביצוע  התחיל  תוביאת    א  ציית  ולא  ם  יו  14ך  צוען, 

 . יצוע העבודותב את המשיך המנהל להתחיל או לבכתב מאה להור
להבטיח את השלמתן    יעבודות איטי מכדכי קצב ביצוע הסבור,    נהל מחלקת שפ"ע מ  היה .2  

יום להוראה    14למתן והקבלן לא ציית תוך  השארך ל ועד שהוזה או במ וע בחובועד הקבמ
לנקו מהמנהל  באמצבכתב  בהורא  יםעט  שמטרתם  הנזכרים    השלמת  את  להבטיחה, 

 שלמתן. וארך לה העבודות במועד שה
  דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע נחת  הוכחות, לה   מועצהנהל מחלקת ש"פע במ  כשיש בידי .3  

 אליו. חה שנשלאה בכתב ה להתרנאחר שהקבלן לא נעוזה זה ולח
זה .4   חוזה  את  הקבלן  לאחהסב  מקצתו,  או  כולו  או  ,  קבלן  ר,  ב מש העסיק  אישור נה  לא 

 ב. ש ובכתהמזמין, מרא
הרפ .5   נכסיםגל  שט הקבלן את  צו קבלת  נגדו  ו/או שעשהצו  ו/א  או כשניתן  פירוק  ו  ו/א   ו 

ם או  , כול סיול נכו ו/או עטל עליווס נכסיו ו/או שה ן צו לכינ תי ביקש הסדר נושים ו/או שנ
 נגדו.   וק כירבקשה לצו פ  שהוגשהיום ו/או  14וסר תוך מקצתם, צו עיקול שלא ה
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ביד  .6   מחמי  היו  בנהל  שפ"ע  דעתהוכח  מועצהלקת  להנחת  אחר ות,  אדם  או  הקבלן  כי  ו, 
חוזה או לכל דבר   עדורון או טובת הנאה בקשר לביצו מענק,  הציע שוחד,    אונתן  בשמו  

 ועו. צ הכרוך בבי
ף  בנוס ,  ישאיהקבלן והוא  חשבון  , יהיו על  .א. לעיל41דות כאמור בסעיף  העבו  ת השלמת הוצאו ב. 

 הוליות מוערכות מראש.ת משרדיות וני וצאוהווה ההמ  כתוספתמהן,   15%בתוספת של  ,לכך
לעיל אין בהם משום ביטול    .א.41דו של הקבלן ממנו לפי סעיף  ילוק יהעבודות וס  םקוסת מתפי ג. 

 י כל דין.ין, בנוסף לכל סעד אחר על פלמזמ  ו עומדתזכות זו וזה זהח
  10תוך  קבלן בלתב  פקח בכ המ  על כך   יודיע  -.א. לעיל  41בסעיף  ר  כאמוס המזמין את האתר  תפ ד. 

ועד תפיסת מקום העבודות ואת  עד למ   בודה שבוצע עהק  ל חלימים ויציין את הערך המשוער ש
 מועד. אותו  בודות בקום העבמשהיו  ,ט החומרים, הציוד והמתקניםורפי

בו41סעיף  תר כאמור בתפס המזמין את הא ה.  ו/או  ציוד ו/או מתקניםריחומ  .א. לעיל והיו    -  ם 
זו  בלן לדרישה  קה  צייתמהקבלן בכתב לסלקם מהאתר. לא  ת שהיא לדרוש  כל ע מפקח בי הרשא
מקום    ים לכלחרצעות אממזמין לסלקם בעצמו ו/או באה  יום מיום שהוצאה, יהא רשאי  14  תוך

את הציוד  ם  אחריצמו ו/או באמצעות  מין בע . סילק המזניו, הכל על חשבון הקבלןי בעיראה  ש
  זק כל נוטלת עליו אחריות כלשהי בגין  עיל, לא תהא מ ור לם, כאמקני או המתו/או החומרים ו/

   שיארע להם, כולם או מקצתם. םובדן ואו הפסד מכל מין וסוג שהו/או או/או קלקול 
ס"קראהו   אינ   ות  גורזה  המזמיןן  מזכות  פוגמות  או  בח  עות  ו/או  ומרים  להשתמש  בציוד  ו/או 

 להלן. .ז.41סעיף ר בם כאמו, כולם או מקצתם, או למסריםמתקנב
מין חייב לשלם לקבלן סכום  יה המזלעיל, לא יה  א..41  ס המזמין את האתר כאמור בסעיףתפ ו. 

 להלן. .ז. 41ף ר בסעיובקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמ  וכלשה
 עיף זה:  בס ז. 
ה בו  שהקבלן היה זוכ  שינויים,  ותפקוד, לרבות  ר חוזה זהמדן שכאו  הינו  "ה אומדן שכר החוז"  

שולמו  ם החלקיים שיומהתשל הסכום הכולל של    בניכוילמותו  את חוזה זה בשבצע  היה מ  ילוא
 ;לקבלן לפני תפיסת האתר

ות סופיים שיאושרו על  חשבונל יסוד  הבדק עו  העבודה  הוצאות השלמת  הינו  "השלמהה  ם"סכו  
ה לרבוידי  בסעיף  ת התוסמפקח,  נ  בתוספת   ,עילל  .ב. 41פת האמורה  על  שפיצויים  מו  נגרזקים 

 . םאחריבהשלמת העבודות ומחמת נזקים  מחמת כל דחייה  מיןמזל
מקום    תשהקבלן ביצע עד למועד תפיס  תערך אותו חלק העבודו  הינובלן"  מות הק"סכום תשו  

ר ושהמזמין השתמש  סו באתקנים, שנתפערך החומרים, הציוד והמתכן  מין וע"י המז בודות  הע
 . רו על ידוכשנמ אובהם 

או   שכעלה  המדן  ע ר  סכחוזה  הל  שיה  ,השלמהום  ההפרש  בתשלום  חייב  המזמין  דן  מאובין  א 
 .ןסכום תשומות הקבל  יעלה על  אל, ובלבד שהפרש זה השלמהסכום ה ה לביןשכר החוז

הסכורכהע   ע"י מרים  ומים האמ ת  תיעשה  זה  ש בסעיף קטן  דעתו    לפי"ע  פנהל מחלקת  שיקול 
 י. הבלעד

שעל ח.  אומדן  על  ההשלמה  סכום  החוה  הקזה  כר  הב יהא  בתשלום  חייב  סכום  לן  שבין  הפרש 
כל דרך, לרבות  ב  זההמזמין יהא רשאי לגבות סכום  למזמין, ו   ר החוזהכש  ומדןלבין א  השלמהה

 ו. ישביד  תחילוט הערבו
 ין. כם זה ועל פי כל דפי הס זמין עלבאות להוסיף על זכויות המ 41עיף וראות סה ט. 
לק מהן, בין בעצמו ובין  עבודות ו/או כל חהים את  השל לעיל ופס המזמין את האתר כאמור  ת י. 

א באמצע תהיחרות  לא  משום,  בכך  חלק  א  אותו  על  אחריות  לקיחת  ע"י  ובהעם  שבוצעו  דות 
 ור בחוזה זה. ן כאמן ולטיב אחראי לה יישאר הקבלן והוא

 
 קיזוז: .42
 

הקבלן על פי    תלו מא  גיעחוב המעל פי חוזה זה, לקבלן כל  ,  יע ממנולקזז מכל סכום המגרשאי    המזמין 
ובו  ח  בר שאינו קצוב. מכתב המזמין בד  ובין סכוםום קצוב  כ ס  בין  ה זה או על פי מכל סיבה אחרת,חוז

ו ראיה  יהווה  הקבלן  מ ב של  לביצוסיס  הקיזסכם  כאוע  עוז  ערעור  יכולת  כל  ומבלי  מצמור  כך  ד  ל 
 ן. הקבל

 
 וןת העיכבשלילת זכו .43

  תהא, וסכם בזה במפורש כי לקבלן לא  מ   –עיכבון בנכס    תכל זכולו  תהיה    הקבלן מצהיר כי אין ולא 
ציוד    ל או כ/וכל חלק מהן  ו/או  המוזמנות    תדו העבוו/או  אתר העבודה  של    ן בועיכזכות    ום מקרה, שב
חומרו/ ו/או  שים  שהוא  סוג  מכל  מיטלטלין  ב או  פימצאו  לאתר,  אף   כלירט  אלה  עבודה,  ובאו  ה  אם 

עצמ ע"י הקבלן  ומולמקום  ב  סכםו,  באותם מקמבזה  כי  לקפורש  להיות  הייתה  יכולה  בהם  בלן  רים 
זו, ויתור מלא ומוחכ  עלכל דין, מוותר בזה הקבלן    "פ עכלשהי,    ת עיכבוןוזכ ן בלתי  פט באו לל זכות 
 וזר. לתי ח ותנה ובמ

 
 שונות .44
 

 כנגד חשבונית מס כדין.  עוזה יבוצחוזה  ע"פם לקבלן המגיעישלומים כל הת א. 
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מלן  הקב ב.  עותקהיקבל  שלושה  תשלמזמין  ללא  מהתוכניות  אחת  מכל  נוס   כלום.  ים  ף  עותק 
ה  .אהויוכן על חשבונו    –רוש לקבלן  שיהיה ד ל  נהל את כ מ בלן לקעם השלמת העבודות יחזיר 

 ע"י אחר.  נו ין שהוככין אותן בעצמו ובבין שההמנהל, ברשותו, בין שהוצאו לו ע"י  יות שהתוכנ 
  כל קח וע"י הקבלן באתר, והמנהל, המפ  מחוזה זה יוחזקו   קווה חל המה מסמך    העתקים מכל  ג. 

אחר, ע  אדם  ר שהורשה  יהא  זו,  לתכלית  בכתב  ידם  שעה   ישאל  בכל  בהם  ולהשתמש    לבדוק 
 . תמקובל

בו  חשיי, לא  ו/או מצד מי מטעמומזמין  ה מצד ה עדר פעולי נקיטת הליך, או ה  או אין ארכה  מת ד. 
ן  פ די , בין על פי חוזה זה ובין ע"ןמזמיות המוקנות ל ין הזכו ת מכל זכובשום מקרה כוויתור על  

 ו. ליראה תהליך כנגד הקבלן, בכל עת ש וא  מנוע מהמזמין מלנקוט בכל צעדאין בכך לו נוהג וא
יות  בוער   -ר  פגוע בכלליות האמומבלי לו  –בות  כל מסמך אחר הקשור בו, לרו  זה זהצאות חוהו ה.

 ן. קבלעל ה   בנקאיות ואחרות יחולו
 כאמור בכותרת חוזה זה.  כתובות הצדדים הן ו. 
הוכ ז.  אחד  הדעל  לתת  שצד  ע  צריך  או  זה,  חוזה  לפי  השני  תימסר    י פל  לצד  או  תינתן  דין  כל 

ששבמ השנ  לרדו  הודעהצד  שנשי.  הה  כדין  דינה  רשום  בדואר  שנלחה  כודעה    72עבור  מסרה 
מזמן בפקס  ב   מסירתה  שעות  שנמסרה  הודעה  כדואר.  שניהוד תחשב  במועד  ת עה  כדין  נה 

ע"י הצד המקבל, אם הצד הקל למקרים כאלו, המעיד על  ר המקובל  ציא אישומי  משדריטתה 
שאישר את קבלת    המקבלדם בצד  יחה עם אש שומת  ר, לרבות תעה ע"י הצד המקבלדוהה קבלת  

 .  ההודעה
 

סכם זה בדרך  פ הרים ע"חל על העניינים המוסדמור  הא  מובהר בזאת כי איןספק,    מען הסרל .י
 ת. ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרל רישומים ש
 

  ע בבאר שבתונה אך ורק לבית המשפט  נ   אהבכל עניין הנוגע לחוזה תהייחודית  סמכות השיפוט   .יא
 ת.כות הענייני ע"פ הסמד, בלב

 
 חתום:ולראיה באו הצדדים על ה

 
 

_____________________________                 ____               __________________ ____ 
                                  הקבלן                                           גזבר             חשב מלווה     המועצהראש    
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 ם להסכם:נספחי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דק וערבות הב ביצועה  ערבות נוסח  – 1.5נספח 

 טוחים אישור קיום בי – 1.6 נספח

 
 



 

 וערבות הבדק הביצוע נוסח ערבות – 1.5נספח  

  
 

 יך __________ רתא         
 לכבוד

 לקיה צה מקומית מוע
 
 

   ,א.ג.נ.
 

 
 _ ______מס'_  ביצוע הנדון: כתב ערבות

 
ד לסכום  וא עשה  כם לתשלום כל סכוםה כלפירבים בזאנו ע   ("המבקש_____ )להלן "קשת _______על פי ב

של אלפים)  15,000  כולל  עשר  שקלחמישה  הערבות"הלן  ל)  חדשים ים  (  ילוי  מ ת  חלהבטשתדרשו    "(סכום 
עצה  ה בתחומי המולביצוע עבודות אחזק  17/2022  מס'מסגרת  מכרז  חוזה /עם  שר  בק  מבקשהתחייבויות ה

 . היקלהמקומית 
 

צמ יהיה  הערבות  המחירים  וד  סכום  שמתפרסם לצרכן  למדד  יד  כפי  הלשכהעל  המרכזית    י 

 "( .  דדהמ"  –)להלן  וא במקומהב מוסד רשמי אחר שי או כלקה טילסטטיס

 
 .  העל החוז   חתימהה הינו המדד הידוע במועד  בות זו יסי לעניין ערד הבסהמד

 
   על פי ערבות זו.  שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם המדד האבות זו ילעניין ער  החדשהמדד 

 
ד לסכום הערבות  עבות זה , כל סכום ב הערכת  רתשלם לכם חלף החז, אנו נאשונה דרישתכם הר לפי

דרוש את  חייבים לתהיו  שהוכיח את דרישתכם ובלי חובה ל  י להטיל עליכם, מבלהצמדההפרשי    בתוספת
 המבקש.  תחילה מאת שלוםהת

 
    __________  ________שנת דשליום ________לחוזו תהיה בתוקף עד  רבותע
 

 .  יה בטלה ומבוטלתך זה תהר תאריולאח
 
 שהיא.ה או להעברה בכל צורה ב זו אינה ניתנת להסרבות ע
 
 
 
 רב,  בכבוד                                                                                      
 בנק                                                                                                    

 
 



 ם יאישור קיום ביטוח  –  1.6פח נס 

 
 תאריך הנפקת האישור ____________ ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

פורט  נה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המוטח ישלמביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שאישור ב
ירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  ל סתוחריגיה. יחד עם זאת, במקרה ש ל את כל תנאי הפוליסה נו כולה איאישור זב

יטיב עם מבקש  ר זה מישוטוח למעט במקרה שבו תנאי בא התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הבי
 האישור. 

  בוטח /מען הנכס המ  המבוטח  מבקש האישור מ
ע  ביצוכתובת 

 דות העבו

 

 ר מעמד מבקש האישו

מועצה מקומית לקיה  שם: 
תאגידים עירוניים של    ו/או
ועצה ו/או גופי סמך של  המ
ועצה ו/או גופים קשורים  המ

משרדי ממשלה  למועצה ו/או 
או  /ודות ואת העב  מממניםה

 ן חלק

  שם 

 צה מקומית לקיה מוע

 מזמין עבודות 

 

 

 

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען  מען 

 

י  פרק
 יסה הפול

חלוקה לפי  
  גבולות

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 פוליסה ה

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום ביטוח /  
 שווי העבודה 

 יים נוספים בתוקף כיסו 

לציין קוד כיסוי   יש מטבע  ום סכ
 בהתאם לנספח ד' 

 שווי העבודה 
ל  הסכום כול

 מע"מ 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪      ביט  
 ת מבקש האישור לטוב

ן נזקי  כיסוי בגי - 313
 טבע 
כיסוי גניבה פריצה   - 314

 ושוד 
כיסוי רעידת   - 316

 אדמה 
מבוטח נוסף,   – 317

משנה  קבלנים וקבלני  
וכל מי שהמבוטח  

 חו. כתב לבטב בהתחיי 
מבוטח נוסף מבקש   -318

 האישור 
מוטב לתגמולי   – 324
 ר שו קש  איטוח מבהבי
 אשוניות   ר - 328

 ₪       יצה גניבה ופר
רכוש עליו  

 עובדים 
      ₪ 

 ₪       רכוש סמוך 
רכוש  

 בהעברה 
      ₪ 

 ₪       פינוי הריסות 

  עקיף  נזק
מתכנון לקוי  

בודה  וע
לקויה  

חומרים  
 לקויים 

      ₪ 

כר  ש
אדריכלים,  
מתכננים,  

  ,מומחים
 יועצים 

      ₪ 

  ישירנזק  
  ן לקוימתכנו

דה  עבוו
יה  לקו

חומרים  
 לקויים 

      ₪ 

דרישות  
 רשויות 

      ₪ 

ציוד  
 ומתקנים 

      ₪ 

הוצאות  
דחופות ,  
הוצאות  
 מיוחדות 

      ₪ 
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 צד ג' 
 

 חריות צולבת  א – 302 ₪  4,000,000   ביט  
 נה מש קבלני  – 307
ויתור על תחלוף   - 309

 לטובת מבקש האישור 
  כיסוי בגין נזק  - 312

 "ה בצמוש משימ שנגרם
כיסוי לתביעות   – 315
 'ל מל'
מבוטח נוסף,   – 317

קבלני משנה  קבלנים ו
וכל מי שהמבוטח  

 התחייב בכתב לבטחו. 
מבוטח נוסף מבקש   -318

 האישור 
 ראשוניות  – 328
כוש מבקש  ר – 329

 ג'  האישור יחשב כצד 
 

ת  אחריו 
 מעבידים 

ויתור על תחלוף   - 309 ₪     ביט  
 ישור לטובת מבקש הא 

נוסף,  טח  מבו  – 317
קבלנים וקבלני משנה  

כל מי שהמבוטח  ו
 חו. התחייב בכתב לבט

מבוטח נוסף מבקש   -318
 האישור 

 ראשוניות  - 328
 

 

את קוד השירות המתאים כפי    יש לצייןר, ין המבוטח למבקש האישום ב פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכ
 (: ג'המצוין בנספח 

 ת תשתיות () לרבורחיות ות אזן עבוד קבל – 069

 

 

 שינוי הפוליסה  ביטול/

  האישור  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור קש מב  לרעת שינוי 
 .בר השינוי או הביטולבד

 

 

 ר חתימת האישו

 המבטח: 
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 __ _האישור_____הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים  

ת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  מכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליס ישור ביטוח זה מהווה אסא
  יגבר האמור  הביטוח ין התנאים הקבועים בפוליסת התנאים שמפורטים באישור זה לברה בין סתייה. יחד עם זאת, במקרה של תנאי הפוליסה וחריג

 מבקש האישור. בו תנאי באישור זה מיטיב עם  סת הביטוח למעט במקרה שבפולי

 מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה  מבוטח ה  מבקש האישור מ

מועצה מקומית לקיה ו/או  שם: 
ועצה דים עירוניים של המ תאגי

ועצה ו/או  ך של המ ו/או גופי סמ
ם למועצה ו/או  גופים קשורי

את   ם המממנימשרדי ממשלה 
   ן חלק או/ת וודוהעב

 שם 
 

 
ה שוטפת בתחומי  ביצוע אחזק

 לקיה ית המועצה המקומ

 

 מזמין מוצרים ☒
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

 מען

 

 מען

 

 סוג הביטוח 

 

או   ות חריחלוקה לפי גבולות א
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
  מהדורתו

 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

ום  גבול האחריות/ סכ
 וח ביט

 וקף בת נוספיםכיסויים 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום 
 נספח ד' בהתאם ל

 אחריות צולבת   – 302 ₪ 4,000,000   ביט  אחריות המוצר
ויתור על תחלוף  - 309

 ישור האקש לטובת מב 
מבוטח נוסף בגין   -321

חדלי המבוטח מעשי או מ
 מבקש האישור  –

 ראשוניות  – 328
  12ילוי תקופת ג  – 332

 חודש
 

 אובדן מסמכים  – 301 ₪ 1,000,000     עית קצוריות מ אח 
 חריות צולבתא – 302
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   – 321

 וטח מעשי או מחדלי המב
 מבקש האישור  –

מרמה ואי יושר   – 325
 בדיםעו

שיהוי עקב  \עיכוב – 327
 מקרה הביטוח 

 ראשוניות  – 328
  6י תקופת הגילו – 332

 םדשיחו
 

 

 (:ג'בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים  פירוט השירותים

 עבודות אזרחיות ) לרבות תשתיות ( ן קבל – 069

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

 . בדבר השינוי או הביטול ורהאיש למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 60ס לתוקף אלא יכני  לא  ביטוח, ליסת פו של  ביטול או  האישור מבקש  לרעת  שינוי

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח:

 

 

 
 


