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  מסמכי המכרז 
  

  
  המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז": 

  
אים למשתתפים במכרז . 1  מסמך א'- ת

י  1.1  1ספח א'  –דף מידע ארגו
    2ספח א'  –קודם של המציע  יסיוןתצהיר  1.2
 3ספח א' –וסח כתב התחייבות  1.3
קאית להשתתפות במכרז וסח ערבות  1.4  4ספח א' – ב
ושאת שליטהיא 1.5  5ספח א'  -שור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר 
ים 1.6 יי יגוד ע  6ספח א' -תצהיר על העדר 
 7ספח א'  -תצהיר על העדר קרבה משפחתית 1.7
 8ספח א'  -1976-תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1.8
שים עם מוגבלותתצהיר בדבר ייצוג הולם ל 1.9  9ספח א'  –א

  10ספח א'  –דר תיאום הצעות במכרזדבר היעתצהיר ב 1.10
 

   ב' מסמך -הגדרת העבודות  . 2

פרד) 1מסמך ב' -כתב כמויות . 2.1  ( מצ"ב ב

 מסמך ג' –הצהרת המציע  . 3

 מסמך ד'   –הצעת המציע . 4

 מסמך ה'–חוזה התקשרות  . 5

 1ספח ה' -כתב ויתור 5.1

 2ספח ה' -ספח ביטוחי הקבלן   5.2

 ) 1(2ספח ה' -הקבלן אישור קיום ביטוחיספח  5.3

 3ספח ה' – ישור קיום ביטוח חבויות לעבודותח א ספ 5.4

קאית לביצוע החוזה  5.5  4ספח ה'  -וסח ערבות ב

קאית לתקופת בדק/טיב  5.6  5ספח ה'- וסח ערבות ב

יות 5.7  .6ספח ה'  - רשימת תכ

 ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.  5.8
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  מסמך א' 
  

  28/20מס'  מכרז פומבי  
סת שירת גלעד בישוב טלמוןבודות ביצוע ע    גרות, בית כ

אים כלליים למשתתפים במכרז   ת
 

 :כללי . 1
  

ימין בע"מ (להלן  1.1 י המצוי בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה    )החברה-חברה כלכלית ב היא תאגיד עירו
ימין (להלן ים.המועצה-ב  ) והמשמשת כזרוע ביצועית שלה בתחומים שו

 
ה בזאת ההחברה   1.2 גרות  לביצוע עבודות    צעות מחירמזמי סתלביצוע עבודות  ה בית הכ בגבעת הברכה    למב

אים,  טלמון הכל   למפרטים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.בהתאם להוראות, לת
 

פרד   1.3 ספחיו כחלק בלתי  אי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על  אי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י ת ת
 ממסמכי המכרז. 

 
גרותלביצוע עבודות    הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות 1.4 בהתאם להוראות המכרז על    ה

ספח  מסמך דרישות, כתב כמויות וכל מסמך אחר בין אם מצורף למכרז ובין   הוראות עבודהיו (חוזה,  מסמכיו ו
והאמצעים הדרושים לביצוע    כל דין ותקן ובתוך כך להעמיד את כל כ"א, הציודאם לא), ובהתאם להוראות  

ת להשלי ראוי של העבודות ולב  ).השירותים/  העבודות-(להלן מןצע כל פעולה אחרת על  מ
 

יות    במסגרת העבודות יידרש הזוכה במכרז לבצע, בין היתר (אך לא רק) 1.5 גרות ומסגרות  אומן כולל תוכ עבודות  
SD  י יצור,השלמת פרטי בצוע יצור הובלה והת ה  לאישור לפ לוות בקשר עם כךק  . תוךביצוע כל הפעולות ה

 
להציע   1.6 במכרז  המציע  על  הכספית  הצעתו  וכוללבמסגרת  אחיד  חה  ה בכתב    אחוז  קובים  ה המחירים  על 

 ₪ בתוספת מע"מ.  349,100ואשר סיכומם עומד על סך של    1מסמך ב' -הכמויות
  

דרשים ולדאוג לכל  על הקבלן הזוכה ו/ואו מי מטעמו לבצע את העבודות בהתאם להוראו 1.7 ים ה ת כל דין ולתק
ו וכיוצ"ב וכמו כן לדאוג לכל    ת, ההיתרים בקשר עם החומרים, הציוד, כוח האדם, העובדים מטעמו הרישיו

דרש בתום ביצוע כל עבודה ועבודה.   אישור 
 

ועד   1.8 ו לתקופה שתחל עם חתימתו  העבודותהחוזה הי ביצוע  הזוכה במ  לסיום  לגרוע מחובת  מבלי  כרז  וזאת 
דריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.  חודשים 4-חר מלסיים את העבודות תוך לא יאו   קאל

 
ה, בין היתר, בתקציב לביצוע   1.9 ושא המכרז מות מובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות 

המכרז וזאת גם  העבודות, כולן או חלקן ומצב בו לא יהיה לחברה תקציב כאמור היא תהא רשאית לבטל את  
ח שלחו הודעות זכיה וגם אם   תם הסכם עם הזוכה במכרז.אם 

 
לביצוע   1.10 בקשר  הזוכה  ידי המציע  על  ששולמו  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

וי  אים המ תן צו התחלת העבודה בשל אי התקיימות אחד, או יותר, מן הת ים  הפרויקט, לא יוחזרו לו, אם לא יי
 לעיל. 

 
הסכם   1.11 על  בחתימה  או  מכוחו  זוכים  על  בהכרזה  או  זה  מכרז  בפרסום  אין  כי  מהאמור,  לגרוע  מבלי  יובהר, 

התקשרות כדי לחייב את החברה להזמין מהזוכה עבודה כלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא לחברה תקציב  
ושא המכרז היא לא תבצען ולמציעים/לזוכים לא תהא כ  ה בקשלביצוע העבודות  בהמשך לכך  ר עם כך.  ל טע

"ל ובהתאם    הן   יובהר כי החברה רשאית להורות על ביצוע חלקי בלבד של העבודות מכל סיבה שהיא  לאור ה
"ל  . 2020 דצמברחודש הוא  עבודות ה צפי לתחילת ה  .ל

  
ידי המציע הזוכה בקשר 1.12 על  וסוג ששולמו  מכל מין  כל ההוצאות  כי  מובהר בזאת,    צוע לבי  למען הסר ספק, 

תן צו התחלת העבודה מכל סיבה שהיא. הפרויק  ט, לא יוחזרו לו, אם לא יי
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מהעבודות/פרקים   1.13 חלק  להגדיל  או  להפחית  שלב,  בכל  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  החברה  כי  יובהר  עוד 
ן  מופיעות וכיוצ"ב והכל בהתאם לשיקול   מסוימים/ מסוימים בכתב הכמויותואו להוסיף  עבודות עליהם שאי

 הבלעדי.  דעתה
  

  : מסמכי המכרז . 2
  

  "מסמכי המכרז": המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד 
  

אים למשתתפים במכרז  2.1  מסמך א'               – ת
 מסמך ב'                   - מפרט דרישות  2.2
 מסמך ג'         -הצהרת המציע  2.3

 מסמך ד'         -הצעת המציע  2.4
 מסמך ה'                    – חוזה התקשרות   2.5

ספחים האמורים.   ך ו/אוכל מסמ 2.6  ספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים וה
 

אים ל . 3  השתתפות:  ת
  

בכל  רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,   3.1
אים המצטברים אי סף)- להלן(  הת  , המפורטים להלן: ת

 
גרות החל מ  המציע 3.1.1 ת  בעלים של עסק פעיל בתחום ה חברה פעילה בתחום הריהוט    או  לפחות  2015ש

ת   לפחות.  2015החל מש
  

י הדת בהיקף כספי של    המציע 3.1.2 גרות/ריהוט בתחום מב יסיון בביצוע של לפחות עבודה אחת של  בעל 
 . אש"ח לפחות 80 -כ
 

קאית בהתאם לסעיף   3.1.3 וסח המצורף למכרז. 5צרף ערבות ב  להלן ול
 

ידי ישות משפטי 3.1.4 האסמכתאות, הערבויות האישורים והמסמכים  ת אחת בלבד וכל  ההצעה תוגש על 
במכרז, דרשים  ה,  ה המש מקבלן  דרשים  ה אלה  (להלן:    למעט  בלבד  במכרז  המציע  שם  על  יהיו 

 "). המציע"
 

  שלהלן:  ,"אסמכתאות") להלן:(  האישורים/המסמכיםהמציע יצרף להצעתו את   3.2
  
 

 העתק של תעודת עוסק מורשה. 3.2.1
 

י עם  3.2.2 וסח ה דף מידע ארגו ספח א' מצורף פרטי המציע ב  .1כ
 

וסח המצ"ב  3.2.3 יסיון המקצועי ב יין ה אי הסף לע ספח א'תצהיר לצורך הוכחת עמידה בת  .2כ
  
וסח המצורף  3.2.4 ספח א' תצהיר וכתב התחייבות ב  . 3כ
  
טי) בהתאם לסעיף   3.2.5 ושאת השליטה (ככל שרלוו   22אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר 

ות העיריות (מכרזים), תשמ"ח) לת1(ה וסח המצורף 1987-ק ספח , ב  . 5א'כ
 

וסח המצ"ב  3.2.6 ים ב יי יגוד ע ספח א'אישור על היעדר   .6כ
 

וסח המצ"ב   3.2.7 יים ב ספח  אישור על העדר קרבה משפחתית לעובדי המועצה או לעובדי תאגידיה העירו כ
 .7א'
 

וסח המצ"ב  1976תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.2.8 ספח א'ב  .8כ
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וסח המצ"ב  3.2.9 שים עם מוגבלות ב ספח א'תצהיר בדבר ייצוג הולם הולם לא  . 9כ

 
המכרז,   3.2.10 אי  ת בכל  עומד  הוא  וכי  לו  הירים  המכרז  אי  ת כי  לחתום,  המציע    על 

וסח המצורף כמסמך ג' (להלן: "  "). הצהרת המציעב
 

ים ו 3.2.11 ויים וההבהרות פרוטוקול סיור קבל  .(ככל שהופצו) כשהם חתומים על ידי המציע מסמכי השי
 

ייד  3.2.12  . (דיסק און קי) העתק ההצעה במלואה סרוקה על גבי התקן אחסון 
 

  
 הבהרת מסמכי המכרז:  . 4

 
מיום 4.1 יאוחר  לא  המציע    14:00בשעה    21.11.20  עד  שכתובתו  יודיע  דוא"ל  באמצעות 

 min.org.ilLeechenH@binyaעל כל הסתירות, השגיאות, אי    )9977239-02  הגעתו בטלפון  (ויוודא קבלת
ו של  המכרזהתאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי   , ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למוב

יין כלשהו הכלול במסמכי   וגע לפרט כלשהו מפרטי ה המכרז  סעיף או פרט או ע יהאו ה   השאלות יועברו   .פ
וסח שלהלן:  wordבפורמט  ה של טבלה וב  בלבד במב

 
  

  
  
  
  
כון לעשות כן  4.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף   4.2 , תשלחה תשובות בכתב,  לעיל והחברה, אם תראה ל

פרד   ממסמכי המכרז פומבי ועל כל מציע  לכל משתתפי מפגש ההבהרות. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי 
וסף ע ט של  לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.  טר ל כך מסמכי ההבהרות יועלו לאתר האי

ו). אתר החברה-(להלן  /https://www.cbinyamin.org.ilהחברה בכתובת  יים  יובהר כי האחריות לוודא שי
ציאלי  והבהרות באתר החברה חלה   ה ממשתתף או משתתף פוט על המשתתפים בלבד ולא תשמע כל טע

וי כאמור  .כי הוא לא היה מודע לשי
  

ו ע"י החברה או מי מטעמה, אלא אם תשובות   4.3 ת מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות ש
ו בכתב.   ית   אלה 

  
אים ודרישות    למועד האחרון להגשת הצעות,החברה רשאית בכל עת, קודם   4.4 ים, ת ויים, תיקו יס שי להכ

אי המכרז  במסמכי המכרז פומבי, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים וא  פרד מת לה  יהיו חלק בלתי 
פומבי ויובאו בכתב לידיעתם של משתתפי מפגש ההבהרות כמו כן יועלו לאתר החברה ויוגשו חתומים יחד  

ספחיו.  עם מסמכי   ו על  המכרז הפומבי  החברה חלה  באתר  והבהרות  ויים  לוודא שי כי האחריות  יובהר 
ה ממשתתף או מ וי כאמורהמשתתפים בלבד ולא תשמע כל טע ציאלי כי הוא לא היה מודע לשי  . שתתף פוט

 

 ערבות מכרז: . 5
 

ימין בע"  5.1 ומית לפקודת חברה כלכלית ב קאית אוטו ש"ח,    15,000  ך של  ל סמ עהמציע יצרף להצעתו ערבות ב
אי מכרז זה   וסח המצורף כדוגמה לת ספח א'חתומה כדין, ב - , להבטחת עמידתו אחר הצעתו במכרז (להלן4כ

  ).רבות השתתפותע

ובמידת הצורך ועל פי דרישת החברה מתחייב המציע להאריך תוקפה     1.3.21  הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  5.2
וספים. 90-ב   ימים 

ית   י בלת  תהא   הערבות  5.3 ת  מות ית איה  פי  על  ו ייה  פי  על  לחילוט   ת   שהמציע  אימת  כל ,  החברה  של   צדדית  חד  פ
אי לפי בהתחייבויותיו יעמוד לא   . זה מכרז ת

ה  ערבות אליה תצורף שלא הצעה 5.4  . תיפסל-לעיל המפורטות  הדרישות כל על העו

יה  מס' סידורי  השאלה/בקשת    מס' העמוד והסעיף בפ
  ההבהרה 

      



  
      6

ה למציעים   5.5 קבלה, לאחר שייחתם חוזה עם מי שי  שהצעתםהערבויות תוחזר יקבע על ידי החברה כזוכה,  לא 
י   ת במשרדי החברה.במסירה יד

ומית,   5.6 אוטו קאית  ב ערבות  יעמיד  כזוכה,  תוכרז  שהצעתו  כלכלית  חמציע  בעברה  ימין  של    מ"ב   10%בסך 
במכרז כדוגמ  ,מהצעתו  וסח המצורף  ב כדין  זה    החתומה  אי מכרז  ה'  לת ספח  לביצוע    -4כ קאית  ב ערבות 

 .  )ערבות ביצוע-החוזה להלן

ייה חד צדדית של החברה, בכל תקופת תוקפו   5.7 איהן לחילוט בפ ות על פי ת ית ות ו ה בלתי מות הערבויות תהיי
אי המכרז או החוזה.    של החוזה וכל אימת שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ ת

 .המציע ישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע 5.8

 ביטוחים: . 6
 

חו מאחריות  לגרוע  תמבלי  שהצעתו  המציע  של  להחזיק  קית  הזוכה  מתחייב  חוזה,  או  דין  פי  על  ו/או  כזוכה  וכרז 
ספחים ה'ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות   , 2ב

  .")ספחי הביטוח(להלן:" לחוזה ההתקשרות שלהלן )  1(3וה' 3ה'
  

ספחי הביטוח חתומים לצרף למסמכי ההצעה את    אין צורךכי בשלב הגשת ההצעות  למען הסר ספק, מובהר בזאת,  
  . על ידי חברות ביטוח, אלא על ידי המציע לחתום עליהם בעצמו

  
ספחי הביטוח, עליו לעשות   ויים ב במסגרת שאלות הבהרה כאמור  ככל שלמציע דרושות הבהרות ו/או בקשות לשי

  לעיל.   4בסעיף 
  

  ע: דרישת פרטים מהמצי . 7
  

כון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים  7.1 החברה תהא רשאית, בכל עת שתראה ל
וספות (להלן: " ת לבחון את  הפרטיםו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות  ה, על מ "), לשביעות רצו

ו המקצו יסיו ו הכלכלי,  וגעות לעי, תוכן הצעתו, איכותה או  המציע, חוס מכרז, למציע לכל צורך או מטרה ה
כון, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.  ולהצעתו, ככל שתראה ל

 
קבע והיה ולא יעשה   7.2 ה של החברה ובתוך המועד ש דרשים, לשביעות רצו המציע יהא חייב לספק את הפרטים ה

ות מצדו של  בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרכן, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה שלא לדון   טים כתכסיס
ו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.המציע  וכ  מי שאי

 
אי  7.3 אי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: ( המכרז  בבדיקת ת ) הוועדה רשאית, אך לא חייבת,  1ות

סיבות הע אליות ולפרש  יין, להסיר או לוותר על כל פורמלפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק ב
דרישת   כל  רחב  (באופן  ההליך.  ושא  ההתקשרות  ואופי  העבודה  לבין  ה  בי והיחס  לתכליתה  לב  בשים  )  2סף, 

אי הסף וספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בת לרבות    הוועדה רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד 
אי הסף עד ובלבד שהתקיימ  צגו בהצעה המקוריתמסמכים ביחס לעבודות אשר לא הו למועד הגשת ההצעות. ו ת

אי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול   יין זה כי הוועדה מפרידה בין ת יובהר לע
דרש על פ אי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר  י  הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בת

 דין.  
 

ר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן תיקון כל פגם  ור רשאית הוועדה להתילי לגרוע מכלליות האמ מב 7.4
אים הכלולים במסמכי   כון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או ת ככל שהם   המכרזאחר שתראה ל

ם מהותיים.    אי
  
  

 הצהרות המציע:  . 8
  

ם  ואישור, שכל פרטי המכרז והחוזה ידועיהצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה  המציע מצהיר כי בהגשת   8.1
הירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.    ו
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ה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז   8.2 ה בדבר טעות או אי הב המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טע
 בל לאחר הגשת הצעת המציע. ו/או החוזה לא תתק

  
יש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או מציע אחר  יר כי  הגהמציע מצה 8.3

 במכרז וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו. 
  

ם  הליכי המכרז, כל עוד לא הודיע החברה על סיומהמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא יעמוד אחר הצעתו עד לתום   8.4
 והושבה לו ערבות ההשתתפות להבטחת הצעתו. 

  
המציע מצהיר כי ידוע לו שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של מציע שהיה לה   8.5

ימיןו/או  יסיון רע עם ו/או לרשות מקומית מועצה אזורית מטה ב י   המציע.  ו/או לתאגיד עירו
  

ל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש  באופן  ב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כהמציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חיי 8.6
 תיפסל.   -חלקי

 
ביצוע   8.7 על  להורות  זה,  בהוראות מכרז  האמור  לגרוע מכלל  מבלי  רשאית,  כי החברה  לו  ידוע  כי  המציע מצהיר 

מגבלות את  התואם  מצומצם  בהיקף  ים  העבודות,  שירותים/עבודות/מתק בהפחתת  בין  מוצרים  /התקציב, 
כיוצ"ב ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות  ו

ימוקים כלשהם.  יה וזאת ללא כל צורך במתן   עי
  

החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של   8.8 כי  לו,  ידוע  בכל עת  המציע מצהיר כי  חוזה ההתקשרות 
כון, טרם השלמ רכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של  ת העבודות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצשתראה ל

יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת    14המציע, ע"י משלוח הודעה בכתב  
 ההתקשרות. 

  
ה ובהיקפים עליהם  יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות החבר  המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, 8.9

 י וביטוח חבות מעבידים.תורה, לרבות ביטוח צד שליש
  

וי ו/או תוספת ו/או   8.10 ות את מסמכי המכרז. כל שי המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לש
או כל הסתי ו/או תיקון  שייעשו במסמכי המכרז  וי או תוספתמחיקה  ידי שי על  בין  אליהם,  ביחס  בגוף    יגות 

 אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה. המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 
  

המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור   8.11
 בהם.

 
יו) המה המציע מצהיר כי עליו לבצע את   8.12 פרד  העבודות בהתאם להוראות תיק המוצר (על עדכו ווה חלק בלתי 

  ממכרז זה. 
  

 :והשימוש בהם מסמכי המכרזקבלת  . 9
 

ל  9.1 יתן  וסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום  במשרדי    ללא תמורה    קבל  את מסמכי המכרז לרבות 
מצאים   ימין,החברה ה ב שער  אזור תעשיה  א'    בבית הערבה  בין השעות    –בימים  בתיאום  ,  15:00-09:00ה' 

לעי מראש.   במסמכיתן  המכרזין  בכתובת    ולהורידם  י  החברה  של  ט  טר האי מאתר 
https://www.cbinyamin.org.il/ . 

מסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י   9.2 יתן לעשותמסמכי המכרז  איו ולא  בהם  שימוש    ת
  . כי  המכרזלכל מטרה אחרת בלא אישור עור

  
ו חובה) .10 ים (שאי  :סיור קבל

 
ים   וסיור קבל ווה    13:30בשעה    17.11.20    יערך ביום  חובה  שאי ת   ון שכו סת  רחוב יהושוע בן  באתר בית  הכ

  . טלמון  ,טלמון
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 הגשת ההצעות, מועדים:  .11

 
על   11.1 וחתומים  ממולאים  כשהם  יחדיו,  מהודקים  המכרז  ספחי  ו מסמכי  כל  ואת  ההצעות  המציע  את  ידי 

ה סגורה, עליה מצוין  שם בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר), במעטפ
ספחים ממולאים וחתומים כ דבעי  ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, ההצעה, האסמכתאות וה

מצאים באזור תע ימין, בית  על ידי המציע. המעטפה תופקד בתיבת המכרזים במשרדי החברה ה שייה שער ב
העתק ההצעה במלואה  יוזכר כי לש לצרף למעטפה    .12:00בשעה    1.12.20לא יאוחר מיום  ),  1הערבה (קומה  

ייד  . (דיסק און קי) סרוקה על גבי התקן אחסון 

מהד 11.2 אחרת  בדרך  הצעה  אחריותו  משלוח  על  ו  והי המכרז  דרישות   על  ה  עו ו  אי לעיל  ת  המצוי   רך 
 יע. הבלעדית של המצ 

ובכלל זה אגרות,    11.3 ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכ
ות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילו תו הקשורה   רישיו

ה על המציע.    למכרז תחול

חה המוצע על    תוך שהוא  מסמך ד'  –ע  המציהמציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת   11.4 וקב את אחוז הה
ים בכתב הכמויות.  יתן להציע תוספת על כתב הכמויות.ידו ביחס למחירים המצוי  יובהר כי לא 

העבודות בהתאם להוראות החוזה תחושב על בסיס מחירי היחידות  התמורה לה יהא זכאי הזוכה בגין ביצוע   11.5
יכוי אחוז  בסעיפי כתב הכמויות קב    ב חה ש לעבודות  לביצוע בפועל ובהתאם  ובכפוף    המציע בהצעתוהה

 שתזמין החברה כאמור בהוראות המכרז והחוזה. 

להמציא 11.6 המציע  ויידרש  היה  המכרז,  לדרישות  בהתאם  יוגשו  והאסמכתאות  לשביעות    המסמכים  מסמך 
והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית   קבע  ה של החברה ובתוך המועד ש לדון   רצו החברה  שלא 

ו ות מצדו של המציע וכמי שאי עומד אחר הצעתו על כל    בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיס
  המשתמע מכך. 

םהצעות המחיר   11.7  . בלבד ישראלי  במטבע הי

  אישור  מהווה  וחתימתו, לרבות על חוברת תיק המוצר וכתב הכמויות  המכרז   עמודי  כל   על  לחתום המציע  על 11.8
 .בהם האמור את הביןו  קרא כי

 .  וחותמת  בחתימה לחתום המציע על,  המחיר  בהצעת  מחיר תיקון כל ליד 11.9

אים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.    הצעה שלא תעמוד בכל הת
 

ת ההצעות .12  : בחי
  

יין   12.1 אי הסף, הצעתו לא תובא במ אי הסף ומציע שלא יעמוד בת החברה  תבחן את עמידתו של המציע בת
 ההצעות. 

 
דרש 12.2 אי הסף כ חה המוצע על ידו ביחס לכתב  תיבחן    -מציע שיעמוד בת הצעתו הכספית בהתאם לאחוז הה

 הכמויות. 
  

חה הכולל המוצע על ידו ביחס  מסמך ד'כאמור לעיל הצעת המציע תוגש על גבי   12.3 קוב את אחוז הה . המציע י
קובים בכתב הכמויות כאשר   יתן להציע תוספת על המחיריםלמחירים ה יתן להציע  לא  חה  0%.  מציע    .ה

 תיפסל הצעתו.  -אשר יציע תוספת על המחירים
 

חה  12.4 על כתב הכמויות ולא על גבי מסמך ד', תהא החברה רשאית להתעלם    מצב בו ימלא המציע את אחוז הה
יין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. סיבות הע   מפגם זה או לפסול את הצעת המציע בשל כך והכל בהתאם ל
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ת הבמסגרת   12.5 ותו וכושרו של המציע לבצע את  בחי הצעות, החברה תבחן יחד עם ההצעה הכספית את אמי
ו של המציע, כך שהצעת המחיר  השירותים בהתאם   יסיו ה הקודם עם המציע ואת  יסיו להסכם המוצע, את 

ה.   לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחי
 

ת ההצעות במכרז יתברר לחברה   12.6 ן מספר הצעות כשרות, אשר  מצב בו לאחר  בחי חה  כי יש קבו באחוז ה
ת או לבחור באחת ההצעות האמורות על סמך כל  , תהא החברה רשאית (אך לא חייבת) לפצל את העבודוזהה

יסיון רע שיש לו עם   סית,  ותו הפי יסיון המציע בביצוע העבודות מושא המכרז, אית טי לרבות  שיקול רלוו
גדו או הרשעה פלילית שיש  רשות מקומית או גוף ציב  ו, כתב אישום שהוגש  יי ורי אחר, חקירה פלילית בע

ן מספר הצעות זהות לו. כמו כן תהא רשאית הח   לקיים הגרלה.  -ברה במצב כאמור בו יש
 

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והחברה שומרת לעצמה את הזכות,   12.7
שוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין מציעים, או להזמין רק חלק  להזמין את כל העבוד  ות 

ימוקים כלשהם.  מהעבודות, הכל לפי ראות יה וזאת ללא כל צורך במתן   עי
  

איה, או   12.8 ת מחירה לעומת מהותה ות החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחי
ו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה  בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז א

ע הערכת ההצעה כדבעי.   מו
  

ה שלה או של  החברה תהא רש 12.9 אית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצו
דר ם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף לקיום שימוע, כ וכחה לדעת שכישוריו אי ש עפ"י  רשות אחרת, או ש

  דין. 
 

כל המק  12.10 את  ולמלא  ושא המכרז  השירותים  כל  על  מלא,  את הצעתו באופן  להגיש  חייב  יהא  ומות  המציע 
 הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.   

  
וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז   12.11 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שי

וי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  או כל הסתייגות ביחס אליהם, ב ין על ידי שי
 אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  

  
ל וקיימות מספר הצעות זהות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככ 12.12

, תמליץ  1958- ות) (מכרזים), תשי"ח) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזורי1(ה  22אישה כהגדרתו בסעיף  
וסח המצורף   ספח  וועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר ב כ

  . 5א'
  

לגר 12.13 לעיל,  מבלי  יהיה  וע מהאמור  העבודות  לביצוע  ידו  על  יהיה המציע אשר המחיר המוצע  במכרז  הזוכה 
מוך ביותר אלא אם תמצא ועדת המכ ית או משפטית המצדיקה לחרוג  המחיר ה יי רזים כי קיימת סיבה ע

 . מכלל זה
  

  חובת הזוכה במכרז: 
  

"), יהא עליו,  הזוכהבכתב על זכייתו (להלן: "מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר לו הודעה   13.1
(  14תוך   קאית לביצוע החוזה  (להלן:    )4ספח ה'  ימים מתאריך הודעת החברה, להמציא לחברה ערבות ב

ספחים ה'ביטוחים בהתאם  קיום  ), אישורי ערבות ביצוע  ). 1(3, ה'3, ה'2ל
  

בס"ק   13.2 האמורים  אים  הת לרבות  התחייבויותיו  אחר  הזוכה  ימלא  תהא    13.1לא  מקצתם,  או  כולם  לעיל, 
החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת  

את החברה על    לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,  והזוכה יפצה 5כאמור בסעיף   המציע,
  כל הפסד שיגרם לה בגין כך. 

  
טל על עצמו   13.3 סכומי הערבויות ישמשו פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות ש

טל  ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשו גד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות ש ת החברה כ
 למכרז.על עצמו עם הגשת הצעתו  

  
קאית שצורפה להצעתו במכרז   13.4 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בפקסימיליה. ערבות הב

 תימסר חזרה לידי המציע במשרדי החברה. 
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  בכבוד רב, 
ץ, יו"ר                                                                                                 ישראל ג

ימין בע                                         מ "חברה כלכלית ב
  1ספח  א'  

  
  לכבוד

ימין בע"מ    חברה כלכלית ב
.   ג.א.

סת שירת גלעד בישוב טלמון  גרות, בית כ   ביצוע עבודות 
י     מידע אירגו

  
  

ו למלא לבקשתכם, ה   את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן: רי
  

  המציע: _____________________________________ שם  . 1
  

טי: __________________    מספר רישום התאגיד ברשם הרלוו
  

  .כתובת המשרד הרשום: _____________________________________________ 
  

  _________________________  טלפון סלולארי:_מספר טלפון קווי: _________
  

  ___________________________ מספר פקסימיליה: ____
  

י (   : ____________________________________________ E-MAIL)כתובת דואר אלקטרו
  
  

ו גב'/מר __________________________________________,  מס'    . 2 ו למכרז הי איש הקשר מטעמ
וגע  סל ה, בכל ה יות, ככל שתהיי ה לו  ולארי: _______________  ופ למכרז והתשובות שתימסר

ו.  ה אות  תחייב
                                                                                                                                  

  
  בכבוד  רב,                

  
  

                                                                                         _________________________  
  חותמת וחתימת המציע                                                                                   
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  2ספח  א'  
  לכבוד 

י                                                               מין בע"מחברה כלכלית ב
.   ג.א.

סת שירת גלעד ביישוב טלמון  גרות, לביצוע עבודות   20/28פומבי מס    מכרז-יסיוןתצהיר הוכחת    בית כ
  

  ,________________ ת.ז.  ושא  _____________________ הח"מ  י  הא חתימה  במשרת מורשה  ושא 
ב______________ (להלן_______________  הצעתו  )המציע  -_______________________  מגיש  במכרז   אשר 

שים הקבועים בחוק, מצהיר   דון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו שב
  בזאת כדלקמן: 

  
ת ______ פעיל  המציע בעלים של עסק   . 1 גרות החל מש בתחום הריהוט החל פעילה  ____ או חברה  ____בתחום ה

ת ____________. (מחק את המיותר)    מש

י הדת בהיקף כספי של כ . 2 גרות/ריהוט בתחום מב יסיון בביצוע של לפחות עבודה אחת של   אש"ח  80  -המציע בעל 
אי סעיף  .לפחות ים אשר יוכיחו עמידה בת תו  לעיל:  2במסגרת הטבלה שלהלן על המציע למלא 

  

     ____________________  
  ותמת המציע חתימה  וח 

  אישור
  

 _________ הח"מ,  י  הופיע  _________________ א  ___________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,  י  __  בפ
_________   ______ ___________________________מר/גב' ת.ז.  ומוסמך ______ושא  הרשאי  ו  הי וכי   __

וכתב   התצהיר   על  י  בפ חתם  לעיל,  והצהרתו  התחייבותו  ומשמעות  תוכן  את  שהבין  ולאחר  המציע  בשם  להתחייב 
  התחייבות  זה. 

 _______________  
  עו"ד                                                                                                                                            

                                                                                                           
  
  
  
  

ין  מזמ  הגוף
  השירותים 

היקף כספי של    מועד סיום העבודה   תיאור העבודה 
  השירותים 

ון איש קשר  טלפ
  בגוף המזמין 
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  3ספח  א'  
  
  

 
 לכבוד

ימין בע"מ   חברה כלכלית ב
,.  ג.א.

  
דון:   28/20 פומבי והצהרת המציע מכרזכתב התחייבות  ה

  
  

במשרת  ושא   ,________________ ת.ז.  ושא  _____________________ הח"מ  י  א
" (להלן:  ב_________________________________  דון, המציע ___________________  שב במכרז   ("

שים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת  אמת וכי אם לא אעשה כן אה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ה יה צפוי לעו
  כדלקמן: 

 

אי הסף  . 1 דרשים לבצע את העבודות מכוחו.  מכרזשל ההמציע עומד בת  ויש בידו את כל האישורים ה
 

ן. . 2  המציע מקבל עליו את כל הוראות המכרז ככתבן וכלשו
 

צו  . 3 קבלת  עם  העבודות  בביצוע  להתחיל  מתחייב  ולהשלימן    המציע  הקבועים  להתחלת  למועדים  בהתאם 
 במכרז.

 

ו/או   . 4 משפטיות  תביעות  המציע,  הלי  ממ מי  ו/או  המציע  מבעלי  מי  ו/או  המציע  גד  עומדות  ולא  עמדו  לא 
כסים ו/או לתביעו וס  וגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כי ת חוב שיש בהן כדי להשפיע  הליכים משפטיים ה

 על המשך תפקוד המציע. 
 

הלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה   . 5 גד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממ אין ולא הוגשו כ
 שיש עמה קלון.   

 

י העבודה, לרבות בגין העסקת עובדי . 6 הליו לא הורשע בכל עבירה על די ם  המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מ
יגוד לחוק.    זרים ב

  

ו זו, כולידוע למציע שאם לא תתקיי  . 7 אי המכרז  ם התחייבויותי ה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של ת
ו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית   והחוזה, החברה תהא רשאית לבטל את זכיית

כפיצוי מוסכם   קאית,  ולא רק, לחלט את הערבות הב היתר  גורם אחר  בין  עם  זק, להתקשר  הוכחת  ללא 
ו בכל העלויות וההוצלביצוע העבו שוא ההצעה ולחייב אות אות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך  דות 

 כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת התחייבויות זו. 
  

                                   ___________ ____________________                    _____________  
  חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע                                         ך   תארי

  
  אישור

  
י הח"מ, ____________________________ עו"ד,  י    א מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפ

__________גב'/מר ת.ז.  ושא  הרשאי  _________________________________  ו  הי וכי   _______
י על  ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר   שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפ

  התצהיר  וכתב התחייבות  זה.
  
  

                                                                                                           ________ _______  
  דין  -עורך                                                                                                                              
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  4-ספח א' 
  

קאית להשתתפות במכרז     וסח ערבות ב
  
  

  תאריך __________ 
  לכבוד

ימין בע"מ    חברה כלכלית ב
,.   א.ג.

  
ד    כתב ערבות מס'________  ון:ה

  
(להלן:    _____________ ח.פ.    _______________________________________ בקשת  פי  על 

ו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה  המציע" אלף    ישה עשרחמ   (במילים:  15,000  –ל  ") א
גלביצוע ע  28/20במכרז מס'    המציע  ש"ח) וזאת בקשר עם ההשתתפות סת "שירת גלעד"    רות  בודות  בית כ

אים ודרישות המכרז. ביישוב טלמון   ולהבטחת מילוי הת
  

ו "ל תוך    א ה בכתב,    14מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה יום מקבלת דרישתכם הראשו
מק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל , או לדרוש  שתגיע אלי
כלפיכם   לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המציע  מאת  תחילה  הסכום  ה  את  הג ת  טע

  כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 
 

"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת   ו את תשלומו של הסכום ה אתם תהיו רשאים לדרוש מאת
ו זו  מהן מתייחסת לחלק מהסכו  "ל ערבות אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל בלבד, בת ם ה

ה בלתי  ת לביטול. הי ית   חוזרת ובלתי תלויה ולא 
 

ו זו תישאר בתוקף  עד ליום    ________________   ערבות
  

ת להארכה של שלושה חודשים על פי דרישתכם, ית ו    למרות האמור לעיל הערבות תהא  ל אשר תימסר 
יף בכתובת  בכ "ל, כשהיא חתומה על ידי  תב בס ימין בעה ערבות זו    .כל דרישה על פי מ  "חברה כלכלית ב

"ל. ו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה   צריכה להתקבל על ידי
  

ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ית ה    ערבות זו אי
  

יין כתב ערבות זה.   דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לע
  

ק   ______________         _________    תאריך _______   ב
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  5ספח א'    
  
  

ושאת השליטה    אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר 
  

ו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף   י עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הי ) 1(ה   22א
  . 1957  -לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תש"יח

  
מ גב'___________________  ה  ______________,הי בחברת  בשליטה  ספר המחזיקה 

  זהות________________________. 
  
  

     ______________       ______________         __________________________
 _________________  

  טלפון                כתובת                                חתימה וחותמת       שם מלא 
  
  
  

זהות   מספר   ,_______________ גב'  י  התאגיד א שם   ,____________
לסעיף   מצא בשליטתי בהתאם  כי העסק  בזאת  ות 1(ה  22_______________,מצהירה  ) לתק

  . 1987-העיריות (מכרזים), תשמ"ח
  
  
  

 ________________________             _____________________  
  חתימה                            שם מלא                 
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  6ספח א'
יין ים  הצהרת המציע לע יי יגוד ע   היעדר 

  
(להלן:  מטעם___________  חתימה  מורשה  מס' ____________,  ת.ז.  ושא   ,______________ הח"מ  י  א

  כדלקמן: -המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב 
  
זו לא  כון למועד הגש . 1 מצא או בו  ת הצעתי  י  ים בו א יי יגוד ע י עלול להימצא בקשר עם מתן  ידוע על  א

ימין בע"מ  שפרסמה חברה 28/20פומבי  השירותים המפורטים במסגרת מכרז  ).החברה-(להלן כלכלית ב
  

יין אישי, משפטי, או עסקי בין פעילו . 2 י מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל ע מועצה  תי לבין  ה
ימין י אחר של ההחברה/תאגיד /אזורית מטה ב ים.  מועצהעירו יי יגוד ע  ואשר  עלול ליצור מצב של 

  
"ל, אודיע על כך   . 3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר (עסקי או אישי) כלשהו לאחד הגופים ה

 מיידית לחברה.  
  

לר . 4 החברה  עם  ההסכם  הוראות  לידיעתי  י  הובאו  וה ים  יי ע יגוד  מ ע  להימ הצורך  לקיימן  בות  מתחייב 
 במלואן. 

  
ושא, לפי שי . 5 קול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה על הפסקת  אקבל על עצמי כל החלטה של החברה ב

ים כאמור.  יי יגוד ע י לבין החברה ו/או לבין צד ג' אחר כלשהו בשל   ההתקשרות בי
  

יגוד   . 6 י עשוי לעבכלל זה לא ידוע לי על  ים קיים או שא יי מוד בו במסגרת מתן השירותים לחברה במסגרת  ע
  הצעה זו.  

  
                                        ______________            ________________  

  ע שם המציע                         חתימה וחותמת המצי                                               
  
  

  אישור 
י   בפ הופיע/ה   ___________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _________________________ הח"מ,  י  א

להתחייב ________  ומוסמך/ת  הרשאי/ת  ו/ה  הי וכי  ת.ז. ___________  ושא/ת    ___________________
חתם/ה   לעיל,  וההצהרה  ההתחייבות  ומשמעות  תוכן  את  שהבין/ה  ולאחר  המציע  וכתב בשם  התצהיר  על  י  בפ

  התחייבות  זה. 
                                                                                                              _______________  

  דין  – עורך                                                                                                                          
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  הצהרה בדבר קרבה משפחתית 
יים מועצה  לעובד  ימין או לעובדי תאגידיה העירו   אזורית מטה ב

  

ימין בע    מ מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:"חברה כלכלית ב
ון המועצות האזורית48 ףסעי  .1   (יהודה ושומרון) כדלקמן:  א' (א) לתק

ו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד    חבר  "(א)  .א מהאמורים חלק העולה על עשרה  מועצה, קרובו, סוכ
ו או בו,  וברו  אחוזים בהו הל או עובד אחראי  או    לאחיו, או שאחד מהם מ יהיה צד לחוזה 

יין זה "קרוב"    ו אחות." וג, הורה, בן או בת, אח א ז בן  –לעסקה עם המועצה. לע

בכלל    הוראה גם  קיימת  בכ ה  של  12זהה  הציבור  בחרי  של  ים  יי ע יגוד  יעת  למ ות  שוי רללים 
  ). 3114המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ'  

ון האמור לעיל  52ף  עיס  .ב לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא  קובע כי פקיד    לתק
ו או שותפו, כ-בעצמו ולא על ידי בן עשה עם  זוגו, סוכ אה בכל חוזה או עסק ש ל חלק או טובת ה

ה או בשמה, פרט לחוזה בדבר  קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים  המועצה, למע
ין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה   . ופרט לע

ך מת  םהתאב , לפי ההגדרות דלעיל,  תפחתי שמ  להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה בקש  לכך ה
  עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה. 

פרד ממסמכי ההליך. זו הי  הצהרה         ה חלק בלתי 

        

  ה צהרה              
  
ין להשתתף במכרז פומבי  ה י  א פורסם על ידי חברה כלכלית   28/20מס'  ח"מ ___________________, המעו

בע ימין  המצויה  "ב ית  עירו חברה  אזמ,  מועצה  של  מלאה  בזאת בבעלות  ומתחייב  מצהיר   , ימין  ב מטה  ורית 
  כדלקמן: 

  
י מצהיר: י את  תקרא . 1   האמור לעיל וה

יים בבעלות המועצה,  צמוע  חברי  בין  א)( הל בתאגידים עירו ת המועצה או בין דירקטורים או חברי ועד מ
  ף. בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שות, ורהה אין לי: בן זוג, 

ח "קרוב"  מאלה המוגדרים  בד  אחל שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין  דיגאתב  ב)( מו
הל ,  חים ואו ברו ן  הוב  אחוזים   10ר לעיל חלק העולה על  כאמו ויים לעיל מכהן בו כמ   ואין אחד מהמ

  ו עובד אחראי.  א
י-ין לי  בן א  ג)(   בבעלות המועצה.  זוג, שותף או סוכן העובד במועצה או בתאגיד עירו

ור לעיל, או אם מסרתי  כאמ  רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  הי הלי כי המועצה תע  ידו . 2
ה.  כו  הצהרה לא 

וי שיחול בקשר עם האמור.  . 3 י מתחייב להודיע למועצה על כל שי   א

ם מצ יא . 4   .ו אמתהי ו ז  ים ומלאים, והאמור בהצהרהכו היר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי

  ה באתי על החתום:  י לראו
  
  _______________      ציע: מם הש
  

  ך: ___________ יראמה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: _______________      תיחת
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  :1976- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו2לפי סעיף  תצהיר 

ושא ת.ז. ____________ י הח"מ, _____________,  לומר את האמת וכי  ____, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  א
שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:   אהיה צפוי לכל העו

  
זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________ (" . 1 י עושה תצהירי  ") במסגרת מכרז מס'  המציעה

ימין בע 03/20   ").חברהה"  –" ו המכרז"  -תאמה ן, בה(להל מ"אשר פרסמה חברה כלכלית ב

י מכהן  . 2  בתפקיד _______________________________. אצל המציעה

תשל"ו . 3 ציבוריים,  גופים  עסקאות  בחוק  כהגדרתו  ההתקשרות  מועד  עד  ידיעתי,  לא    1976-למיטב  ("החוק"), 
כי במועד ההתקשרות   -רות ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבי  וובעל זיקה אליהמציע  הורשע

ה.  חל ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו   פה ש

חים יהיו כמשמעותם בסעיף  . 4 יין סעיף זה, כל המו  ב(א) לחוק. 2לע

ס . 5 ק הל ההסדרה והאכיפה במשרד  ואו מי מבעלי השליטה ב המציע    עד למועד עריכת תצהירי זה לא  , על ידי מ
סות בגין עבירות י ק ה שקדמה למועד האחרון  על חוקי העבודה, במהלך הש  הכלכלה, ביותר מש ה האחרו

 להגשת הצעות במכרז. 

ה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם   . 6   יאות  ךאשר הסמי  המציעהצהרתי זו ה
 למסור הצהרה זו. 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  . 7

              ________________________  
  חתימה                                                                      

  
  

  אישור
י הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום   א
י מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________,   _________, הופיע לפ

שים הקבועים    וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העו
  בחוק, אם לא יעשה כן. 

  
                        __________________    

  עו"ד                                    
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שים עם מוגבלות מכרז      28/20פומבי מס'  תצהיר בדבר ייצוג הולם לא
  

  תצהיר
  

י הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________    א
שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה  לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעו

  כדלקמן :  
ח.פ./ע.מ.__ . 1 מס'   _______________ בשם  זה   תצהיר  ותן  י  המבקש  א הגוף  שהוא   _____________

י מוסמך/ת לת -להתקשר עם הממשלה (להלן: י מצהיר/ה, כי א  ת תצהיר זה בשם הגוף. "המציע"). א
"ל, מתקיים   . 2 כון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ה י מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי  א

טית]   אחד מאלה: [יש לסמן    בחלופה הרלוו
"ח  9הוראות סעיף    -חלופה א'      שים עם מוגבלות, התש (להלן: "חוק שוויון    1998-לחוק שוויון זכויות לא

  ]1זכויות") לא חלות על המציע. [
  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   -חלופה ב'   

  
טיות]:  יש להמשיך ו  -פה ב'  [למציע שסימן את חלו  ה הרלוו   לסמן בחלופות המש

  עובדים;  100- יק פחות מ המציע מעס  -) 1חלופה (   
   ) מעסיק    -)  2חלופה  העבודה    100המציע  משרד  כ"ל  למ ות  לפ מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

יישום ת  בחי לשם  החברתיים  והשירותים  סעיף    הרווחה  לפי  זכויות,    9חובותיו  שוויון  לחוק 
חיות בקשר  -ובמידת הצורך    ליישומן.    לשם קבלת ה

  
כ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי   ות למ במקרה שהמציע התחייב בעבר לפ

עשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2הוראות חלופה (   -) 2) לעיל, ו
מ סעיף  הוא  לפי  חובותיו  ליישום  חיות  ה קיבל  ואם  ו,  ממ דרש  כ ה  פ כי  שווי  9צהיר  ון  לחוק 

  זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 
  

כ"ל    2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    - לעיל    2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   . 3 לעיל למ
ח זה בחוק    30והשירותים החברתיים, בתוך  משרד העבודה הרווחה   ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מו

 .   1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
  

 . זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . 4
 ___________________  ___________________ 

 חתימה   תאריך 
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  מסמך ב' 
  

  הגדרת העבודות 

סת שירת גלעד בישוב טלמון  גרות, בית כ  ביצוע עבודות 

וסף כוללות, בין היתר, את הפעולות   . 1 שוא המכרז שעל הקבלן לבצען במסגרת מטלותיו, וללא כל תשלום  העבודות 
  המפורטות להלן: 

גרות  המסגרות והאדר   .א יות והרשימות  ה ים וחוץ  כולל פרטי  הביצוע הקימים הגשלימוד התוכ יות  יכלות פ ת תוכ
SD     מ של" יות ופרטי  הביצוע   1:50/  1:20מפורטות  לאישור בק יין,התוכ ים ודוגמאות לפי  הע הכוללות  רשימת  גוו

דרש לביצוע מושלם  והבאת  המוצר לידי  גמר כשהוא מותקן במקומו, מחובר ל ה  שיוגשו  יתכללו את  כול  ה מב
טיים . ,לתשתיות ,בטוח  וראוי לשימוש ומתאים לתק  ים  רלוו

לחברה הזכות לעדכן, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הרשימה הכלולה בכתב הכמויות, להוסיף לרשימה    .ב
ה, והוראות הסכם זה יחולו על כל עבודה שתתווס   לרשימה.   ףפרטי בצוע ו/או  משימות או לגרוע ממ

העבוד . 2 הקבלן  בסיום  על  ,רלמסור  ה  ציוד  ,רשימת   ים  גוו המוצרים   רשימת  לביצוע  השתמש  בהם   חומרים  שימת 
ים  . השו

הל הפרויקט בחברה.  . 3 ים אותם ימסור למ   בתחילת העבודה, יכין הקבלן לוחות זמ

דרש לביצוע העבודה ,ציוד מגן  אישי,פיגומיםעל הקבלן להעמ . 4 דרש לביצוע    סולמות  וכול  דבר  יד כול  ציוד בטיחות ה ה
 ם  של  העבודה  מושל

י שפכטל צבע בכול  מקום  בו  עובד.  . 5   הקבלן  ישלים  תיקו

  יהיה באישור חתום  ומראש .השלמה או החלפה של חומר  . 6

י מיעוטים, חובה עליו לוודא כי לעובדים אלו אישורי עבודה תקפים. כמו כן עליו לעדכן מר  . 7 אש במידה והקבלן מעסיק ב
יסה לעבודה ,הישוב  קב"ט מוס"ח ורבש"ץ  ולקבל את אישור   י כ חיותיו לגבי העסקתם בשטח  לפ ולפעול בהתאם לה

 הישוב, וכן עליו להפקיד שומר חמוש לצידם.

ו   . 8 לו שאתר העבודה הי ידוע  קוט  פעיל    ילדיםגן  ל  בסמיכות  הקבלן מצהיר ומתחייב, כי  , ולפיכך מתחייב הקבלן ל
ו/או  באמצעי בטיחות   זקים  יעת  ות כלשהם. הקבללמ וכו', וכן את אתר תאו לגדר כל פתח, בור חפירה  ן מתחייב 

יסת ילדים, מפגעים להולכי רגל ויפריד באופן מוחלט את אתר העבודה מהאתר הפתוח לילדים.  ע כ העבודה באופן שימ
 . הקבלן יסמן את אתר העבודה (סימון מתאים לשעות היום והלילה) 

הקבלן   . 9 הזעל  אמצעי  בכל  קוט  כדי  ל הדרושים  הוראות  הירות  כל  אחר  ולמלא  העבודות,  בביצוע  תקלות  וע  למ
ושא  המפקח בכול   הבלעדי   האחראי   יהיה  זו,אשר  לעבודה  עבודה  הל   בטיחות/מ ה  ממו להעסיק  הקבלן   ,על  

וטף   לן  לוודא באופן  ש הבטיחות,קבלת  הערות  מגורמים  אחרים  לא תהיה לקיחת  אחריות בשום  אופן,על  הקב
ותוקבוע עמידתו   . בכול  דרישות  החוק והתק

ים לעיל שלא  .10 על  הקבלן  להתחשב בכול  הפרקים של  הספר הכחול המפרט  הבין  משרדי  המפרטים הכלליים המצויי
ט:   טר ים לאיתור באתר האי ית ם ברשותו של הקבלן,  / מידע לספק     www.online.mod.gov.ilצורפו למכרז, ואי

יסה לאתר חופשיתמפרטי ב  / וי הכ   לכולם.  י
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  כמויות כתב 

פרד)   (מצ"ב ב
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  סמך  ג' מ
  

  הצהרת המציע                                         
  

  לכבוד 
ימין בע"מ    חברה כלכלית ב

  
,.   א.ג.

  
דון:   סת שירת גלעד ביישוב טלמון גרות,לביצוע עבודות  20/28מכרז פומבי מס' ה   בית כ

  
 

י מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה   . 1 י הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז וה א
 שוא המכרז. 

  

אי המכרז וכל הגורמים האחרים   . 2 תי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי ת י מצהיר כי הב המשפיעים  ה
תי את שיטת ביצוע העבודה,    מושאע העבודות  על ביצו ות  המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הב הייתה לי הזדמ

ים,    להשתתף אים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי  ידועים לי  במפגש הקבל הת
 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

  

ועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לא . 3 ים במכרז  תו דרשים    מכרז. מוד את היקף העבודה ב ה המשתתפים 
ם דרש להם לצורך ביצוע העבודות לוודא בעצמם ועל חשבו ה, לאחר  את כל ה . למען הסר ספק, לא תתקבל

ים המופיעים במכרז, ככל שק תו ות מצד המציע לאי התאמה בין ה   יימים. הגשת ההצעות, כל טע
  

קאי . 4 י מצרף ערבות ב אי לטובת  כדרישות המכרז ו ת  להבטחת קיום הצעתי ה וסח המצורף    החברהללא ת ב
 . למסמכי המכרז

 
י מצהיר בזאת כי: . 5  א
  

ה שהיא, לבצע    .א י מסוגל מכל בחי שוא המכרז וה י בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות  ה
  הוראות המכרז.    את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי

ת ל ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל  .ב שוא המכרז. כוח האדם והציוד הדרוש על מ   בצע את העבודות 
ה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.  .ג י מסוגל, מכל בחי  ה
דרשות עפ"י כל דין ו/או תקן   .ד י מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות ה שוא המכרז,  ה לצורך מתן השירות 

ימום לפחותלרבות דרישות בטיחות וגהות    . בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מי
רשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין    .ה המחירים הכוללים בהצעתי, כפי ש

אי המ ת שוא  העבודות  בביצוע  מין סוג הכרוכות  מכל  הכלול  כלליות,  עפ"י  אי המכרז,  פי ת על  כרז 
י לרבות רווח  לא כולל מע"מ. , וכל הוצאה אחרת  במפרט הטכ

ו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.  .ו ו זו בתוקף ותחייב אות   הצעת
י מצהיר, כי   .ז  הצעה כל שהיא. החברה מתחייבת לקבל אין ידוע לי שה

  
איו, לשביעו . 6 י מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל ת דון, ה ת רצון  אם אזכה במכרז ה

ה מטעמו, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.   החברה   ו/או הממו
  

י מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:  . 7  אם הצעתי תתקבל, הרי
 

קאית לביצוע החוזה  ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי    14תוך    .א במכרז להמציא לכם ערבות ב
  .יטוחים הכול כמפורט במסמכי המכרזב קיום ואישור  

 ולהשלמת העבודות. לעמוד במועדים הקבועים    .ב
 

ויות בסעיף   . 8 י מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המ תהא    החברהלעיל כולן או מקצתן    7א
קאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר   רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן יהא רשאי לחלט  את הערבות הב

 הצעתי.  אושעם מפעיל אחר לביצוע העבודות 
 

י מסכים שסכום הערבות . 9 ה כפ ערבויות/כן ידוע לי וא יצוי קבוע ומוסכם מראש,  ההשתתפות במכרז תשמש
טלתי   על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  עקב אי קיום ההתחייבויות ש
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שבח  .10 לי  ידוע  לרשות  יכן  שיעמדו  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  יהא  לא  הערבות  הפרת    החברהלוט  עקב 

וטל עלההתחייב י    עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.  ויות שא
  

שוא המכרז   .11 י מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות  לפחות  ה
ימוםשכר בהתאם ל וכי עליי לעמוד בכל הוראות חוקי העבודה והבטיחות    1987התשמ"ז    -הוראות שכר מי

  בעבודה כמו גם בהוראות כל דין. 
 

ו מוותרים בזאת   .12 אים הכלולים במסמכי המכרז, וה ו לכל הת ים הסכמת ות ו  בעצם הגשת הצעה זו הרי
אי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טע  ה בקשר לכל ת

 דרישותיו.  
  

  
  פרטי המציע  

  
  פ. ________________ שם המציע: __________________________________ח.

  
  כתובת: __________________________________טלפון: __________________ 

  
  מס' פקס: ___________________________  

  
  

  :  מורשה חתימה -פרטי החותם/ים מטעם המציע
  

  
  שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________  
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 מך  ד' מס
  

 עת המציעצה
 לכבוד

ימין בע"מ   חברה כלכלית ב
.  א.ג.

דון:  סת שירת גלעד בישוב טלמוןל 28/20מכרז פומבי מס' ה גרות, בית כ  ביצוע עבודות 
(את הצעת המחיר יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה  ו/או תיקון, יש  למחוק  בעט (לא  

 בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)
 

מתכ ו  להגיהרי את  בדים  המציע),  (שם   _____________________________________ בשם  בזאת,  ש 
ו הצ סת  בית גרות,  עבודות לביצוע עת   10/20למכרז     בהתאם טלמון בישוב שירת גלעד כ

יות בתכ י,  הטכ במפרט  העבודות    ולאמור  כל  את  לבצע  מתחייבים  ו  וא המכרז  מסמכי  ובכל  הכמויות  וכתב 
דרשות והמתוארות במסמכים האמורים בהתאם להוראות המכרז והחוזה.   ה

 

ו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה, ובכלל זה,   . 1 הצעת
דרש וכל הכרוך בהתקשרות עם החברה לרבות כח האדם והאמצעים הדרושים   , האחריותעובדי המציע, הציוד ה

דרשות. לביצ  וע מיטבי של כל העבודות ה

 הצעת המחיר 
 

ושא המכרז היא כדלקמן:2 ו הכספית בגין העבודות   .  הצעת
  

ושא  סכום כתב   ה
  הכמויות

  לא כולל מע"מ 

חת הקבלן   ה
  באחוזים %  

חת הקבלן בש"ח  לאחר  הצעת הקבלן (₪)   ה
חה (לא כולל מע"מ)    ה

  
ת   סה"כ לבחי

  ההצעה 
  יות   וכמ  כתב

  
349,100  

  
 ש"ח

  
  %___________  

  
ובמילים:_______ 

  %_____________
חה    ה

  
 ___________  

 ₪  
ובמילים:___________ 
חה    _________ ש"ח ה

  

  
 __________________

₪ _  
ובמילים: 

 __________________
חה    _ש"ח ה

  יתן   . להציע % תוספתלא 

ו לעיל (להלן . 3 ו על פי מסמכי המכרז וההסכם ע ), כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחיהתמורה  -הצעת ל יבויותי
ספחיו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה והשירותים ומהווה מחיר סופי וכולל  

אי המכרז,  את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל לרבות תקופת    מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי ת
במסג דרשת  ה בגין    רתוהאחריות  הוצאות  לרבות,  וההסכם  המכרז  שוא  ו  להתחייבויותי מלא  כיסוי  ומהווה 

דרשת, אספקת   ה, עובדיהם ציודם וכל הכרוך בהתקשרות עמם, העסקת עובדים בכל כמות  י מש תשלום לקבל
ות עבודות  וציוד ייעודי ואחזקתם, כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל ה   כלי רכב, מכו

דבר אחר   וכל  היטלים,  ביטוחים, מסים,  סילוק,  פריקה,  הובלות,  שוא  שוא המכרז,  העבודות  לביצוע  הדרוש 
 המכרז.  

ייקבע המחי . 4 במחירון/כתב הכמויות,  עבודה  פריט או  יימצא חסר של  בו  חה בכל מקרה  בה דקל  לפי מחירון  ר 
 . 15%של

וספת, כאמור,   . 5 ושא המכרז, על כל הכרוך בה, מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה  מעבר   בגין ביצוע העבודות 
וספים מראש ובכתב   וספת אלא אם דרשה החברה שירותים  היה זכאים לתמורה  ו זו, וכי לא  ושא הצעת למחיר 

וספים). שי -ע''י מורשי החתימה שלה (להלן  רותים 

 _ ________ ח.פ.: __________       ______________________   שם המציע:  
 

 _________ _ת.ז. __  שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________  
 

     ___________ _חתימה וחותמת המציע: _______  ______________________   תאריך:
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  מסמך ה'
  חוזה 

  
ת  חתם ביום ____   לחודש  _________  ש    2020ערך ו

  
      בין  : 

ימין בע                                                         מ ח.פ._____________ "חברה כלכלית ב
  

  מהיישוב  פסגות                                                     
  מצד אחד;                                            ") חברהה " –(להלן                               

  
  

  __ __________________________ שם :                               לבין : 
        
  _ _ ______________ח.פ. : ____________                                

  
  מורשה חתימה: _____________________                                                      

  
  ___________ ________________ יד:תפק                                                      

  
  _____________ _____ ________   כתובת :                              

  
  ______________ _____טלפון : ________                              

  
  ___________________ _____פקס : ____                               

                          )"הקבלן"(להלן :                                    
י;      מצד ש

  
  
  

פומבי    הואיל : פרסמה מכרז  בישוב    לביצוע  28/20מס'  והחברה  גלעד  שירת  סת  כ בית  גרות,  עבודות 
  );המכרז-ו החברה -טלמון  (להלן בהתאמה

  
  ;בווזכה  במכרז  והקבלן השתתף  והואיל :  

  
בהתאם לקבוע במכרז  העבודות  מקבל על עצמו את ביצוע  והחברה מוסרת בזה לקבלן והקבלן    והואיל: 

ספחיהםובחוזה על מסמ   ;כיהם ו
  

וגע לביצוע העבודות    והואיל :  וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל ה
  חוזה זה; ה  ושא

  
  

ה והוסכם בין הצדדים כדלקמן   : אי לכך הות
  

  :ומהות החוזה מבוא . 1
  

מהווים חלק בלתי    ואל מסמכי המכרז כמו גם המכרז עצמו  המצורף אליו   יםספחכם זה וההמבוא להס 1.1
ו.   פרד הימ

  
ות להקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי   1.2 אים  הייתה לו ההזדמ ים והוא מכיר את כל הת השתתף בסיור קבל

ספחי   ו. הקשורים בביצוע העבודות  וביכולתו לבצע אותן כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ו
  

אים המפורטים במסמכי המכרז  לשם ביצוע העבודות הקבל 1.3 ן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והת
פרד מהסכם זה.  ספחים המהווים חלק בלתי   ה
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כאלה,   1.4 שהיו  ככל  והבהרות   ויים  שי מסמכי  לרבות  אליו  צורפו  אשר  ספחים  וה המסמכים  המכרז, 
פרד מהסכם זה.  מהווים חלק בלתי 

 
ו ביצוע הסכם זה ע  1.5 סת  שירת גלעד טלמון,  גרותעבודות    יי על    ובהסכם  בהתאם למצוין במכרז  בית  כ

ספחי הםמסמכי  .הםו
 

  הגדרות . 2
  

חים הבאים המשמעות כדלהלן :    בחוזה זה תהיה למו
  

סת שירת  גלעד טלמון   גרות,   לביצוע מלא ומושלם של עבודותכל הפעולות הדרושות         -העבודות   בית כ
וכתבי                               המפרטים  המכרז,  הוראות  לרבות  ספחיו  על  ההסכם  להוראות    בהתאם 

חיות  שימסרו  במהלך  העבודות                            .הכמויות וה
  

ומסמכיו            - הקבלן לחוזה  בהתאם  העבודות  ביצוע  את  עצמו  על  המקבל  המשפטי  הגוף  או    האדם 
ציגיו ועובדיו.                            לרבות  

  
ספחיהם ומסמכיהםהחומרים המפורטים   - חומרים   . במכרז ובהסכם על 

  
לסטטיסטיקה      - מדד הבסיס המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  האחרון  הידוע  לצרכן  המחירים    מדד 

  במועד חתימת החוזה.                           
  

ימין בע     -החברה    מ "חברה כלכלית ב
  

ימין   -המועצה  מועצה אזורית מטה ב
  

ימין ראש   - המועצהראש    . ואו מי מטעמ  המועצה האזורית מטה ב
  

גם     מפקח       -מפקח ית  מוק זה  חוזה  פי  על  למפקח  ית  המוק סמכות  כל  החברה.  מטעם    שהוסמך 
ימיןלחברה                             ו/או מי מטעמן.  ולמועצה האזורית מטה ב

  
  הקבלןהצהרות  . 3

  
  הקבלן מצהיר ומאשר בזאת:

  
סת  וסבבתוכי בדק את שטח 3.1 דרשות  י העבודה בית  הכ בהתאם למסמכי המכרז וכי  , את מהות העבודות ה

 יש ביכולתו לבצען על הצד הטוב ביותר. 
 

סת  על כול  הציוד הקיים  בו  הקבוע והמטלטל הכול  שלם  ותקין  למעט  רשימה   3.2 כי  בדק את  בית  הכ
י  תחילת  עבודתו,כול  ליקוי  שבר או  תקלה שלא תופיע ברשימה זו  עלות  התיקון  תקוזז  אותה  יגיש לחפ

וספת.    מחשבון  הקבלן  ללא צורך  במתן  התראה 
 

וספים  מתאמה ובמקביל  לעבודתו,הדבר לא ישמש  מת  החברהכי ידוע לו  ש 3.3 ה  י מש ת  להפעיל  קבל כוו
ה מכול  סוג ע"י  הקבלן  ל ה אחרת. הקבלן  אחראי לתאם  את עבודתו   ווב או עכעיטע ליות  או  כל  טע

ה אחר שתפעיל    .החברהמול  כול  קבלן  מש
 

דרשים  ל 3.4 אים  הקימים קימים   כי  כול  אמצעי  הבטיחות  ובעלי  התפקדים  ה ו  לשם  ביצוע עבודתו  בת
לקחו  בחשבון  ויבוצעו  במהלך  כול  העבודה תוך    הקפדה יתרה. אצלו  

 
כי  במפלס הקרקע מצוי אולם  פעיל המתפקד במקביל  לעבודת  הקבלן מדי  יום  על הקבלן  לוודא כי  לא   3.5

זקים  לשימוש האולם  על  הקבלן  לתאם  עבודת ו  עם  מפעלי  האולם  בכול  סיום  יום  עבודה  גרמים  
קיים    ים  כולל  מים  וחשמל. על  הקבלן  לוודא כי  האולם  ודרכי  הגישה אליו     ותק

  
ושא המכרז כי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לביצוע   3.6 בהתאם להוראות המכרז,    העבודות 

ובתוך כך להעמיד את כל כ"א, הציוד  וכתב הכמויות המהווים כולם מקשה אחת    הוראות העבודההחוזה,  
 . והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות
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 חוזה במומחיות ובמקצועיות. כי יש בידו לבצע את ה  3.7

  
באחריותו המלאה    אם הקבלן ישאיר ציוד באתר יהיה זהוכי  באתר    תציב שמירהלא  כי ידוע לו כי החברה   3.8

זק וכיצ"ב. הקבלן יכול להציב שמירה  של הקבל יבת ציוד גרם  ה בקשר עם אובדן/ג ן ולא תישמע כל טע
ו ובאחריותו בכפוף ל  הסכמת החברה בכתב.על חשבו

 
ה או 3.9 ה לבין קבלן מש ה (ככל    כי ידוע לו כי התקשרות החברה היא עם הקבלן בלבד כאשר בי י מש קבל

כאלה) החברה  שיהיו  ת  ומבחי קשר  כל  האין  על  קבלן,  הבלעדי  אחראי  בהתאם    הוא  העבודות  ביצוע 
ה על  וכו'  עבודותיו  עובדיו, טיב להוראות ההסכם וכמו כן הוא אחראי ביחס לקבלן המש

 
תו להעסיק והוא לא יחל   3.10 ה אשר בכוו וסף על כך מצהיר הקבלן כי הוא יביא לאישור החברה כל קבלן מש

ה כאמור  בהעסקתו אלא לאחר אישור החברה מראש   ובכתב. עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי כל קבלן מש
דרשים לביצוע העבודות אותן הוא יבצע.  יהיה עליו האישורים ה

 
לעבודות   3.11 אחריות  לספק  עליו  של  ולטיבן  כי  לעבודה    12לתקופה  ביחס  אחרת  כתב  אם  אלא  חודשים 

 ספציפית. 
  

ו עבודה כלשהי    עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי אין בחתימה על הסכם 3.12 זה כדי לחייב את החברה להזמין ממ
ושא ההסכם הי א לא תבצען ולא תהא כל  בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא לחברה תקציב לביצוע העבודות 

ה בקשר עם כך  כאשר בתוך כך היא רשאית לבצע את העבודות רק בחלק מהסעיפים וכיוצ"ב.  טע
 

פעילויות וכי הוא לקח זאת בחשבון במסגרת    בסמוך  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי במהלך העבודות יתקיימו   3.13
יתן שלא להפריע לפעילויות האמורות. עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי הוא    הצעתו והוא מתחייב ככל ה

ה  גן  הילדים  הסמו מצא במרתף  יבצע את העבודות באופן שישמור על בטיחות תושבי  השכו ך והאולם  ה
  וכי האחריות לבטיחותם מוטלת עליו בלבד.

  
  התחייבויות הקבלן  . 4

  
ב 4.1 לו  שהוגדרו  כפי  העבודות  הדרושות להשלמת  כל העבודות  לבצע את    מכי המכרז מסהקבלן מתחייב 

ספחיהם תאם  בודות יבוצעו באתר וחלק במפעלו של הקבלן והכל בהחלק מהע  .ובחוזה על מסמכיהם ו
 חיות החברה. י והלצורכ

 
ידי   4.2 על  העבודה  להתחלת  שייקבע  במועד  העבודה  בביצוע  יתחיל  עמוהקבלן  מלא  ובתיאום    המפקח 

דריים.   4- ויסיימה תוך לא יאוחר מ  חודשים קאל
  

העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם אין  ארגון ביצוע   4.3
קו למפקח במפורש במסמכי המכרז.    בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוע

  
ו את כל כוח האד 4.4 ם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי  הקבלן מתחייב לספק על חשבו

 בכך. תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך 
  

הקבלן מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה   4.5
 של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, בעל רישיון או בעל היתר כאמור.

  
ואחריותו  הקבלן מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו   4.6

של הקבלן בלבד. הקבלן בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי המכרז  
תקבלה הסכמת החברה מר ה שיועסקו על ידו (אם  י המש   אש ובכתב וההסכם על ידי  עובדיו ו/או קבל

וסח המצ"ב להסכם זה ה ב י מש ספח אישור קבל טעמו, לרבות  ) וכל מי שבא מובכפוף לחתימה על 
דרש על פי דין  וכמקובל בתחום זה.   תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כ

  
י ואין בין  הקבלן מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמא  4.7

בשליחותו יחסי עובד    החברה/החברה לבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או
ובע מכך. הצדדים   ם משתלבים במסגרת החברה/החברה ועובדיה, על כל הכרוך וה ומעביד, וכל אלה אי

איו משום יצירת יחסי עו אי מת ות בין  מצהירים מפורשות כי אין בהסכם זה או בת בד מעביד ו/או סוכ
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ה שיעסיק לבין הח י המש ברה/החברה. הקבלן מתחייב לפצות  הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מקבל
החברה/החברה   על  שיוטל  חיוב  כל  בגין  ה,  ראשו דרישה  עם  מיד  לשפותה,  ו/או  החברה/החברה  את 

ה מהמוצהר בסעיף  זה. ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שו
 

זק שייגרם לתשתיות ו/או ל 4.8 צאה מביצוע  כתו מתקןהקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי החברה/החברה לכל 
זק ו/או פגיעה שתיגרם לו כתוצאה מטיב העבודות של הקבלן.   וסף כלפי צד ג' לכל   העבודות וב

  
ו. לא עלה  הקבלן מתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעל על ידו בביצוע העבודה, ידאג הקבלן מיד ל 4.9 תיקו

ה על   שעות, יעמיד תחת  4בידי הקבלן לבצע את התיקון תוך פרק זמן שלא יעלה על   ם ציוד חלופי, העו
יגרע   לעיל לא  זה  ביצוע העבודה. האמור בס"ק  לצורך  ספחיו  ו/או ב כל הדרישות המפורטות בהסכם 

ים.    מחובתו של הקבלן לעמוד בלוח הזמ
  

כ  4.10 מתחייב  הוא  כי  מתחייב  לעיל  הקבלן  קוב  ה הזמן  פרק  תוך  ציוד  הקבלן  העמיד  לא  אם  תהא    -י 
מה ו/או על ידי אחרים ציוד ולחייב את הקבלן בהוצאותיה, בתוספת  החברה/החברה רשאית לשכור בעצ

  כהחזר הוצאות כלליות, מימון ותקורה.   15%
                      

והבטיחות   4.11 הזהירות  אמצעי  בכל  קוט  ל עליו  כי  מתחייב  בביצוע  הקבלן  תקלות  וע  למ כדי  הדרושים 
י ו) למ ית  עתן. העבודה, ולמלא אחר כל הוראות המפקח (ככל ש

  
הקבלן מתחייב כי יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע   4.12

דרשות.   כל העבודות ה
  

מקצ  4.13 בצורה  זה  בהסכם  למפורט  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב  יומן  הקבלן  הל  ול ויסודית  ועית 
  . עבודה

  
קח, יבוצע סיור ביקורת בהשתתפות המפקח  הקבלן מתחייב כי מעת לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המפ 4.14

 והקבלן או באי כוחם. 
 

הקבלן מתחייב כי יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לו על מהלך העבודות ועל תקלות ככל   4.15
ה כאלה.      שתהיי

  
הל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם  הקבלן   4.16 כל הוראה של המ מתחייב למלא אחר 

הג אותו אדם שלא  המועסק על   הל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, הת ידי הקבלן, אם לדעת המ
אדם   העבודות.  בביצוע  ות  רשל מעשה  והג  שהוא  או  תפקידו,  את  למלא  מוכשר  ו  שאי או  כשורה, 

דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות  שהורחק לפי  
 זה.  על פי הסכם

  
ות,   4.17 דרשים ולדאוג לכל הרישיו ים ה הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתק

 מי מטעמו. ו עובדי קבלן הפיתוחההיתרים בקשר עם החומרים, הציוד, כוח האדם, העובדים מטעמו, 
  

להוראות כל   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם  4.18
ה  מהפרתה של התחייבות זו, לרבות   בע דין ורשות מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שת

ו/או  ו/או פועל מטעמו  ידי הקבלן  ו/או מחדל של כל המועסק על  בשליחותו בביצוע    כתוצאה ממעשה 
 התחייבויותיו שבהסכם זה. 

 
  מועד ביצוע העבודות  . 5

  
קוב    וע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודההקבלן מתחייב להתחיל בביצ ביחס לכל עבודה ולסיימן במועד ה

דריים) 4( בצו    .חודשים קאל
  

 העסקת עובדים  . 6
 

דרשת   6.1 ה בכמות  עובדים  זה  חוזה  ביצוע  לצורך  ו  חשבו על  להעסיק  מתחייב  עבודה  לרבות  הקבלן  הל  מ
ו, אם ראתה לדעתה שאין בצוות  והחברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את הצוות על חשב  ו

שוא המכרז באופן ראוי. ר בסעיף זה  אין באמו  שהעמיד הקבלן כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבודות, 
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בעבודה   בטיחות  עם  בקשר  אחרת  דין  הוראות  מכל  או  בעבודה  הבטיחות  פקודת  מהוראות  לגרוע  כדי 
שי מקצוע באתר העבודה.  וכחות א  ו

 
 העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן, במסגרת חוזה זה, יהיו עובדיו השכירים של הקבלן. הקבלן מתחייב כי,   6.2

  
הל יהיו, בוגרים, בעלי ת.ז. ישראלית,    הקבלן מתחייב כי העובדים שיועסקו על 6.3 ידי הקבלן יאושרו ע"י המ

 או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף.
  

גדת להעסקת מי מעובדיו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להודיע לספק   6.4 בכל עת כי היא מת
ע מלהעסיקו מיידית כאמור.   לצורך ביצוע העבודות, והקבלן ימ

 
בל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה רשמית  הקבלן מתחייב לק 6.5

 מזהה. 
  

ובדים והפועלים מטעמו באתר  מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה, הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הע 6.6
יעה   ה שלו ועובדיהם, יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מ י המש מלהעסיקם על  העבודות, לרבות קבל
י מין במוסדות מסויימים (תשס"א יעת העסקה של עבריי ), כמו גם 2001-פי דין, לרבות על פי החוק למ

למת המכוון  במוסד  מין  י  עבריי של  העסקה  יעת  למ ות  המשטרה), תק (אישור  ים  לקטי שירות  ן 
שוא חוזה זה בטרם יציג  2003-התשס"ג אישור    למפקח/למועצה. הקבלן לא יעסיק עובד בביצוע העבודות 

השגת   לצורך  הדרושים  כוח,  ייפוי  לרבות  הטפסים  כל  על  עובדיו  את  יחתים  כאמור. הקבלן  משטרתי 
ה וד ושא.אישורים כאמור, והכל בהתאם להוראות כל חוק, תק   ין ב

  פיקוח  . 7
  

וסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי     7.1 זכות לפקח על    לחברה ב
  עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות.

  
וסף, מוסמכת החברה/   7.2 חיות ו/או הוראות עבודה, המתחייב האו המפקח מטעמוב ות  , לתת לספק מעת לעת ה

  לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. 
  

יין, קב    7.3 יעת החברה ו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על  מוסכם כי בכל ע
  פיה. 

  
יח את דעתו של המפקח,     7.4 וכן  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר ת

חיותיו.  הוג בהתאם לה   לציית להוראותיו ול
  

לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי החברה  בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או     7.5
ים   אי החוזה. על הקבלן יהיה לבצע את התיקו ה על ת ה עו ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אי

  א תוספת תשלום.הדרושים בהתאם לדרישות לל
  

  תיאום   . 8
 

וגע   8.1 לחבלות, פגעי טבע, הרס בידי אדם  הקבלן חייב לדווח לחברה ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד ב
פגיעות בציוד וכו'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו הקבלן. התרשלות  

זק ע"י הקבלן לחברה וערכו ייקב  ע על ידי החברה ויחולו לגביו הוראות סעיפי חוזה  בדיווח תיחשב כגרימת 
 זה.

 
ה האחרים לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לפעול בתיאום עם משתמש 8.2   י המב

  
  תקופת החוזה  . 9

  
לרשימת     תעודת  קבלת  עם  ויסתיים________________    ביום  חתימתו   עם  יחול  זה  חוזה  ביחס  השלמה 

יובהר כי אין בתקופת החוזה כדי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם להוראות    ).זההחו     תקופת-להלן(העבודות  
  . לרבות בקשר עם תקופת הביצוע הסכם זה או על פי כל  דין
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 ציוד וחומרים  . 10
 

 הקבלן יספק את כל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע העבודות.  10.1
 

לאספקת  10.2 וגע  ה בכל  החברה,  גד  כ תביעות  ו/או  ות  טע יהיו  לא  והחומרים      לקבלן    הציוד 
 וכולם  כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי . 

  
הישראלי   10.3 ים  התק מכון  מטעם  ים  תק קיימים  שלגביהם  ממפעלים   -חומרים    יירכשו 

ים  בעלי תו תקן.   ויצר
  

לבדיק 10.4 ממעבדה  טיב  ביקורת  תזמין  שהקבלן  החברה/המפקח  חומרים  וטיב  שבוצעו  עבודות  טיב  ת 
וכו מכל חשבון חלקי.  2%רת בגובה  השתמש בהם.  דמי הביקו החברה    מערך החוזה יחולו על הקבלן וי

"ל במלואו. הבדיקות   וצל התקציב ה ע"פ שיקול דעתה תחליט אם וכמה להחזיר לקבלן במידה ולא י
בהת  או  למכרז,  המצורפים  למפרטים  בהתאם  ייה  יבוצעו  הב לעבודות  הכללי  למפרט  "הספר    –אם 

  ות המפקח, על פי החלטת החברה.הכחול", או בהתאם להורא 
  

ידי     10.5 על  לתפקידם  ואושרו  בדקו  ש בחומרים  רק  העבודות  בביצוע  להשתמש  מתחייב    הקבלן 
 המפקח. 

  
הק 10.6 כן  כמו  ג'.  צד  של  לידיים  יגיע  לא  שהוא  וסוג  מין  מכל  מסוכן  חומר  שכל  מתחייב    בלן    הקבלן 

באת שהוא  וסוג  מין  מכל  מסוגן  חומר  כל  להשאיר  שלא  תחול    מתחייב  לא  החברה  ועל    ר 
 אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה.  
 

  תמורה . 11
  

ה 11.1 זכאי  יהא  לה  מחירי    קבלןהתמורה  בסיס  על  תחושב  החוזה  להוראות  בהתאם  העבודות  ביצוע  בגין 
קב הקבלן במסגרת הצעתו במכרז  היחידות בסעיפי כתב הכמויות חה ש יכוי אחוז הה לביצוע  ובכפוף    ב

). הצעת הקבלן במסגרת המכרז עומדת על סך  התמורה-(להלן  ות שתזמין החברה לעבודבפועל ובהתאם  
 לל מע"מ. של____________ ₪ לא כו

  
 למען הסר ספק מובהר כי התמורה תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי החוזה.   11.2

  
  דקל   מחירון  פי ל  המחיר  ייקבע   , הכמויות  כתב/במחירון  עבודה   או  פריט  של  חסר  ימצא  בו  מקרה   בכל 11.3

יה לעבודות חה  ב  .ללא תוספת קבלן ראשי ותוספת יו"ש,מרחק וכד'  15% של בה
  

ה  מהקבוע בחוזה   11.4 מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שו
 אזי החברה תהא רשאית לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

  
שי 11.4.1 מהחשבון  חלק  רק  לתשלום  תיקון     לאשר  לאחר  לאישור.  למפקח  הקבלן    גיש 

יוציא הקבלן  חשבון חדש    ה מהקבוע בחוזה  ו/או לקוי ו/או שו העבודה שבוצעה באופן חלקי 
  בגובה הסכום שלא אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המפקח. 

  
ו/או   11.4.2 מהתמורה  כות  ל רשאית  תהיה  המג החברה  תשלום  לקבלןמכל  לעד      יע  השווה    סך 

הל חברה. ם המגיעמהתמורה ו/או מהתשלו 10%    , הכל על פי שיקול דעת מ
  

את     11.4.3 אחר  ספק  באמצעות  או  בעצמה  הקבלן  חשבון  על  לבצע  רשאית  תהא    החברה 
את     ישחרר  זה  שביצוע  מבלי  וזאת  זה,  בחוזה  כקבוע  הקבלן  ידי  על  בוצעה  שלא    העבודה 
  עבודה שבוצעה באזורו. ותחייב את הקבלן בסכום עלות ה  הקבלן מהתחייבויותיו, 

  
ות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק זה.   11.5   לספק לא יהיו טע

  
ו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.  11.6  האמור בס"ק זה אי
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ות ואישורם מועדי תשלום,  . 12  הגשת חשבו
  

דרי יגיש הקבלן למפקח חשבון מפור  5  - עד ה 12.1 ט בגין החומרים שסופקו על ידו בחודש החולף  לכל חודש קל
  וכן בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף. 

  
בגין החומרים שסופקו על ידו על פי כתב הכמויות, אם סופקו  וחישוב כמויות  הקבלן יצרף דף ריכוז כמויות   12.2

יכוי אחוז הם על פי המחירים  וכן התשלום המגיע לו בגי קובים בכתב הכמויות ב קב הקבלן  ה חה אשר  ה
  במסגרת הצעתו במכרז. 

  
ית    מיםי   45תוך  חשבון מאושר על ידי המפקח, יפרע   12.3 גד חשבו ממועד הגשת החשבון המאושר לחברה וכ

כחוק  מו  מס  חוק  להוראות  בהתאם  התשלום  מועד  את  לדחות  החברה  מזכות  לגרוע  מבלי  סר  וזאת 
עבור הוצאות    1%עבור בדיקות מעבדה וכן    2%ל  מכל חשבון יקוזז סך ש  .2017- תשלומים לספקים, תשע"ז

  יהול ומשרדיות של פרויקט זה.
  

גד קבלת  12.4  כל אישור שיידרש מהחברה בקשר עם העבודות. יובהר כי חשבון סופי ישולם רק כ
  

ת היקף החוזה  . 13   הגדלת ו/או הקט
  

לחברה   13.1 כי  בזאת  עמוסכם  בכל  להקטין  ו/או  ות  לש ו/או  להגדיל  הבלעדית  הזכות  היקף  שמורה  ת את 
  .  ובתוך כך להוסיף ולהפחית עבודות והכל בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין העבודות
  

וי התמורה,   13.2 וגע לשי מוסכם ומוצהר כי לחברה תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר ב
ה סופית   ומכרעת. וקביעתה הי

  
  אי קיום יחסי עובד ומעביד  . 14

  
ם לגבי החברה והחברה  מוסכם ומוצהר בין הצ 14.1 ו/או מועסקיו הי דדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו 

ו/או   עובדיו  ו/או  הקבלן  ואין  ומעביד,  עובד  יחסי  ם  לבי החברה  בין  קשרים  ואין  עצמאי,  ספק  בגדר 
והג המגיעים  מועסקיו זכאים לקבל מהחברה ו/או   מהחברה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ו

 ממעבידו.לעובד 
  

מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל   14.2
ה בכל תשלום או הטבה כאמור.  והג לעובדיו ופועליו, והחברה  לא תישא   דין ו

  
ו  14.3 לעיל  לגרוע מהאמור  והג בקשר  מבלי  ו דין  כל  הוראות  למלא אחר  עת  בכל  חייב  יהיה  הקבלן  וסף   ב

הסוציאליים  ל התשלומים  כל  תשלום  וכולל  ימום  מי שכר  תשלום  כולל  מועסקים  או  עובדים  העסקת 
יכויים משכר עובדיו.  יכוי כל התשלומים שמעביד חייב ב   המשתלמים ע"י המעביד ו

  
לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד    תחויב החברה ו/או החברה בתשלום כלשהו 14.4

יפצה   ה כאמור לרבות  ממעבידו  יין) בכל סכום בו תחוייב (לפי הע ו/או את החברה  הקבלן את החברה 
  הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

  
וג 14.5 ב והג  ו/או  חוק  ו/או  דין  כל  הוראות  אחר  זה, הקבלן מתחייב למלא  לגרוע מהאמור בחוזה  ע  מבלי 

ימום.    להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מי
  

  לידי החברה  עבודותרת ההשלמת העבודות ומסי . 15
   

שוא חוזה זה, יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב. במסגרת השלמת העבודות   15.1 הושלמו כל העבודות 
דרשים ע"פ   . כל דין ביחס עם השלמת העבודות ההסכם ועל פי  יעמיד הקבלן את כל האישורים ה

  
ת    -מיום קבלת ההודעה (להלן  ימים  20העבודות תוך   המפקח ו/או החברה ו/או מי מטעמם יבדקו את  15.2 בחי

םהעבודה אי החוזה ולשביעות רצו תן לספק תעודת השלמה,    -  ), ואם ימצאו את העבודה מתאימה לת תי
ת העבודהימים מיום גמר   7בתוך    ר להלן. , בכפוף לאמובחי
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אי החוז 15.3 ה מתאימה לת ת העבודה, כי העבודה אי ה  מצאו החברה ו/או מפקח ו/או מי מטעמם בבחי ה ואי
ים ו/או עבודות השלמה (להלן   ם, ימסרו לספק רשימה של התיקו ים  -משביעה את רצו ) הדרושים  התיקו

ים   סתיים ביצוע התיקו יחול על העבודה האמור    -לדעתם, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. 
  לעיל.  15.1בסעיף 

  
כללת 15.4 ים  בתקופת הביצוע של העבודה לפי החוזה,    למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקו

ים  וביצועם. תן לספק הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקו   ולא תי
  

ם, על פי שיקול דעתם, לתת לספק תעודת השלמה  המפקח ו/או החברה ו/או החברה ו/או מי מטעמם רשאי 15.5
מ בכתב  התחייבות  קבלת  גד  כ ים,  התיקו ביצוע  י  לפ של  גם  ם  רצו לשביעות  וישלים,  שיבצע  הקבלן, 

ים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח בתוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח.    המפקח את התיקו
 

טעמם להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות  כמו כן, רשאית החברה ו/או המפקח ו/או מי מ 15.6
ים שאי אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור    זמן או תקופת שימוש. ותיקו

  
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה, או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק בעבודה, כולה או   15.7

ים ולא   ה תעודת השלמה. עשתה כן אין הדבר  חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה  התיקו ית
קבעה לכך על ים תוך התקופה ש   ידי החברה  כאמור.   גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקו

  
ים בעצמה,   15.8 קבעה, תהיה החברה רשאית לבצע את התיקו ים תוך התקופה ש לא ביצע הקבלן את התיקו

תגבה  הקבלן. החברה   חשבון  על  כון,  ל שתמצא  אחרת  דרך  בכל  בתוספת    או  אלו,  מהן    17%הוצאות 
קיזוז משכר   ו/או  יכוי  ידי  ותקורה על  החוזה או בכל דרך אחרת.  כתמורה להוצאות משרדיות, מימון 

בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר  
ון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה  היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחר

ה לספק כאמור לעיל ע ית   ל ידי החברה.בביצוע כל התחייבות או הוראה ש
  

אי   15.9 אי מת ו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל ת מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אי
  לרבות האחריות אליה הוא מחויב.  החוזה 

  
ו  15.10 החברה  ו/או  מפקח  מסוים  / קבעו  חלק  הושלם  או  העבודה,  הושלמה  כי  מטעמם  מי  ו/או  החברה  או 

עד מסוים, חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק  מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו במו
ו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים   יין, והקבלן אי מסוים מהעבודה, כאמור, הכל לפי הע

ות או תביעות כלשהן שיש לו. מהעבודה, מחמת דר    ישות, טע
  

א 15.11 העבודה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב  לעבודה,  השלמה  תעודת  ה  הציודית החומרים  ,  ת  עודפי  את 
  . שילמה החברה  עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה לו. וכל דבר אחר שהביא לאתר  השייכים לו

  
לעשות שימוש בסמכויותיה למתן תעודת השלמה  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית   15.12

  י.   לפי סעיף זה בכל עת, לפי שיקול דעתו המלא, המוחלט והבלעד
  

בכל עת שהחברה תקבע, כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן, יפעל הקבלן   15.13
  בהתאם להוראותיה של החברה כאמור, ובין היתר לפי הוראות סעיף זה. 

  
ם בגדר תעודת השלמה או תעודת סיום, ולא  חשבון   15.14 סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אי

  יבואו במקומם. 
  

כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי החברה לא   15.15
עו מהמז מין לטעון כי העבודות  יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימ

כללו במסמכים ה "ל הסתייגויות  לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם לא 
 כלשהן. 
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ים, שירות ותעודת סיום  . 16  אחריות, תיקו
  

חודשים מהוצאת תעודת ההשלמה    12של  לצורך החוזה הקבלן יהיה אחראי לטיבן של העבודות לתקופה   16.1
קבעה תקופת אחריות אחרת. הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ממועד   אלא אם ביחס לעבודה מסוימת 

הע לכל  השלמה  תעודת  בסע'  מתן  כמשמעותם  ים,  התיקו כל  ביצוע  ממועד  ו/או  לפי    15.2בודה  לעיל, 
 ). תקופת הבדקאו  תקופת האחריות-המאוחר (להלן

  ספת ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה. ועבור אחריות זו לא תשולם תמורה   
  

ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות בעבודות 16.2 פגמים,  לפי החוזה    זקים,  שבוצעו 
העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של  ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע  

בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן    בעצים פגומים,  המפקח ו/או של החברה או תוצאה משימוש
ם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או החברה  ולשביע ו  של המפקח או  חייב לתק ות רצו

זק או   תגלה תוך תקופת האחריות בכל תיקון שבוצע ואשר החברה  הוא הדין לגבי  תהווה או    קלקול ש
זקקה לו   , לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.החברה 

  
  , יחולו על הקבלן. לעיל 16.2-ו  16.1כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  16.3

  
והקלקולים 16.4 הליקויים  והפגמים,  חייב    היה  הקבלן  יהיה  המפקח,  לדעת  לתיקון  ים  ית ם  אי בעבודה 

  בתשלומים פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול הקבלן.
  

י תקופת האחריות  16.5 ופלת במסגרת תיקו ים   תהא סופית ומכרעת. הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקו
  

תגלו לאחר תקופות האחריות, אם מקורם בהפרת  אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הק 16.6 בלן לתקן ליקויים ש
החוזה ע"י הקבלן (לרבות שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי של העבודות), או לפצות את החברה   

 בגין ליקויים אלה.  
  

וסף לכל אחריות אחרת  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו ש 16.7 ל הקבלן בתקופות האחריות היא ב
וסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו לפי תעודות האחריות.    לפי הדין או החוזה, וכן ב

  
דות  בתום תקופות האחריות לכל העבודות לפי חוזה זה, לאחר שהודיע הקבלן לחברה על השלמת העבו 16.8

סיום החוזה המפרטת כי העבודות   ) בדברתעודת סיום  - ודה (להלןשוא החוזה, תמסור החברה  לספק תע
והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות   עבודות הבדק בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל

ה המלא של החברה והחברה.    רצו
  

אי ובכפוף לכך כי חברה  בדק 16.9 זו תימסר בת וכחה לדעת כי כל העבודות אשר בוצע תעודה  ו ידי  ה  ו על 
תן לאחר תקופות האחריות.  הקבלן בוצעו כהלכה   ועל פי החוזה. תעודה זו תי

  
ה פוטרת את הקבלן מהתחייבות 16.10 ובעת מהחוזה אשר תחול  גם   מסירת תעודת סיום החוזה לספק אי ה

תגלו לאחר מכן.התעודה האמורה, לרבות ליקויים  לאחר מועד מסירת   בעבודות אשר 
  
  

  וש זיקין לגוף או לרכ . 17
  

זק שיגרם ע"י   17.1 וכן לכל  ו/או למורשיו ו/או לרכושם  זק שיגרם לעובדיו  הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל 
ו/או לרכושן מחמת כל מעשה או    מועצהמורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או לחברה ו/או ל

זק אשר  למען הסר ספק הקבלן י  מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה. היה אחראי לכל 
מצא   ה, לכל קומה בו, לסביבתו ולרכוש אחר ה ייגרם על ידו בעת ביצוע העבודות (במעשה או במחדל) למב

  בו.
      

זק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל    מועצהה  ו/או את ההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את החבר 17.2 בגין כל 
שאו בהם בפועל, מחמת  תשלום ו/או הוצאה שיחולו עליהן ו/או שהן תה  ה חייבות לשאת בהם אף שטרם  י

כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה זה ו/או באופן ביצוע עבודותה ע"י הקבלן  
ה ו/ו עובדיהםמועסקיו ו/או ע"י  ו/או עובדיו ו/או י מש   . קבל

  
הפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו  כל סכום שיגיע לחברה מאת הקבלן עפ"י חוזה זה ישא ריבית ו  17.3

  ע"י החברה  מהקבלן ועד תאריך התשלום בפועל. 
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זק שעליו יחו 17.4 עות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת  לו הוראות  מודגש כי התרשלות והימ

  סעיף זה. 
  

ה אחראיות באופן כלשהו ובכ 17.5 סיבות שהן  מוסכם בין הצדדים מפורשות כי החברה ו/או החברה לא תהי ל 
  לרכוש הקבלן ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו. 

  
  פיצויים מוסכמים מראש . 18

  
יהיו רשאים להפחית ו/או לקזז סכומים  מבלי לפגוע בכלליות האמור, החברה ו/או החברה ו/או המפקח   18.1

שוא  ), בכל מקרה שבו לא ביפיצויים מוסכמים  -מהתמורה לה זכאי הקבלן, (להלן  צע הקבלן את השירות 
חוזה זה במועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו  

 על פי חוזה זה כדלקמן: 
 

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

כות מהתמורה המגיע לספק לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש   18.2 החברה  רשאית לקזז ול
לכל  המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת החברה  ו/או מי מטעמן מגיע מהקבלן לחברה ו/או  

  . צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית החברה 
 

ימום לעובד.   -מהתמורה 5%הפחתה של  18.3   בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מי
  

ם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.  18.4   כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אי
  

ה ו/או מי מטעמן כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה  קביעתם של החבר 18.5
ה מכ גד החברה ו/או החברה בשל כך.ו/או טע  ל מין וסוג שהוא כ

  
 אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיהן של החברה ו/או של החברה על פי חוזה זה ועל פי כל  דין. 18.6

  
  ביטוח: . 19

  
יין סעיפי האחריות, ה ימין בע"מ ו/או  לע שיפוי והבטוח בחוזה זה, שם המזמין ייקרא : חברה כלכלית ב

ו/או  מועצה   רשותיים  סמך  גופי  ו/או  יות  עירו חברות  /ואו  יים  עירו תאגידים  ו/או  ימין  ב מטה  אזורית 
הליהם ו/או עובדיהם   בחריהם ו/או מ

ספח           . 2ה'הוראות הביטוח מופיעות ב

  
  ערבות ביצוע   . 20

  

ושא / הליקוי  מס'   ה
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

 סכום ש"ח

קבע לכך  1 עבור כל יום   500 אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן ש
 ר  איחו

שוא החוזה  הפרה חמורה  2 של הוראה ו/או התחייבות 
ה מוגדרת בטבלה זו.   שאי

 3,000עד 

ביצוע העבודה שלא לשביעות רצון החברה /החברה /או מי  3
 מטעמן

500 

י  4  500 ביצוע עבודות שלא בהתאם למפרט הטכ
ה   הפרה קלה 5 שוא החוזה שאי של הוראה ו/או התחייבות 

 ו מוגדרת בטבלה ז
 1,000עד 

 עבור כל ליקוי  500 אי תיקון ליקוי בטיחותי   6
  ש"ח  2,000  הפרה של הוראת בטיחות   7
חיה שהועברה לספק, בכתב, על ידי המפקח,   8 אי ביצוע ה

 תיקון לקוי על פי המפרטבדבר 
חיה   300 עבור כל ה

 שלא בוצעה 
ה ללא אישור החברה מראש ובכתב   9   רה ₪ למק 10,000  העסקת קבלן מש
ו מורשה לבצעה על פי דין   10   ₪ למקרה  20,000  ביצוע עבודה על מי שאי
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להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן מתחייב להמציא לחברה עם החתימה על   20.1
וצמודה למדד   ומית  אוטו ית,  מות בלתי  בע"מ,  ימין  ב כלכלית  לפקודת חברה  קאית  ב ערבות  זה  חוזה 

וסח המצ"ב   10%של   המחירים בסך ספח ה'מהצעת הקבלן במכרז, ב    .4כ
  

חודשים ממועד חתימת החוזה והחברה רשאית להאריכה מעת    12פה לתקופה של  מוד בתוקהערבות תע 20.2
  לעת. 

  
אי או הופרו   20.3 כי הופר ת ומי, כל אימת שתסבור  חברה תהיה מוסמכת לחלט את הערבויות באופן אוטו

אים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת. חולט סכום הערבות כולו או חלקו, ישלים הקבלן את    ת
ת דהיא תעמוד על סך של  הסכום ה   ₪.  30,000דרש על מ

  
ו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות חברה  עקב ובגין ההפרה.  20.4  האמור לעיל אי

  
 ערבות בדק/טיב  . 21

   
להבטחת טיב העבודות במסגרת אחריות הקבלן לפי הוראות חוזה זה ו/או כל דין, ימסור הקבלן לחברה   21.1

תעודת ההשבמעמד   הביצוע,קבלת  ערבות  גד קבלת  וכ מוגבלת    למה  בלתי  ומית  אוטו קאית  ב ערבות 
ומית צמודה למדד המחירים לצרכן   אים אוטו - להלןמע"מ) (  (כוללמהצעת הקבלן במכרז    5%  בסך שלבת

וסח המצ"ב  )רבות בדקע ספח ה'ב   .5כ
  

אין במועדי ערבות  יובהר כי  .  קבלת תעודת ההשלמהחודשים ממועד    12תהא לתקופה של    הבדק  ערבות 21.2
  הבדק כדי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.

 
חייב   21.3 יהא  והקבלן  וספת  לתקופה  הבדק  תקופת  את  להאריך  הזכות  קיימת  ערבות  לחברה  להעמיד 

וספת בהתאם לאמור לעיל.    לתקופה ה
  

ומי, כל אימת שתסבור כי ה   הבדק  חברה  תהיה מוסמכת לחלט את ערבות 21.4 אי או הופרו  באופן אוטו ופר ת
אים בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.    ת

  
ו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות חברה  עקב ובגין הה 21.5  פרה. האמור לעיל אי

  
  

  קיזוז  . 22
  

ה לספק על פי חוזה זה, כל סכום המגיע  מוסכם בזאת כי החברה ר 22.1 גד כל סכום המגיע ממ שאית לקזז כ
ה לבין     הקבלן) מאת הקבלן. לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות חוזה אחר שבי

  
ן גורעות מזכותה של החברה  לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל   22.2 הוראות סעיף זה אי

קאיות. דרך אחרת לרבות חילוט ער   בויות ב
  

ות  . 23   היתרים ורישיו
  

שיון  בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רי
 כאמור. 

  
  הוראות כל דין . 24

  
  . הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין

  
  הפרת החוזה ובטלותו . 25

  
בודות לפי חוזה זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון החברה  ייחשב כהפרת  אי ביצוע הע 25.1

ו  החוזה והחברה תהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר   ה לספק הודעה על כך ובקשה ממ ת לאחר ש
לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או ולהעסיק על חשבון  
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ים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת החוזה  ו/או לעכב כל תשלום  הקבלן   עובדים ו/או קבל
ה ל  ית   הבטחת ביצועו של החוזה. המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות ש

  
וסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב הקבלן כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית בקרות   25.2 מבלי לפגוע וב

  : אחד מן האירועים הבאים
  

  יום מיום החלתו.  20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן החברה  והעיקול לא יוסר תוך   .א
  

כסים.אם הקבלן הוא אדם או שותפות   .ב גד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת  גדו או  תן    ויי
  

כסים.  .ג וס  גדו בפעולות לפירוק או כי   אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו 
  

כסי הקבלן. בכל מקרה שבו עשויה   .ד ה על  הל עזבון או כל אדם הממו אמן, מ  להתבצע העבודה בידיד 
  

ה  העסקת קבלן לא מורשה לביצוע עבודה    .ה דרשות במסגרת המכרז או העסקת קבלן מש מהעבודות ה
 ללא אישור החברה. 

 
ה לחברה    3- הפר הקבלן את הוראות ההסכם יותר מ 25.3 את  פעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויק

ה לה בהתאם להוראות   האפשרות לבטל את ההסכם עם הקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוק
  כל דין. הסכם זה או על פי 

  
ו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של החברה  עקב ובגין ההפרה.  25.4   האמור לעיל אי

  
  העברת זכויות וחובות . 26

  
יו ו/או התחייבויותיו על פי  חוזה זה כולן או מקצתן  מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לספק להעביר זכויות

  אלא אם קבל את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר,  
י אחר בשליטת המועצה.    החברה רשאית להעביר זכויותיה מכוח הסכם זה למועצה או לתאגיד עירו

  
וי החוזה  . 27   שי

  
ות כל הוראה  וי בעל פה או מכללא. אין לש ה על שי   בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טע

  
  

עות מפעולה  . 28   ויתור והימ
  

עות מפעולה במועדה או מחדל מצד החברה , לא ייחשבו כו כל ויתור,  יתור החברה  על זכויותיה, אלא אם  והימ
  כן ויתרה החברה  על כך בכתב ומראש. 

  
  

  כתובות והודעות . 29
  

 ורט במבוא לחוזה זה. כתובות הצדדים הם כמפ 29.1
  

יחשב   29.2 דלעיל  הכתובות  פי  על  הצדדים  ידי  על  שישלח  מכתב  או  מסמך  הודעה,  מסר                  כל  כאילו 
מסרה ביד   72לתעודתו תוך   בעת מסירתה, ואם    -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם 

 בעת שיגורה בפקסימיליה.  -שלחה בפקסימיליה
  
  

  באו   הצדדים   על   החתום:   ולראיה
  
  
  

 ________________              ________________  
  החברה                                                                                       הקבלן 
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    1ספח ה'
  

  : לכבוד
ימין בע    מ "חברה כלכלית ב

  
  ,.ג.א
  

דון   ויתור  כתב:  ה
  
  

ו ימין בע   כלפי  ומתחייבים  יריםמצה  ה ו  כי  מ"חברה כלכלית ב   מכם  דרישה  או/ו  תביעה  כל  על   מראש  מוותרים  א
ות   או /ו  עבודה  לכלי  זק  או /ו   אובדן   כל  בגין  מטעמכם   הפועלים   כל  או /ו ים  או/ ו  ציוד  או/ ו  מכו   כלי  לרבות  מתק

י  ציוד  וכל רכב דסי  מכ  וכמפורט ...............  מיום  בחוזה והביטוח האחריות בסעיפי  כמתחייב ") הציוד: "להלן( ה
  : להלן

ות,  עבודה  כלי,  ציוד,  לכלים ים,  מכו ו  על  שהובאו  אחר  ורכוש  ציוד  וכל  מתק ו  מיידי    על  או/ו  ידי או    מטעמי
ה המש י    מכלליות   לגרוע  ומבלי)  מהפרויקט  כחלק  ומהווה   לאתר  המובא  וציוד  חומרים  למעט(   לאתר  מקבל

ופי  לרבות ,  האמור ים,  םמ י ,  עגור דסי   ציוד  וכל  מערבלים,  טרקטורים ,  מעמיסים,  משא  מעליות ,  הרמה  מתק   ה
ו ואשר אחר   . הפרויקט מעבודות כחלק מהווה אי

  
ו ביא  ככל  כי  כלפיכם  מתחייבים  ה ועי  רכב  כלי  ו י  או/ו  ספקים  באמצעות   לרבות(  לאתר  כלשהוא  מ ה  קבל )   מש

  ורכוש   גוף"  שלישי  צד"  זקי  בגין  ביטוח,  כחוק  חובה  ביטוחי ,  היתר  בין,  הרכב  לכלי  קיימים  כי  תחילה  וודא
ספח   כמתחייב  ועי   רכב   כלי  לאותו  שייגרם  זק   וכל ,  לחוזה"  הביטוח"  ב דסי   ציוד   או /ו   מ ו  יחול   ה   ועל   בלבד   עלי
ו ו הבלעדית  אחריות   . ביטוחיכם  שיתוף או/ו מכם  דרישה או/ ו  תביעה כל על  מראש מוותרים  וא

  
  
  
  

 ______ _______________________                                                                 ______________ 
הל של אישית  חתימה     חותמת כולל  חתימה –  הקבלן חתימת                                                        הקבלן  מ
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  2ספח ה' 
  ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שההצעה תוכרז כזוכה                       

   
  ספח ביטוחי הקבלן 

קבלן לבצע ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית  ה עלפי הסכם זה או על פי כל דין, -קבלן עלהמבלי לגרוע מאחריות 
וספת בה ח למשך תוקפו של הסכם זה בישראל, לה על הקבלן אחריות לרבות תקופת האחריות ובדק וכל תקופה 

וסח ביט את    על פי דין, על חשבון הקבלן וסחים הידועים כ הביטוחים המפורטים להלן שכולם יערכו על בסיס ה
וסחים אחרים שווי ערך (למעט ביטוחי רכב וביטוח אחריות מקצועית): 2019   או 

יות  .   1 קבל עבודות  יות" להלן:  (   להלןכמפורט  ביטוח  עבודות קבל או אחריות  ")  ביטוח  זק  אבדן,  י  מפ
אים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי   שוא הסכם זה. בכפוף לת ובעים מביצוע העבודות  הקשורים או ה

יותעבודות  ה ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח   יות את פרקי הביטוח  , יכלול ביטוח  הקבל העבודות הקבל
ספח "אישור קיום ביטוחים    , כמוכן הביטוח יהיה כפוף לכלהמפורטים להלן אים וההרחבות המפורטים ב   –הת

ספח ה     ' להסכם זה (להן: "אישור ביטוח העבודות"): 3ביטוח העבודות" המצורף כ
זק פיזיים  :זק רכוש -) 1פרק (  1.1.1       ים שייגרמו באתר לעבודות במשך ובלתי צפוי, אבדן או 

  דות על בסיס ערכם ביום מסירתן הסופי לחברה כולל כל     במלוא ערך העבו הביטוח. תקופת              
  החומרים המסופקים על ידי החברה.              

זק לרכוש שייגרמו  :  אחריות כלפי צד ג'  -)  2פרק ( 1.1.2 ית או  במשך תקופת  חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופ
  ת הביטוח. ₪ לאירוע ולכל האירועים בתקופ 5,000,000. בגבול אחריות של  הביצוע

גרמת באתר  :  אחריות מעבידים   - )  3פרק ( 1.1.3 ית ה או בקשר עם העבודות  חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופ
העבודות ביצוע  ועקב  כדי  תוך  הביצוע,  תקופת  של  במשך  אחריות  בגבול  ולכל  ₪    20,000,000.  לאירוע 

  האירועים בתקופת הביטוח. 
יות יכלול את 1.1.4 ימין בע"מ ו/או מועצה אזורית מטה    שם המבוטח בביטוח העבודות הקבל חברה כלכלית ב

בחריהם הליהם ו/או עובדיהם ו/או  יים ו/או מ יות ו/או תאגידים עירו ימין ו/או חברות עירו (להלן:   ב
ו/או  "החבר יועצים  ו/או  ה מטעם החברה  י מש ו/או קבל ה מכל דרגה  י מש ו/או קבל ו/או הקבלן  ה") 

י קרות מקרה הביטוח.  מפקחים ו/או ספקים ו/או כל   מי שהחברה ו/או המועצה התחייבו לכלול בביטוח לפ

בה 1.1.5 שבוצעה  ה  האחרו העבודה  של  הסופית  מסירתה  ועד  העבודות  תקופת  כל  למשך  יערך  תאם  הביטוח 
שוא ביטוח זה. הקבלן מתחייב לדאוג שהביטוח יהיה בתוקף מלא כאמור ובאחריותו להאריך את   להסכם 

  שיהיה צורך בכך.הביטוחים בכל עת 

ייקבע בפוליסה  הקבלן מתחייב כי, במידה והביטוח יערך במסגרת פוליסה פתוחה של הקבלן 1.1.6 כי גבולות  , 
ל אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ  האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות ע 

ה על כך שהפולי  פוליסה זו.  סה מיצתה את עצמה.לא תיטען כלפי החברה ו/או המועצה טע

על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת הביטוח, למלא אחר המלצות הסקר   1.1.7
ים בו. קיו הלים המצוי ים וב קוט בכל המיגו אי והמלצות הסקר החיתומי כאמור  ול אי  הם ת מהווה ת

יות, ועל ה  החברהלזכויות הקבלן ו  בגין הפרת  חברה  קבלן לשפות את העל פי פוליסת ביטוח העבודות הקבל
 דרישה זו. 

זק לעבודה. שיקם   חברהל 1.1.8 תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות בגין אובדן או 
י ההקבלן את האובדן או ה זק שוקם  חברה זק והציג בפ הל הפרויקט כי ה תעודה חתומה על ידי מ

ם, אזי יעמיד ה זק לרשות הקבלן. את הסכומים שחברה לשביעות רצו   קיבל מאת המבטח בגין אותו 
למען הסר ספק, תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן   1.1.9

ו מכסה את  האחריות המוטלת על הקב לן על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה שהביטוח אי
ם מ תבע ו/או  העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אי גרם ו/או  זק ש ספיקים לכסוי הפגיעה או ה

 פסק או כל מקרה אחר והכל בכפוף לאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  
ה שיבצעו עבודות מטעם הקבלן, על הקבלן לוודא כי לא תיכלל הוראה  בהתקשרות הקבלן עם  1.1.10 י מש קבל

ו בשם המבטח שיערוך פוליסת ביטוח העבודות  , א חברהעל פיה הקבלן מוותר (בשם הקבלן, בשם ה 
ים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או   גד אותם קבל יות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כ הקבל

אי לזכויות הקבלן ו הסכם. אי ו  על פי פוליסת ביטוח העבודות   החברה יתור על זכויות כאמור מהווה ת
יות, ו   הפרת דרישה זו. תוצאות ן בגין שופה על ידי הקבלת  חברההקבל
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   ביטוח חבות המוצר.
ה במשך תקופת              הביטוח בגין פגם   המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל  תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשו
    .₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 5,000,000במוצר או במרכיב כלהוא של המוצר בגבול אחריות בסך     
ספח "אישור קיום ביטוחים הביטו     אים וההרחבות המפורטים ב ויים, הת     –ח מורחב לכסות את כל השי
ספח ה        "). שירות ותחזוקה –להסכם זה (להלן: "אישור ביטוח    4אחריות משולבת לעבודות" המצורף כ

ריות  ת האחהעבודות, ותקופהקבלן מתחייב לשמור ולקיים את הביטוח בתוקף מלא לאורך כל תקופת   1.2
וספת של  ים לאחר סיום כל  7לפי ההסכם וכן לתקופה    לפי ההסכם.   והתחייבויותיש

הביטוח כולל תקופה רטרואקטיבית שתכולתה החל מתחילת ביצוע השירותים לפי הסכם זה אף אם   1.3
ו טרם חתימה על ההסכם.   ית

 
דרש על ביטוח חובה ית עקב השימוש -כ     ;בכלי רכבפי דין בגין פגיעה גופ

דסי  עקב השימוש בכלי רכב יטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישיב י ה בגבול אחריות של    או כלי ציוד מכ
זק אחדח "ש 1,000,000   . בגין 
לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן  , ביטוח מקיף

 להלן;  8.9זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף  מקיף, כאמור בסעיףהזכות שלא לערוך ביטוח 
דסי  ביטוח לציוד י ה ים"  מכ ת "כל הסיכו י המשמש לעבודות במתכו על אף האמור לעיל,  לכל הציוד המכ

  . להלן 8.9בסעיף , במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור זה שלא לערוך ביטוחהזכות קבלן  ל
  
  

יין יחולו גם ההוראות המפורטות הלן:בכל הביטוחים המפורטים   לעיל לפי הע
ערך על ידי  ם ביטוחיכל ה 1.4 יים וקודמים לכל ביטוח אחר ש ם ביטוחים ראשו אי מפורש על פיו הי יכללו ת

ה בדבר שיתוף ביטוחי חברה ו/או המועצהה   . הםוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או טע
אי או סייגי הביהפרה בתום לב של ת  1.5 טוח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפגעו בזכויות המזמין  אי מת

 ו/או מי מטעמו על פי הפוליסה.
 כל הביטוחים המפורטים לעיל יקרא להלן: "ביטוחי הקבלן".  1.6
אי מוקדם לקיום העבודות על   1.7 מיום החתימה    ימים(שבעה)    7-לא יאוחר מ  חברה,להמציא לידי ה   הקבלןכת

ספחים הלאתר העבודה,    הקבלן  יסתעל הסכם זה, ובכל מקרה טרם כ (להלן:    4ה  -,  ו3את אישורי הביטוח 
וי או מחיקה (שבעה)    7  -. לא יאוחר מ אישורי הביטוח ") כשהם חתומים כדין על ידי המבטחים וללא כל שי

ים    החברהלהפקיד בידי  על הקבלן    ,הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  ימים טרם   אישורי הביטוח מעודכ
(או    וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם  ,וספת  תקופת ביטוחל  םגין הארכת תוקפ בוחתומים  

ספח זה).  למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט ב
  

  הוראות כלליות –ביטוחים  
שתתפות  ההבסכומי  ודמי הביטוח לשאת בתשלומי קבלן כי על הלמען הסר ספק, מודגש במפורש  1.8

קובים בפוליסות הביטוח יותל העצמית ה . סכומים אלה יהיו  רבות פוליסת ביטוח העבודות הקבל
ים לקיזוז על ידי ה     מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה. חברה תו

ערכים על פי  על ה 1.9 אי כל הביטוחים ה ליסות  להאריך את פו כאמור, ספח הביטוחקבלן לקיים את ת
ספח זה, הביטוח  ה תקפות עד למועד תשלום חשבון   מדי פעם בפעם לפי הצורך, כךכמתחייב לפי  שתהיי

ים  ה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקו על פי אחריות הקבלן   והשירות  אחזקההסופי וכן תהיי
וספת בה חלה על הקבלן אחריות על פי דין. הקבועה בהסכם  , וכל תקופה 

ויים כדי להוות אישור בדבר  ביטוחי הקבלןין בעריכת  א 1.10 אין בהם כדי  התאמתם ו, בהמצאתם ו/או בשי
בכל   פי כל דין.-ו עלא פי הסכם זה -על הקבלן צמצם את אחריות או ל/והחברה  על   יטיל אחריות כלשה לה

האמור   בין  התאמה  אי  של  זה,  במקרה  בהסכם  האמור  לבין  הקבלן  לש על  ביטוחי  לגרום  וי  הקבלן  י
ת להתאימם להוראות הסכם זה.   הביטוחים האמורים על מ

שלדעת   1.5 את  קהככל  להרחיב  צורך  קיים  ו/או  בלן  הקבלן  ביטוחי  וספיםהיקף  ביטוחים  ו/או    לערוך 
וסף  על הקבלן לערוך , משלימים בכל ביטוח רכוש    .הקבלן  ןכאמור, על חשבו ו/או המשלים  את הביטוח ה

לתחלוף  של המבטח  יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  וסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, י
זק בזדון. וכל ביטוח חבות יורחב לשפות  ד  גכ המזמין ו/או מי מטעם המזמין, למעט כלפי אדם שגרם ל

 או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.  את החברה ו/או המועצה ו/או מי ממטעמם במידה ויתבעו בגין מעשה  
הוראות  על הקבלן   1.6 כי  לכך  לעיל  לגרום  הביטוח  וקבפרק  עובדיו  הליו,  לידיעת מ ה שליובאו  המש י    ל

 . הקבלן



  
      39

שוא הסכם  1.7 ה בקשר עם ההתקשרות  י מש   הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבל
ם אוחזים בביט  אי לתחילת העסקתם, כי הי אותים ביחס לפעילותם.זה, יוודא כת  וחים 

יעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע 1.8 דרשים לשם מ והזהירות ה קוט בכל אמצעי הבטיחות  ה,  פגיעל
זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע   העבודות ובמיוחד לקיים  אבדן או 

וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא    .סדרי עבודה לעבודות בחום ב
ות וכדומה,  אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצ ווים, תק

"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו   ו לפי החוקים ה שהותק
"לבכ  .  ל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה

הל הפרויקטהקבלן פוטר במפורש את ה 1.9 ים הקשורים    וכן אתם ואת כל הבאים מטעמ  חברה, מ כל הקבל
כלל פטור מקביל לטובת הקבלן)  עבודותלביצוע ה זק    לאבדן או  , מכל אחריות(ובלבד שבהסכמיהם  ל

היגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב כלים  עלול לאשר  
זק אשר   ופים) לאתר העבודות וכן ל ו  ומ ו עורך  ביטוח רכוש  פע" הוא זכאי לשיפוי בגי ( או היה  ,  שהי

קובה בביטוח, ולא תהיהאמור לערוך)  ו אלמלא ההשתתפות העצמית ה לו כל   או שהיה זכאי לשיפוי בגי
זק כאמור ה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם  ה  , אולםטע

זק בזדון.   שגרם ל
ן באו 1.10 ספח זה אי  ת לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה.הוראות 
ערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  1.11  יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא 

הלאחר ש   לחברה תהא הזכות (אך לא חובה), 1.11.1 (חמישה עשר)   15לקבלן התראה של    ית
כולם או חלקם,  ימים, להתקשר   בי  הקבלן,  תחת בביטוחי הקבלן  דמי  טוח, או לשלם 

  לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 
ע מן האמור  מבלי לגרו   יחולו על הקבלן.  לעיל  פסקהכל הוצאות החברה על פי האמור   1.11.2

שיגיע  סכום  מכל  זה  סעיף   עם  בקשר  ששולם  סכום  כל  כות  ל הזכות  לחברה  לעיל, 
סכום זה מהקבלן בכל מהחברה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי הסכם זה או לפי דין, ולגבות  

 דרך אחרת. 
זה, או כדי להטיל על   בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות   1.11.3

 חבות כשלהי.  חברהה
  

ן התחייבויות יסודיות שהפרתן, או הפרת איזה  ספח זההתחייבויות הקבלן על פי        8.12 , הי
  מהן, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 

  
 

ו על החתוםולראייה    : בא

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח  שם החותם  תאריך  חתימה וחותמת 
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  3ספח ה'

  ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שההצעה תוכרז כזוכה 
  אישור על קיום ביטוחים 

יות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים פקת   ביטוח עבודות קבל   :   האישורתאריך ה

ה א ו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אי
אי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,   אים הקבועים בפוליסת ת אים שמפורטים באישור זה לבין הת הביטוח יגבר האמור  במקרה של סתירה בין הת

אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.    בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו ת
כס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור* מען ה

כתובת ביצוע 
  העבודות*

  מעמד מבקש האישור* 

  שם
ימין  חברה כלכלית ב

בע"מ ו/או מועצה אזורית 
ימין ו/או חברות   מטה ב
יות ו/או תאגידים   עירו

הליהם  עיר יים ו/או מ ו
ו/או עובדיהם ו/או 

  בחריהם 

  שם: 
 ..........................................  
 ..........................................  

השלמה  
גרות ולא    כלוס,

סת  שירת   בית  כ
  גלעד טלמון 

  
  קבלן הביצוע ☐
ה☐ י מש   קבל
  שוכר☐
  : מזמין העבודהאחר☒
  

  ת.ז./ח.פ.   פ. ת.ז./ח. 
 .........................................  

  מען
  פסגות 

  מען: 
 ............................................  
 ............................................  
 ............................................  

  

  

  

  

  כיסויים
  פרקי הפוליסה 

ריות או  חלוקה לפי גבולות אח 
  סכומי ביטוח

מספר  
  הפוליסה 

 וסח
  ומהדורת
  פוליסה 

תאריך  
  תחילה 

/   האחריות גבול  תאריך סיום 
/  ביטוח סכום
  העבודה  שווי

  בתוקף וספים כיסויים
  חריגים  וביטול

ספח ד'    יש לציין קוד כיסוי בהתאם ל
  ₪  סכום 

ים עבודות  כל הסיכו
יות   קבל

  2018ביט    
  

  ויתור על תחלוף לטובת   309    ..... ..............     
  מבקש  האישור.        
  זקי טבע  313
יבה פריצה שוד  315   ג
  רעידת אדמה  316
וסף  317 אחר:   –מבוטח 

ה,  י מש ים, קבל קבל
הלים  הלי הפרויקט מ מ

  ומפקחים. 
וסף   318   מבקש  –מבוטח 

  האישור         
יות (ויתור על כל  328   ראשו
ה מכל  דרישה א          ו טע
  מבטח של מבקש         
  האישור)        

    חודש  12          תקופת תחזוקה מורחבת 
ים וציוד   יות, מתק פיגומים, תב

  קל  
מסכום   10%        

ימום   הביטוח מי
100,000   ₪  

  

יבה     כלול           ופריצה  ג
מסכום   20%          עובדים  עליו רכוש 

ימום   הביטוח מי
300,000   ₪  

  

מסכום   20%          סמוך  רכוש 
ימום   הביטוח מי

300,000   ₪  

  

וי הריסות מסכום   15%          פי
ימום   הביטוח מי

200,000   ₪  

  

ון, עבודה או   זק עקיף מתכ
  חומרים לקויים  

      כלול         
ון, עבודה או   ישירזק  מתכ

  חומרים לקויים
מסכום   15%        

ימום   הביטוח מי
200,000   ₪  

    

ן הוצאות מיוחדות להחשת תיקו
זק   ה

מסכום   15%        
ימום   הביטוח מי

200,000   ₪  

    

      שבועות  4          תקופת הרצה 
      כלול           פרעות ושביתות 

  צד ג'
  

        5,000,000  
  
  

  אחריות צולבת 302  
  הרחב שיפוי   304
ה  307 י מש ים וקבל   קבל
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ספח (פירוט השירותים    *: )ג'בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת ב
  060  עבודות מתכת 

 061  עבודות עץ 
גרות     עבודות (השלמה לאכלוס,

סטלציה סת  שירת גלעד טלמוןחשמל/איטום/אי יה צבעה ביוב פתוח  בית  כ   062  ) ב
  074  ם שיפוצי

ה ת ושדרוג מערכות וצמודי מב   029  התק
  

  

וי הפוליסה*    ביטול/שי
וי ס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שי וי  האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר יום60ייכ בדבר השי

  או הביטול.
  

  

  חתימת האישור
  המבטח:

ם בתוקף.  יתן לסמן שדות אבאישור ביטוח כללי *    לה כשדות שאי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  זק עקב שימוש   312  
  צמ"ה ב       
   כיסוי לתביעות המל"ל 315
וסף ב 321   גין מעשי  מבוטח 
    –או מחדלי המבוטח        
  מבקש האישור       
  מבקש האישור מוגדר   322

  כצד ג'        
יות (ויתור על כל  328   ראשו
ה מכ          ל  דרישה או טע
  מבטח של מבקש         
  האישור)        
  רכוש מבקש האישור   329
  ייחשב כצד ג'.       

  ויתור על תחלוף לטובת   309    20,000,000          אחריות מעבידים
  מבקש  האישור.        
וסף  319   היה  -מבוטח 
  ייחשב כמעבידם של  ו        
  מי מעובדי המבוטח        
  האישורמבקש        
יות (ויתור על כל  328   ראשו
ה מכל            דרישה או טע
  מבטח של מבקש         
 האישור)        

44  
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  )1(3ספח ה'
  ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שהצעת הקבלן תוכרז כזוכה

  חבויות העבודה

פקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים    : ה

ה  אי  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישבתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ו כולל את כל ת ור זה אי
אים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  אים שמפורטים באישור זה לבין הת יסת הביטוח במקרה של סתירה בין הת

אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.    למעט במקרה שבו ת
  * האישור מבקש מעמד  * העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
ימין בע"מ ו/או  חברה כלכלית ב
ימין ו/או  מועצה אזורית מטה ב

יות ו/או תאגידים  חברות עירו
הליהם ו/או  יים ו/או מ עירו

  בחריהם עובדיהם ו/או 

  שם
 .................................  
 .................................  
 .................................  

.... .............................  

  
  דל"ן ☐
  שירותים ☐
  אספקת מוצרים ☐
השלמה  אחר: ☒

גרות     לאכלוס,
סת  שירת גלעד  בית  כ

  טלמון
  

  
  משכיר☐
  שוכר☐
  זכיין☐
ה☐ י מש   קבל
  מזמין שירותים☐
  מזמין מוצרים☐
י העבודותאחר: ☒   מזמי
  

  ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ. 
..... ...............................  

  מען
  פסגות 

  מען
 ....................................  
 ...................................  

 .....................................  
 

  כיסויים
  סוג הביטוח 

  
  גבולותלפי  חלוקה

  ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
  הפוליסה 

וסח 
ומהדורת  

  ה הפוליס

תאריך  
  תחילה 

גבול האחריות/    תאריך סיום 
  ביטוחסכום 

 וביטול בתוקף וספים כיסויים
    חריגים

ספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש     סכום   ' ד  ל

  חבות מוצר
  

  5,000,000  ..................   ................   . 2018ביט   ............. 
  

  אחריות צולבת 302  
  הרחב שיפוי   304
וסף בגין מעשי או מב 321   וטח 
  מבקש  -מחדלי המבוטח        
  האישור       
יות 328   על כל (ויתור  ראשו
ה מכל מבטח           דרישה או טע
  של מבקש האישור)       
  חודש  12תקופת גילוי  332

  

ספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את פירוט השירותים    )*: ג'קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת ב
  046  מכירת/רכישת/השכרת ציוד

  060  עבודות מתכת 
  061  עבודות עץ 

  069  קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
 074  שיפוצים 

 

  

 

ם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי    יתן לסמן שדות אלה כשדות שאי

  
  
  
  
  

וי הפוליסה *    ביטול/שי
וי ס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שי בדבר   האישור למבקשהודעה   משלוח  חרלא יום 60ייכ

וי או הביטול.    השי
  חתימת האישור

  המבטח:
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  4ספח ה'
  
  

קאית     לביצוע החוזה וסח ערבות ב
  
  

  תאריך __________ 
  לכבוד

ימין בע"מ    חברה כלכלית ב
  
  

,.   א.ג.
  

דון:    בות מס'________ כתב ערה
  

ו")  הקבלן: "להלן. _____________ (פ.ח______________________________     בקשת  פי  על   ערבים   א
במכרז    10%    של  לסך  עד  סכום  כל   לסילוק  כלפיכם  בזאת המציע  מע"מ מהצעת  :  ובמילים(  כולל 

מהקבלן  )ח"ש  ____________ לכם  יגיע  בקשר    אשר  עבודות  וזאת  גלעד  בי  גרות לביצוע  שירת  סת  כ ת 
אי החוזה שול ביישוב טלמון   . 10/20ז מס'  מכרחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות הבטחת מילוי ת

  
"ל תוך  ו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך ה ה בכתב   14א יום מקבלת דרישתכם הראשו

מק את דרישתכם בתהליך  ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש  שתגיע אלי
ה כלשהי  כלפי  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  הקבלןאת הסכום תחילה מאת   ת הג כם טע

  בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.   ספקשיכולה לעמוד ל
 

"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מה ו את תשלומו של הסכום ה ן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאת
"ל.  אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה "ל בלבד. בת   מתייחסת לחלק מהסכום ה

  
ה בלתי חו ו זו הי ת לביטול. ערבות ית   זרת ובלתי תלויה ולא 

 
ו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום חתימת   ערבות

 החוזה. 
  

ו זו תישאר בתוקף   חודשים ממועד חתימת החוזה ועד בכלל.  12למשך  ערבות
  

ו אחרי  ה. דרישה שתגיע אלי   ......................... לא תע
  

ו זו בטלה ומבוטלת.    לאחר יום ..................... ערבות
  

ת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ית ה    ערבות זו אי
  

יין כתב ערבדרישה בפקסימיליה     ות זה.תיחשב כדרישה לע
  
  

ק _________________                                        תאריך ________________                  ב
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  5ספח ה' 
  

  
קאית להבטחת טיב/בדק                        וסח ערבות ב

  
  תאריך __________ 

  לכבוד
ימין בע"מ    חברה כלכלית ב

  
  

,.   א.ג.
  

  
דון:    '__ כתב ערבות מסה

  
  

ח.פ.     _______________ בקשת  פי  "על   : (להלן  כלפיכם  הקבלן________________  בזאת  ערבים  ו  א  ("
כל סכום עד לסך ומית לסילוק  וזאת בקשר  מהצעת הקבלן במכרז      5%  ___________ ש"חשל   בערבות אוטו

סת,  גרותלביצוע עבודות   כ גלעד טלמון  בית  חתם ביום   ולהבטחת טיב העבודות שבוצעו  שירת  עפ"י החוזה ש
  . 28/20_______________ ובהתאם לדרישות מכרז 

  
"ל תוך   ו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה ה בכתב שתגיע    14א יום מקבלת דרישתכם הראשו

מק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו או לדרוש את הסכו  ו, מבלי להטיל עליכם לבסס או ל ם  אלי
ה כלשהי, שיכולה לעמוד    תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  ת הג טע

  לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  
 

"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן   ו את תשלומו של הסכום ה אתם תהיו רשאים לדרוש מאת
אי  "ל בלבד. בת "ל. מתייחסת לחלק מהסכום ה   שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה

  
ה בלתי חוזרת   ת לביטול. ערבות זו הי ית   ובלתי תלויה ולא 

  
ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד תחילת תקופת הבדק כפי שפורסם ע"י הלשכה  

 המרכזית לסטטיסטיקה. 
  

פקתה)חודשים מיום   12( ועד בכללערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום .............    . ה
  

ה.  ו אחרי ............. לא תע   דרישה שתגיע אלי
  

ו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום    .............  ערבות
  

ת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  ית ה    ערבות זו אי
  

יין כתב ערבות זה.   דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לע
  
  

ק _________________           תאריך ________________                          ב
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  6ספח ה' 
יות      רשימת תוכ

  
  
  

 תאריך עדכון  שם התכנית   מספר  
      נגרות

    דלת כניסה לאולם   1נ

    דלת כניסה לחדרים   2נ

דלת כניסה לבימ"דש ועזרת נשים    3נ

  קומת קרקע 

  

    דלת לשרותים   4נ

    דלת למשרד/ כניסה לשרותים   5נ

    דלת עזרת נשים ק"ק   10נ

    דלת כניסה לעזרת נשים ק"א   11נ

      רהוט 

    ארון קודש ראשי   א  12רהוט נ 

    ארון קודש ראשי   ב  12רהוט נ 

    ארון קודש ראשי   נ  ג 12רהוט 

    המחשת ארון קודש   ד  12רהוט נ 

    מעקה לבימה    13רהוט נ 

    שולחן לבימה    14נ  רהוט

    עמוד חזן   15רהוט נ 

    מחיצות לעזרת נשים נגישה   18רהוט נ 

    ארון קודש ספרדי   א 19רהוט נ 

    ארון קודש ספרדי המחשה   ב   19רהוט  נ 

    שולחן קריאה ספרדי   20רהוט נ 

  
  


