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 רשימת מסמכים למכרז/חוזה זה

 

 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף מסמך

  הצהרת הקבלן מסמך א'

  כתבי כמויות ב'מסמך

  הצעת הקבלן 54דף 
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 הצהרת הקבלן

 

 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל 

 את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 מנו.הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד מ

 

 

 חתימת הקבלן _________________                    תאריך ____________
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 מועצה מקומית מעלה עירון
  24/2020- מס' זוטא  מכרז  

 הנגשת כיתות לימוד לליקוי שמיעה בבתי ספר
 
 

הנגשת כיתות לימוד לליקוי שמיעה בבתי לבצוע  תה מכריזה בזאת על כוונמועצה מקומית מעלה עירון 
 ספר
 

 בשעות   ממחלקת הנדסה ניתן לקבל את חומר המכרז , התוכניות וכתב  הכמויות 
 

 הקבלן ובאם לא . ושלא יוחזרו אם זכה המועצה בקופת  ₪   1,000    העבודה הרגילות תמורת תשלום של 
 

 ניתן להשתתף במכרז לפי התנאים להלן :
 

בסיווג   עם צירוף תעודות 1-ג  100  -סיווג  אלוקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים והמוכשרים לעבודות   .1

 כספי מתאים  .

 על המשתתפים לצרף תעודות על ניהול ספרי חשבונות כחוק . . 2

ישית לתיבת המכרזים במעטפה א. 0014:שעה םו15.6.2020יעל המשתתפים להגיש את הצעותיהם עד   . 3

 (  24/2020זוטא ) רה שירשם עליה )מכרז מס'סגו

מחלקת המועצה  ן ימבני בצהריים  11:00בשעה  8.6.2020שני יתקיים ביום]לא חובה [ סיור הקבלנים  . 4

  .הנדסה

לפי הנוסח המצורף  מועצה מקומית מעלה עירוןת לטובת יעל המשתתפים לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנ . 5

אין לצרף ערבות מחשבונות בנק שלא שייכים לקבלן 30.8.2020 בתוקף  עד₪   000,12ע"ס ,  בחומר המכרז

 מגיש ההצעה, ערבות כזו לא תתקבל.

 שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודה בשלימותה או חלק ממנה. מועצהה . 6

 אינה חייבת לקבל את ההצעה הכי  זולה או כל הצעה אחרת . מועצהה . 7

 
 בכבוד רב

 גבארין מחמוד                                                                                            
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 לכבוד 
 מועצה מקומית מעלה עירון

 30920כפר סאלם 
 
 

 אדונים נכבדים
 
 

 ערבות מס' ___________ -הנדון
        24/2020זוטא מס  מכרז

 
המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ₪  12,000ם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבים בזה כלפיכ

 "החייב"(. -_________________________________ )שיקרא להלן
 

תוך יומיים מקבלת   _________בחשבון מס' _____, סניף ____________נזכה חשבונכם בבנק 

לה את סילוק הסכום האמור מאת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחי

 החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

כפי שמתפרסם על ידי הלשכה  2020לחודש מאי  סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן 

ו המדד הידוע במועד הגשת "המדד"(. מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הינ –המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

ההצעה למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי 

 ערבות זו. 

ועד בכלל, וכל דרישה על ____________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך 

 ו הוא: פיה צריכה להיות בכתב לידי משרד החתום מטה שמענ

 
_______________________________________________________ 

 ערבות זו אינה ניתנת לביטול 
 
 

        ___________________ 
 בנק          
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 לתשומת לב הקבלן

 

 העבודה מחולקת בהתאם לממון משרדי הממשלה .1

 בים .לא מתחייבת להוציא לפועל את כל השל מעוצה מקומית מעלה עירון .2

 (בסיווג כספי מתאים להצעה  1)ג -100הרשום הקבלני הדרוש בנייה  .3

כל העבודות החריגות יתומחרנה לפי מחירון דקל הידוע בעת הגשת החשבון במחיר הנקוב   .4

 אחוז   15איך שהוא בלי תוספת קבלן משנה , בניכוי  

 הזכות להפסקת העבודה בכל שלב ובכל זמן ומכול סיבה . למועצה .5

 חודשים מיום פרסום המכרז 6בלן תהיה בתוקף ותחייב אותו למשך קהצעת ה .6

 לא יהיו תוספות מחיר כלשהן בגין הנקודות המוזכרות לעיל. .7

 . תנאי תשלום יהיו בהתאם להתקדמות העבודה ובהתאם לשחרור הכספים מהמשרד הממן .8 

 

 

 

 

 _____חתימת הקבלן ____________                    תאריך ____________
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 :המשוער להתחלת העבודה וההסתייגויות  המועד.   5

 המועצה בהתאם לאישור להתחלת ביצוע העבודה הוא: המשוער המועד       

 בכל צורה שהיא והתחלת המועצההסתייגות: מועד זה אינו מחייב כלל את        

 עבודה.הביצוע העבודה תקבע בצו התחלת        

 
 :מועד השלמת העבודה .6

 ממועד התחלת הבצוע      

 , או כפי שיקבע ע"י המזמין לשלבי העבודה . להתחלת העבודה שנקבע  בצו

 
 :סכום הפיצויים המוסכמים מראש .7

 אלף שקלים חדשים( לכל יום של  ש"ח )במילים  1,000סכום הפיצויים המוסכמים מראש     

 בתנאים הכלליים. רטכמפו איחור בהשלמת העבודה    

 
 :תשלום  תנאי .8

 תנאי התשלום יהיו כדלקמן: 

 .משרד החינוךבהתאם לשחרור הכספים מ .א

 מכל חשבון  90% .ב

 חשבון סופי .ג

הכולל את ערך כל  אחוזים( מסכום החשבון הסופי   )עשרה 10% לפי הבדק   לתקופת הפקדון  סכום 

 .תהרשוחודשים מיום קבלת העבודה ע"י המפקח ומהנדס  12למשך  מע"מל העבודה כול

מסירת העבודה ואישור ולאחר יום  30לאחר קבלת הכספים מהמשרד הממן עד החשבונות  ישולמו 

 לפי המאוחר מביניהם. שותרהמפקח ומהנדס 

 

 :קבול מסוייג .9

 )לשימוש במקרה של אפשרות לקבול מסוייג(      

 –זכאית לדרוש     מועצהי "ה( להזמנה מובהר בזה כ5( )6)ב( ) 7מבלי לפגוע  ו/או לגרוע מהוראת סעיף      

 את בצוע העבודה בחלקה או בשלבים, ולפיכך:  –והקבלן חייב לבצע 

זכאית ליתן הודעת קיבול מסוייגת לגבי חלק מהעבודה והקבלן חייב לבצע את אשר המועצה  .א

 . מועצהקבעה ה

 –אך בכפוף לאמור בפסקה )ה( של סעיף זה  –מפעם לפעם  –תהא זכאית ליתן  מועצהה .ב

דעה ו/או הודעות קיבול מסוייגת ו/או  מסוייגת נוספת ו/או נוספות כאמור לעיל עד הו

להשלמת כל העבודה או חלקים נוספים הימנה, והקבלן מתחייב לבצע את אשר קבעה 

                                                  הקיבול הנוספת/ות. –בהודעת/ות  מועצהה

 –מה של החלק המסויים שיקבע בהודעת הקיבול המסוייגת תקופת הביצוע ומועד ההשל .ג

לתנאים הכלליים והנובע מכך, ללא יצא מן הכלל,  17הראשונה ו/או הנוספת/ות לענין סעיף 

 22סכום הפיצויים המוסכמים מראש לענין סעיף   מתכנן העבודה.על ידי  בלעדיתתקבע  

לעיל, לפי היחס בין השכר  7בסעיף  לתנאים הכלליים הוא חלק סכום הפיצויים הכולל שנקבע

 החוזה כולו לשכר החלק המסויים. 
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שכר החוזה לגבי כל חלק מסויים מהעבודה שנקבע בהודעה/ות  קיבול מסוייגת/ות ראשונה  .ד

יקבע על פי מחירי ההצעה תוך עדכונם ליום צו התחלת העבודה, כפי שנקבע  –ו/או נוספת/ות 

ין המדד הקובע לבין המדד שביום צו התחלת העבודה בהודעה וזאת עפ"י התנודות במדד, ב

וכן תשלום התייקרויות בתקופת הבצוע של החלק המסויים, כפי שנקבע לעיל וכאמור בסעיף 

 )ב( לתנאים הכלליים. 63

לא זכאית ליתן הודעת קיבול מסוייגת נוספת )אלא אם הסכים לכך הקבלן במפורש  המועצה .ה

לעיל,  6פת הביצוע ולהשלמת העבודה כולה, לפי סעיף ובכתב( אלא בתוך פרק שנקבע לתקו

ואולם מועד ההשלמה של החלק המסויים יכול להיות מעבר לפרק הזמן האמור, כל הודעת 

קיבול מסוייגת נוספת חייבת להנתן תוך תקופת הבצוע של החלק המסויים שנקבע והודעת 

 הקיבול המסוייגת הקודמת. 

 

 :הוראות ותנאים נוספים  .10

 לדרוש שהמנהלים ו/או בעלי הערייההזוכה במכרז תאגיד, רשאית והיה       

 אישית להתחייבויות הזוכה. המניות יערבו      

     

       

 ____________________________________ 

 , בכבוד רב ובברכה

 גבארין מחמוד

 ראש מועצה מקומית מעלה עירון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 9עמוד 

 
  

 
 ומית מעלה עירוןמעוצה מק

 
  24/2020מכרז זוטא 

 הנגשת כיתות לימוד לליקוי שמיעה בבתי ספר
 

 תנאי השתתפות למציעים
 
 

  מתכבדת בזה להזמין כב' להגיש את הצעתו לביצוע מעוצה מקומית מעלה עירון
 הנגשת כיתות לימוד לליקוי שמיעה בבתי ספר

 ב.בהתאם למפרט ולנספחים ולמסמכים המצ"   מעלה עירון
 

 :ההזמנה והסתייגויות .1
 כב' מוזמן להשתתף במכרז האמור ולהגיש את הצעתו לבצוע העבודה הנדונה. .א

כדי ליצור  על מנת למנוע ספיקות ו/או אי הבנות, מובהר בזאת כי אין בהזמנה זו, כשלעצמה, .ב

שהיא של המועצה  יחסים כלשהם בין המציע לבין המועצה, וכ"כ אין לראות בה הכרה כל

 ות המציע, יכולתו וכיוצ"ב.בכשירוי

 :כשירויות המציע .2

 למכרז האמור רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע אשר ביום הגשת הצעתו: .א

לעבודות   לשלב א  להצעה בסיווג כספי מתאים 1-ג  100בניה  רשום לפי חוק רישום קבלנים (1

ידו , בענף ובהיקף הכספי המתאים לבצוע העבודה ויש ב1969 –הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 רשיון בר תוקף.

 , כעוסק מורשה.1975 –רשום לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  (2

יש בידו אישור תקף שהוצא בשנת המס הנוכחית על  ידי  פקיד  השומה, מנהל מע"מ, רואה  (3

 –ניהול חשבונות(, התשל"ו  –חשבון או יועץ מס, לפי חוק עסקאות  גופים  ציבוריים  )אכיפת 

 , והמעיד כי:1976

א מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם  לפי  פקודת  מס הכנסה ולפי הו .א

 חוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם.

 מדווח, כנדרש, לפקיד השומה  על  הכנסותיו  ולמנהל  מע"מ  על  עסקאות עליהן מס. .ב

ו אישיות הרישומים והאישור כנדרש בפיסקה )א( לעיל צריכים להתייחס למציע לפי .ג

 המשפטית.

    נסיון בביצוע פרויקטים מסוג דומה ובהיקף כספי דומה. .ד

 

 :מסמכי המכרז .3

המסמכים הבאים, בין שהם מצורפים בזה ובין שאינם מצורפים בזה, מהווים את  .א

 מסמכיהמכרז:

 הזמנה והוראות + נספח.  (1)

 חוזה.  (2)

 תנאים כלליים לביצוע העבודה.  (3)

 מפרטים.  (4)



 

עמוד   

10 

 
  

 כתב כמויות וגיליון הסיכום.  (5)

 הצעת הקבלן.  (6)

 

 –מחלקת הנדסה מסמך ממסמכי המכרז שאינו מצורף בזה, מוצג לעיונו של המעונין  בכך,   .ב

 . 13:00 – 08:00ה'  בין  השעות -בימים א',   מועצה מקומית מעלה עירון 

 

 :מתן הסבר וסיור במקום העבודה .4

 ם ובמועדלמעונין ששילם את תמורת מסמכי המכרז כנ"ל ניתן לקבל במקו –הסבר נוסף  .א

 )ב'( דלעיל. 3הנזכרים בסעיף 

אם נקבע בנספח שייערך סיור במקום העבודה, על כל המעונין בכך להיות נוכח, במועד  .ב

 ובמקום שנקבעו בנספח, ולדאוג לעצמו לאמצעי תחבורה.

 

 :הוראות למילוי טפסי ההצעה ולהכנתה .5

 לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל. .א

 ע בכתב הכמיותהצעת הקבלן אחוז הנחה מהמחיר שנקבלמלא בדף  .ב

 ד.   לצרף להצעתו:

 דלעיל. 2אישורים כדין המעידים על כשירויות המציע כנדרש לפי סעיף  (1

 אישור מעורך דין או רואה חשבון ובו:-אם המציע תאגיד  (2

 פרטים בדבר החתימות המחייבות את התאגיד.  (א)

 פרטים מלאים של בעלי השליטה בתאגיד.  (ב)

 להכניס את כל מסמכי המכרז, ממולאים וחתומים כנדרש, בצירוף הערבות  ה.

 והאישורים כאמור לעיל, לתוך המעטפה המיוחדת המצורפת בזה, לסגרה       

 מספר המכרז ושם המכרז. היטב ולציין עליה את      

 

 :משלוח ההצעות והמועד להגשתו .6

שלא כאמור לא  , )המצאהצהמועאת המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים שבבניין ה .א

 תתקבל(.

 
 המועד האחרון להגשת הצעות הוא כפי שנקבע בנספח. .ב

 

 הוראות כלליות .7

 עם הגשת ההצעה יראו את המציע כאילו ערך, לפני כן, את כל הבדיקות הדרושות ו/או .א

האמור  והסכים  לכל-יוצא מן  הכלל ללא-הנחוצות להגשת הצעתו וקרא את כל מסמכי המכרז

כל הסתייגות או שינוי, מבלי לפגוע  ו/או  לגרוע  בכלליות  האמור לעיל מוזכר ו/או  בהם, ללא

 מודע בזה למציע כי:

אסור למציע לעשות כל שינוי או תוספת במסמכי  המכרז או  לעשות  הסתייגות  כל   .1

 שהיא לגביהם, בין בגוף המסמך ובין במכתב לוואי או בדרך אחרת.
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על  רק  חלק  מהעבודה  או  לחלקה  ו/או  לפצלה  בין מציעים הזכות להוציא  לפו מועצהל .2

שונים, כראות עיניה, מבלי שתהא למאן דהוא כל  דרישה  ו/או  טענה  איזו שהיא כנגד 

 המועצה.

זכאית  להקטין  או  להגדיל  את  היקף  החוזה ללא שינוי במחירי היחידה   מועצהה .3

 שנקבעו בהצעתו.

ידי  המציע  כוללים  את  כל  המסים והתשלומים -וצעו  עלמחירי  היחידות  כפי  שי .4

 .למס ערך מוסףפרט -האחרים ללא יוצא מן הכלל

 מס ערך מוסף יצוין בנפרד, בטור המתאים. .5

 הוצאות ביול החוזה יחולו על המציע. .6

 להתחשב בכושרו של המציע לבצוע העבודה או מועצהבעת הדיון בהצעות, זכאית ה .7

המכרז, כפי שהדבר נובע  מעבודות  קודמות  שביצע  המציע עבור  ביכולתו לעמוד בתנאי

 ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו וניסיונו בעבודות דומות. – מועצהה

 אינה  מתחייבת  לקבל  את  ההצעה  הזולה  ביותר  או  כל  הצעה  שהיא;    מועצהה .8

או  כספית     – ל דרישה ובמפורש מובהר שאם לא תקובל הצעה כאמור, לא תהא למציע כ

     , עקב אי קיבול הצעה כאמור או ביטול המועצהמ –אחרת 

                מכרז.       

 אם הצעת המציע תוגש שלא בהתאם לתקנות או שלא בהתאם לתנאי .  12       

 לפסלה. מועצהרשאית ה  ומסמכיו   המכרז              

 

 :פיצוייםמועד השלמה, תנאי תשלום וסכום ה .8

 מועד השלמת העבודה, תנאי התשלום וסכום הפיצויים המוסכמים הם כמפורט בנספח.

 

 שלושים וששה למשך  הצעת המציע תעמוד בתקפה, ללא  שינוי  כל  שהוא;  א. .9

  כפי  שנקבע  בנספח; המציע  לא  האחרון להגשת הצעות חודשים  מהמועד           

 החודשים האמורים. 6בתום  צעתו אלאיוכל  לחזור  בו  מה           

  החודשים כנזכר לעיל או קודם לכן;  3ההצעה  תפקע  אם  עבר המועד של ב. 

 תדחה את ההצעה.מועצה  אם  ה    

ייחשב  למציע  על  קיבולה  של  הצעתו, –בכתב ובדואר רשום  -, מועצהעם  משלוח  הודעת  ה .ג

במועד מתן  כנכרת  בין  הצדדיםן שלא  צורפו, בין שצורפו ובי על כל תנאיו ומסמכיוהחוזה 

ללא יוצא  –החוזה  ועל המציע למלא אחר כל  התחייבויותיו  הנובעות מכריתת הודעת הקיבול

ערבות לביצוע החוזה  לרבות  חתימה  על  כל  מסמך  הקשור  לחוזה  והמצאת –מן  הכלל 

לסכום הערבות לביצוע כפי  ווהלתנאים הכלליים לביצוע החוזה( בסכום הש 7)כאמור בסעיף 

 שנקבע בהזמנה. 

 כולה או מקצתה, אם מציע לא יעמוד בתנאים האמורים -ערבות,  לחלטזכאית  מועצהה .ד

 בהזמנה זו.
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מועצה  מחמת סיבה שה מועצה ידי ה-ערבות של מציע שהצעתו לא קובלה ולא חולטה על .ה

מועצה ו קודם לכך, אם ההחודשים הנ"ל א 3בתום  מועצהזכאית לחלטה, תוחזר על ידי ה

 תדחה את ההצעה.

 

 : הערות

של החוזה ללא  אין לבצע עבודות שלא נכללו בחוזה זה ואשר יש בהם כדי להגדיל  את  ההיקף  הכספי .1

 .מועצהוגזבר ה מועצהחתום ע"י ראש ה בכתבקבלת אישור 

 .הקבלן בלבדשלעיל תהא באחריות וע"ח  1ביצוע העבודה בניגוד לאמור בסעיף  .2

טרם הושג תקציב לביצוע הפרוייקט וכי מועד תחילת הביצוע יותאם למועד מודיעה כי  מועצהה א. .3

     השגת התקציב.

להקטין  המכרז ו/או  ושומרת לה את הזכות לבטל את  מועצהלאור האמור לעיל מודיעה בזאת הב. 

 האומדן למכרז זה.מ כאשר תחרוג ההצעה המיועדת לזכייהאת היקפו אם ו

בוצע בשלבים בהתאם ליכולת הכספית של המועצה והפסקת העבודה בשלב כלשהו לא העבודה ת .4

 תזכה את הקבלן בפיצוי בגין אי ביצוע השלבים הבאים.

מסמכי המכרז הנ"ל גוברים על כל מסמך אחר המצוי בחוברת המכרז והוא אינו בא לסתור או לגרוע  .5

 מהאמור במסמכים האחרים.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 גבארין מחמוד

 המועצה ראש
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 ח ו ז ה

 

 יום _____ לחודש _____ שנת ______בנערך ונחתם 

 

 -ב י ן-
 

 מועצה מקומית מעלה עירון

 

 המועצה ()שתקרא להלן "

 -ל ב י ן-

 
______________________________ 

 
______________________________ 

 )שיקרא להלן "הקבלן"(

 

-----------------הכשרת כתות לימוד לליקויי שמיעה בבתי ספר---ת עבודו מעונינת בבצוע המועצההואיל:  

 כמפורט בתוכניות ובמפרט הטכני והכמויות המצורפים. שבישוב --------------

 

אשר לפיו היא הזמינה מציעים להגיש מ 24/2020מצהירה כי פרסמה  מכרז זוטא  –המועצהוהואיל:   

 הצעותיהם לבצוע העבודות המתוארות לעיל.

  

והואיל:   והקבלן מצהיר כי הגיש הצעתו למכרז וזאת ביום _________ בסכום של _______________ 

 להלן:"הצעת הקבלן למכרז"(₪.)

 

מצהירה כי ועדת המכרזים שלידה ובישיבתה מס'  _______ מיום   ____________ המועצה והואיל:   

 ודה. החליטה לקבל את הצעת הקבלן ולמסור לו את ביצוע העב

 

 הצעה לבצוע האספקה המתוארת בחוזה והצהיר מועצהוהקבלן הגיש לוהואיל:     

 כי:                 

 הוא מעונין לבצעה. .א

יש לו הכישורים, היכולת, הציוד והידע לבצעה ברמה מקצועית, מעולה ומיומנות   .ב

 גבוה.

 

 אי לזאת מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא להסכם:

 מהווה חלק בלתי נפרד מגוף מחוזה.המבוא לחוזה א. 

 

 בין שהם צורפו ובין  המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזהב. 

 :שהם לא צורפו לחוזה    

 הזמנה והוראות + נספח.  .1
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 תנאים כלליים לבצוע האספקה.  .2

 כתב כמויות ומחירים וגיליון הסיכום. .3

 הצעת קבלן.  .4

 

   את ביצוע  הערייהקבל בזה מאת מוסרת בזה לקבלן והקבלן מ המועצה ג. 

 העבודה המתוארת בחוזה, הכל להוראות החוזה וכמותנה בו.    

 

 הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה בחוזה ולקיים את כל שארד. 

 במישרין או בעקיפין. –ההתחייבויות המוטלות עליו בחוזה      
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 כללי -רק א' פ

 גדרותה .1

 בחוזה זה: א.

לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו  – המועצה"  " .1 

 לתמיד או מזמן לזמן.

 

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות  -הקבלן" " .2 

 עבודה.המשנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע -כל קבלן

 

 מהנדס המועצה. -"המהנדס" .3 

 

אדם שימונה ע"י המועצה  להיות המפקח לעניין החוזה או כל אדם אחר ה –המפקח" " .4 

שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן, לתמיד או 

 מזמן לזמן, במקום או בנוסף.

 

העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה לרבות השלמה ובדק ולרבות בצוע כל  –"העבודה"  .5 

 ה.דודה ארעית שתידרש בקשר לעבועב

 

המקרקעין אשר בהם, בסביבת דרכם, מעליהם או מתחתם, תבוצע  -" עבודההמקום " .6 

 העבודה, לרבות כל מקרקעין האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

 

התכניות המצורפות לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל שנוי  –"תכניות"  .7 

 שתאושר בכתב מזמן לזמן. תתכנית שאושר בכתב וכן כל תכנית אחרב

 

המפרט הכללי ו/או המיוחד, המהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. המפרט  – "המפרט" .8 

מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה 

 הנוסף במפרט.

 

כללי לעבודות בניין שהוצא על ידי הועדה המפרט ה - המפרט הכללי"" א.          

ת המיוחדת של משרד הביטחון/אגף בינוי,משרד הרווחה, משרד יהבינמשרד

הדורה המעודכנת האחרונה מהבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ, ב

שפורסמה לפני הגשת הצעת הקבלן. המפרט הכללי אינו ניתן לצרוף מבחינה 

בזה במפורש כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי טכנית לחוזה, אך מוצהר 

 רט הכללי.פלקבלן עותק המ

אך מבלי לפגוע ו/או לגרוע, כהוא זה מהאמור בחוזה, יהא  –למען הקל על הקבלן   

 המפרט הכללי נתון גם לעיון במשרדי המועצה, בשעות העבודה הרגילות.

 

ורף לחוזה והמתייחס לעבודה נשוא מפרט המיוחד המצה – המפרט המיוחד"" ב.          

 רט הכללי.פהשונה או הנוגד את הוראות המ –החוזה 
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זה כחיקוק כמשמעות חוהת פקודת הפרשנות )נוסח חדש( תחול על החוזה ולצורך פרשנות יראו א ב. 

 הגדרה זו בפקודה האמורה. 

 

 הסבת החוזה: .2

מהם, אלא  זה זה או כל חלקחוובעת מהקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנ .א

 מראש של ראש המועצה. באם כן קיבל את הסכמתו המפורשת בכת

  

, אלא אם כן קיבל לכך את תהאין הקבלן רשאי למסור לאחר את בצוע העבודה, כולה או מקצ .ב

ם א בין –ובדים בשכר ת העהעסק -הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של ראש המועצה, ואולם 

אין בה, -עבודה ם משתלם לפי זמן עבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעורס שכרסיב

ה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר, אך במפורש מובהר בזה כי עובדים כאלה מכשלעצ

אם יועסקו, יהיו ויראו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן בלבד ולא יווצרו ביניהם לבין המועצה 

 עובד ומעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים.בין של  -יחסים כל שהם 

 

צהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה מפורשת של המועצה למסירת בצוע וספק מ על מנת למנוע כל  .ג

העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן 

ן ישא באחריות מלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה והקבל

ם, אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו במפורש, המחדל של מבצעי העבודה, באי כחם ועובדי

 בכתב ומראש על ידי המועצה.

 

 הקבלן. תמכהמועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, ללא שתזדקק להס .ד

 

 היקף החוזה: .3

על בצוע העבודה לרבות כוח אדם, החומרים, הכלים, הציוד וכל דבר אחר, קבוע או  וראות החוזה חלותה

 נוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.הארעי, 

 

 ספקות במסמכים והוראות מילואם: .4

לבין הוראה אחרת  םיאים הכלליתנהת וראומההתאמה בין הוראה י בכל מקרה של סתירה או א .א

של ההוראה שבמסמך האחר עדיף ומכריע. בהעדר  חהא כותהוה חלק מהחוזה, במסמך אחר המהו

הוראות  –ב סדר העדיפות בין המסמכים לפי הסדר כמופיע בפרוט במסמך ג' שהוראה אחרת יח

 ותנאים מיוחדים סעיפים :  

      00.17 ,00.18 ,00.19     . 

 

הוראה אחרת בו או שיהיה הקבלן  ה לביןוזגילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות הח .ב

, יפנה הקבלן למועצה בבקשת הזומסופק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא המהווה הלק מהח

הבהרה ופירושה של המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה כזה, תחייבנה את הקבלן ללא 

 עוררין.
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ועצה מהזנחת חובתו לפי לדעת המ -בע תנקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בבצוע העבודה אשר ה  .ג

 פסקה )ב( דלעיל.

 

בצוע העבודה ליתן לקבלן הוראות לבנות תכניות  כדי ךותמועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, ה  .ד

 בכפיפות לאמור בפרק ח' דלהלן.ת מוקנות או שונות, לפי הצורך, לבצוע העבודה כל זא

 

 אספקת תכניות ומסמכי החוזה:. 5

דרוש  היהימסמכי החוזה, ימסרו לקבלן ללא תשלום, כל העתק נוסף ששני העתקים מכל אחד מ  .א

 הקבלן. ןיוכן על חשבו -לקבלן 

עם השלמת העבודה וקבלת תעודת סיום יחזיר הקבלן למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין  

 אלה שנמסרו לו על ידי המועצה ובין אלה שהכינם על חשבונו.

 

העבודה והמפקח וכל אדם ם הקבלן במקו דיקו על יזחוה, יעתקים מכל מסמך ממסמכי החוזה  .ב

 ם לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.יאחר המורשה מכוח כל דין, רשא

 

 בצוע העבודה: .6

א לצורך מל, לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה ויהזוקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחה .א

מועצה והמפקח ללא עוררין, בין שהן מפורשות תנה לו על ידי הינתש זה אחר כל ההוראות

 לפי החוזה. יתמכותם הכללסבמפורש בחוזה ובין שהן משתמעות מ

 

חומרים , המועצה רשאית לבדוק אח העבודה, להשגיח על בצועה וכן לבדוק את טיב המלאכהה .ב   

 .ה ו/או הנובע ממנהודבבע ךורהכ חראר והציוד וכל דב

 

 ערבות לבצוע: .7

בות רזה, עחוזה, ימציא הקבלן למועצה, עם חתימת החוטחת מלוי התחייבויות הקבלן לפי ההבל  .א

 בנקאית בלתי מותנית של בנק ישראלי , אם ערבות כזו תניח את דעתה של המועצה.

 

נקבעה ש מההצעה . הערבות לבצוע תהיה למשך התקופה  10%ערבות לבצוע תהיה בשיעור של  ה  .ב

מועד זה, כאמור להלן, יהא חייב לעד  ואולם אם העבודה לא תושלם ודהעבהת בהזמנה להשלמ

 ערבות לבצוע לתקופה נוספת כפי שידרש. -י דרישתה הראשונה פל -הקבלן להמציא למועצה 

 

 זכות קיזוז וחלוט: .8

ם המגיעים לקבלן מאת המועצה ו/או מתוך סכום הערבות יאו לחלט מתוך הכספ/ומועצה הזכות לקזז ל

עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה  ןלבצוע בי

 או שהמועצה זכאית לגבותן מאת הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן./ו

 

 אחריות סולידרית: .9

אחראים במאוחד ובמיוחד  של יחידי הקבלן םם הקבלן מונה יותר יחידים מאחד הרי שכל התחייבויותיהא

שה מעמהם יחשב כ חדשל א דלמח כל יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו וכל מעשה ו/אות , להתחייבויו
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ל כולם  וכל מה שיימסר לאחד מהם ו/או אחד מהם יחשב כאילו נמסר לכולם ו/או על ידי שמחדל  ו/או

 כולם.

 

 ויתור: .10

א לו המפקח במקרה מסוים אמועדה שעל ידי המועצה ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה ב םשו .א

ויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן כזמזכות  עלח מצד המועצה ו/או המפקר יחשבו כויתו

 או ההנחה במפורש ובכתב.ר תווינעשה ה

 

במקרה מסוים,  הזובויותיו לפי החייהסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטייה של הקבלן מהתח .ב

 .רחאנה גזירה שווה לגבי מקרה ממ דודך ולא ילמאיאוה כתקדים מלא יר

 

 הודעות: .11

בות הנזכרות בהזמנה ולמסרה לפי החוזה, תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכת של הודעה שיכ

 ר.ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדוא 3ודתן בתום תעגיעו לה ובהצעה ותחשבנה כאילו

 מנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כנגד אישור קבלה כמפורט להלן:ין באמור לעיל כדי לא

 אישית. במשרדי המועצה או במשרדי המפקח או לידי המפקח  - מועצה או למפקחל 

 

במשרדי הקבלן, במען עסקיו מגוריו, או לידיו או לידי בא כוחו המוסמך  אישית, או על ידי  - ןללקב  

 רשום ביומן העבודה. 
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 הכנה לבצוע - רק ב'פ
 

 בדיקות מוקדמות: .12

זה חואת כל תנאי ה -לפני הגשת הצעתו  - ההקבלן מצהיר בזה כי הוא בדק בדיקה יסודית ומקיפ .א

 ו בעקיפין מהחוזה.א במישרין –וההתנאות המשתמעות ת על כל הדרישו

ודות עבהכן בדק את מקום העבודה וסביבותיו, את טיב הקרקע, את טיבם וכמויותיהם של  

בביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה, וכן השיג אה כל  הכרוכות

 צעתו ואופן ביצוע העבודה.הדיעות לגבי כל הבעיות והשאלות האפשריות העלולות להשפיע על יה

 

בלן קבפסקה )א( דלעיל בפרט ובשאר הוראות החוזה בכלל מצהיר הר ת האמווילמבלי לפגוע בכל .ב

ות המפרט הכללי הנוגעות לבצוע העבודה וכי ראאת כל הו -לפני הגשת הצעתו  -הוא קרא ובדק  יכ

רט הכללי לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות להשתמע מפאות הרהו

 עליו ללא עוררין.ת מהוראות אלה נהירות ברורות לו ומקובלו

 

נקבע ש , כפיהזוד כל בדיקותיו המוקדמות ששכר החהקבלן מצהיר בזה כי הוא שוכנע על יסו .ג

נובעות מהחוזה וכי ההכלל,  ויותיו, ללא יוצא מןב, מהווה תמורה הוגנת ונאותה לכל התחייהוזחב

ביחס לטעות כל שהיא מצידו  הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או

 זה.ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחו

 

ר של סעיף כל שהוא ברשימת הכמויות ולא חיבאם השמיט הקבלן מי בזה כר במפורש מובה .ד

בצע את אותו סעיף ללא לכים סאילו עשה זאת הקבלן במכוון וכאילו הכיחשב הדבר ימו, שיר

 .וזהחתשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בשכר ה

 

 סימון: .13

מידות, השל מקום העבודה וביצועה לנכונות הגבהים,  המדויקוראי לסימון הנכון חהקבלן א .א

 וד התכניות וההנחיות שניתנו לו על ידי המפקח.סהממדים והכיוונים של כל חלקי העבודה על י

 

ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בפסקה )א( דלעיל. שמירתו וחידושו בשעת הצורך, יחולו על  . ב

 הקבלן.

 

  לוח זמנים: .14

הצעה בכתב בדבר  -לפני תחילת ביצוע העבודה  -ח א לפי דרישת המועצה או המפקהקבלן ימצי .א

ל שלביה, בהתחשב במועד שנקבע להשלמה )להלן "לוח עודה בוע של העצלוח הזמנים ודרך הבי

 הזמנים"(.

 אם יידרש על ידי המועצה או המפקח. -הקבלן יתקן או יעדכן את לוח הזמנים  

 

ישורה על ידי המועצה או המפקח גם לאחר תיקון או באין בהמצאת ו/או במפורש מובהר בזה כי א .ב

 זה לרבות השלמה במועד.ועליו עפ"י הח ל שהיא המוטלתכות יאחרמאת הקבלן ר עדכון כדי לפטו
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 בצוע העבודה -רק ג' פ
 

 התחלת בצוע העבודה: .15

בצו התחלת העבודה כמועד קבלן יתחיל בבצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח ה

העבודה תוך  תחילת הביצוע )להלן "מועד התחלת הביצוע"( וימשיך ביצועה בקצב הדרוש להשלמת

 התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן: .16

דה או אותו חלק ממנו הדרוש מועד התחלת הבצוע תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבוב

 הזמנים.ח לפי לו דההעבו תלהתחלת הביצוע והמשכ

ת הקבלן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב ואחר מכן תעמיד המועצה לרשל

 הדרוש וכאמור לעיל.

 

 מועד השלמת העבודה: .17

ואשר ימים  60בהזמנה דהיינו   יב להשלים אה העבודה כולה תוך התקופה שנקבעהחיהקבלן מת .א

 קבלת הזמנת העבודה.. מניינה יתחיל ממועד  

 

וארך מועד ידלהלן, 18ק מסוים ממנה על יסוד האמור בסעיף חלניתנה ארכה להשלמת העבודה או  .ב

 ההשלמה בהתאם לכך.

 

 שנויים במועד ההשלמה: .18

זו שהובאה בחשבון לצורכי בכל מקרה של פקודת שנויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת ל .א

ו חלק מסוים ממנה או פקודת שינויים המחייבת בטול של אקביעת מועד השלמת העבודה 

ק מסוים חלחלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצורכי קביעה מועד השלמת עבודה או 

מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל  -שים חדלקבוע מועדי השלמה ח ממנה, רשאי המפק

 התקופה הנדרשת לבצוע בעקבות פקודה השנויים. יב ממשךחיכפי שמת

 

אים אחרים שלדעת המפקח לא היתה תנגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כוח עליון או ע"י נב.      

 -הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח  -לקבלן שליטה עליהם ולא אפשרות למנעם 

ואזי יקבע המפקח את  בבקשה להארכת מועד ההשלמהח קמפהא רשאי הקבלן לפנות לי

 משך הארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי:

 של המפקח, לרבות ונוקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצה    (1              

 דיכלדעתו,  ן, כי התנאים האמורים אירעו ויש בהםדכיומן עבודה מעו  

 לגרום לעיכוב.               

 יום 15הא זכאי לבקש ארכה עקב תנאים כאלה אם יחלפו קבלן לא יה(    2              

 מיום תום אירוע התנאים שגרמו, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו                      

 קשת הארכה.ומב                      

 

 

 ביום ובימי חול: -עבודה בשעות  .19
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בשעות המותרות ביום יעשה  הבודעפרט אם הותנה אחרת במפורש בחוזה, הרי שביצוע ה .א

 .ולא תבוצע בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל

 

לתי נמנע שנועד להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה, לא ובעל ביצוע דחוף, הכרחי  .ב

הוראות פסקה )א( דלעיל וזאת בתנאי שהמועצה נתנה קודם לביצוע, הסכמה  יחולו

 מפורשת בכתב.

 

 החשת קצב הביצוע: .20

ם המפקח יהא סבור שקצב הבצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה יהא א

 רישה זו ללא עוררין.דרשאי להודיע על כך לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הבצוע והקבלן ימלא אחר 

 

 יומן העבודה: .21

רטים פה ירשמו מדי יום ביומו היומן זובהקבלן ינהל יומן עבודה ")להלן עבודה"( בשלשה עותקים  .א

 מלאים בדבר:ה

 בביצוע העבודה ע"י הקבלן. ספר העובדים לסוגיהם המועסקיםמ      (1 

 בדיהם.וער סוגיהן ומספ - תםאם הותרה העסק -מספר קבלני המשנה  (   2             

 ה.דבועעו בביצוע   הקושמרים שהחוהת וויכמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמ ( 3           

 הציוד המכני הכבד שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה. ( 4             

 ג האוויר השוררים במקום העבודה.מז(       תנאי 5             

 (       תקלות והפרעות בביצוע העבודה.6             

 היום. שך(       ההתקדמות בביצוע העבודה במ7             

 או המפקח.ו/מועצה ה - ידהוראות, הודעות, הנחיות או הערות שנרשמו על י (8             

 ח.יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבלן והעתק ממנו יימסר מדי יום ביומו למפק .ב

ימים מיום  10למפקח הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה וזאת תוך  

 דה לידיו.ות העתק יומן העבמסיר

 קביעת המפקח לגבי כל פרט תהא מכרעת וסופית.             

 

 פיצויים קבועים ומוסכמים מראש: .22

את בצוע העבודה או חלק מסוים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע  יםאם הקבלן לא ישל .א

ל יום של כבור עם מראש בחוזה, אזי יהא על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמי

 )ג( דלהלן. 55ועד ההשלמה בפועל, כאמור בסעיף מין בזה לחובין מועד ההשלמה שנקבע ב ראחו

לכל יום איחור והקבלן יהא חייב  ₪ 1,000ע בהזמנה דהיינו  בהפיצויים יהיו בשיעור שנק 

 שנגרמו עקב ההפרה. קיםזנלהוכיח את הך המועצה תצטרשתשלומם מבלי ב

פני לכאמור מראש, עוד  עצהיר בזה כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבהקבלן מ 

ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס  סביר לסכום הנזק שיגרם ואם יגרם, עקב האחור וכתוצאה 

 מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.

 

עבודה או הים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את אין בתשלום הפיצוי .ב

 מהתחייבות אחרת כל שהיא לפי החוזה.
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אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים  .ג

 אחרים.בסכום הנזק הממשי שנגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה 

 

 הפסקת העבודה: .23

 -ודה ובין במהלך הביצוע בעהלת תחן לפני מתן צו הביע העבודה, ולמועצה הזכות להפסיק את ביצ .א

 לזמן מסוים או לצמיתות כמותנה בסעיף זה. -את כולה או מקצתה 

 

 ראה בכתב של המועצההון מסוים לפי לזמולה או מקצתה, כהקבלן יפסיק את ביצוע העבודה,  .ב

 המועצה .ראש כתב מאת בת חידוש עהוד בלולא יחדשנה אלא לאחר שקי

 

ת גנלהים להבטחת ותאימלן באמצעים המבקההעבודה, כולה או מקצתה, ינקוט  ועהופסק ביצ .ג

 ביעות רצונו של המפקח.שבו, ל ויצוהמ דהמקום העבו, ודהעבה

 

מצעים כאמור בפסקה טת האיו כתוצאה מנקאת יהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנ .ד

מים מיום קבלת הודעת י 3תן למועצה תוך נהקבלן שנאי ת)ג( דלעיל תחולנה על המועצה ב

קבע על ידי המועצה, לאחר יעור ההוצאות שאמור. כדרוש הוצאות לתו נווההפסקה, הודעה על כ

 לבססן.וטענותיו  שמיעלהנות דמה לקבלן הזתנשנ

 

אמור בחוזה ביחס כעשינה מדידות סופיות תו מקצתה, לצמיתות, הופסק ביצוע העבודה, כולה א .ה

שבכתב  יםהמגיע לו על יסוד המחירת לם לקבלן אתשאם בוצעה, והמועצה  -וצעה בה שודלעב

יתמנה כאמור בהסכם. הבורר יונחה ששיעור שיקבע על ידי בורר בבצרוף פיצויים  ותיהכמו

נדרטי הממשלתי לביצוע העבודה, אשר יהיה זה הסטחובקביעת הפיצויים לפי השיעור שנקבע ב

 מת חוזה זה.יתח םויבתוקף ב

תשלום המגיע לקבלן בצרוף הפיצויים שיקבעו כאמור תבואנה לסילוקן הסופי כל דרישות  עם 

ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור העבודה שבוצעה, הפיצויים עקב הפסקתה וכל דבר הנובע 

 מכך ללא יוצא מן הכלל.

 

גרמה ו/או נ -זמנית או לצמיתות  –ו מקצתה אולה כ –ש מותנה בזה כי עם הפסקת העבודה במפור .ו

הרי שהקבלן לא יהא  -היתה תוצאה של מעשה ו/או מחדל של הקבלן בין במישרין ובין בעקיפין 

זכאי לכל תשלום הוצאות ו/או פיצויים כל שהם ולמועצה יעמדו כל הזכויות הנובעות ממעשה ו/או 

 .מחדל כזה
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 חומרים ציוד ומלאכה -רק ד' פ
 

 ':ואספקת חומרים, ציוד מתקנים וכ .24

, מוצרים ים, לרבות אביזרתהמר הדרוש לביצוע העבודה והשלמחוכל  -מרים" חו"-לעניין פרק זה  .א

ם, שהוקמו ייק מהעבודה וכן מבנים ארעת חללהיו םידמוגמרים ובלתי מוגמרים וכן מתקנים העתי

 .הודבביצוע העי ו הובאו לצורכא/ו

 

הציוד, המתקנים, הכלים והדברים , יםרומחהקבלן מתחייב בזה לספק על חשבונו הוא את כל ה .ב

 האחרים הדרושים לעבודה ו/או למהלך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש.

 ודיותו ו/או הוא דאג שימצאו ברשותו במועד הדרוש, החומרים, הצרשה, כי יש בבזהקבלן מצהיר  .ג

 והדברים האחרים. יםם, הכלניתקהמ, 

 

וע העבודה אל מקום ציבלאספקת כל הדרוש ל םרות לקבלן לקבוע לוח זמניהורשאי לח המפק .ד

 בו. דיב הקבלן לעמוימנים כזה, חזבודה ומשנקבע לוח עה

 

רשאית המועצה להורות לקבלן להשתמש בחומרים  -פקם סייב לחהקבלן שומרים ח (1.          ה

 ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן לפי קביעת המפקח. שיסופקו על ידה

ם ממקום יאהא לקבלן כל רשות להוצתים למקום העבודה, לא רחומהשהוכנסו מ  (2             

 אש.מרו תבהמפקח בכת ם נתקבלה הסכמאא לא, הדהעבו

וחזרו למועצה, ואם לא י תווכן עודף ושארי שמויא נעשה בהם שו ולופקסם שיהחומר (3             

יתנה נביעתו הבלתי קלפי ר שווים או שווים המשועת מועצה אלישלם הקבלן  –וחזרו י

 ח.של המפק רלערעו

 

 םמוסמכת ועל פי המלצת המועצה חומרית רשו ידיהוקצבו לקבלן על       .ו

  –כל דין ח מכו -שחל עליהם פיקוח, הגבלה, קצוב או תנאי חלוקה            

 .יל( דלע)היחולו על חומרים כאלה הוראות פסקה           

 

  אחזקה במקום העבודה: .25

הבאתם ו/או ת שעמהיות לבודה יעברו עבמקום הו למקום העבודה ו/או נוצרו חומרים שהובא .א

 של המועצה. ידבלעהכושה ר –ייצורם 

י ידובאו על ה ועה אשרלבצו א/ודה ואחר הדרוש לעב ברדו/או ר וכל אביז ודיצ, ניםקחומרים, מת .ב

המפקח, בכתב  ה, אלא אם ניתנה הסכמתדובמקום העמוצאו ילא  -ם העבודה והקבלן למק

 ומראש.

יאם ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור, רק לאחר שיקבל את תעודת צהקבלן יהא רשאי להו 

 ובכפיפות למותנה בה. –ההשלמה כאמור להלן 

 

הקבלן למקום     יו על ידבאים שהואחראו דברים חומרים ו/ ישהמפקח יקבע כת בכל ע       .א

 העבודה:

 .חוש על ידי המפקימנפסלו לש( 1 

 וצים עוד לבצוע העבודה.חאינם נ( 2             
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הקבלן להוציאם ממקום העבודה, תוך המועד שנקבע בהוראת המפקח ומשלא נענה  אזי יהא על 

מרים ו/או הדברים האחרים, לסלקם הקבלן לדרישה זו, תהא המועצה רשאית לתפוס את החו

ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את הקבלן בשווים תוך ניכוי ההוצאות 

 .חוההוצאות נקבעים החלטית על ידי המפקי השוו הכרוכות בתפיסה, בסילוק ובמכירה, כאשר

 

וא רשאי להשתמש בהם רים ו/או הדברים האחרים והומי לשמירתם הבטוחה של החארחהקבלן א .ד

דלהלן, רשאית  66המפורטים בסעיף  ם העבודה ואולם בכל מקרה מן המקרי ועלצורך ביצ

השימוש של הקבלן לפי פסקה זו  תסעיף וזכו תוש בזכויות המוקנות לה לפי אוהשתמהמועצה ל

 לזכויות המועצה על פי סעיף האמור.ת בכפיפו האת

 

ו/או דברים אחרים,  יםרמוחשור על ידי המפקח לטיבם של הא תןמה סעיף זת אין להסיק מהוראו .ה

 ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.ח מפקהכי  הה בזתנמו ושובפר

 

 טיב החומרים והמלאכה:  .26

 ובהתאם לאמור במסמכי החוזה. רהמין המשובח ביותממתחייב בזה להשתמש בחומרים  ןקבלה  .א

 

אם ו םירושמכון התקנים הישראלי יתאימו לתקנים המאת אמ קניםתהם קיימים ביחומרים שלג .ב

 נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר יתאימו לתקן המאושר האחר.

 

לתפקידם  םירלא בחומרים מאושרים שנבדקו ונמצאו כשא -ודה עבהקבלן לא ישתמש בביצוע ה .ג

 .חקעל ידי המפ

 

ה ולפי זוחם לאמור במסמכי התאובה תרודה ברמה גבוהה ביועבהקבלן מתחייב לבצע את ה .ד

 הוראות המפקח.

 

 ויותלגרוע מאחר דיאין בעובדה זו, כשלעצמה, כ -ם על ידי המועצה מיאף אם סופקו חומרים מסוי .ה

 .בודהעה בכקבלן לטי

 

ה, דגימות מהחומרים והמלאכח, וא ולפי הוראות המפקהשבונו חיב לספק על מתחיהקבלן  .ו

ו העברתם אבדיקות ההאדם והאמצעים הדרושים לביצוע ח הכלים, כול שנעשתה וכן לספק את כ

 יקבע המפקח.ש. הכל כפי תלמקום הבדיקו

 

יחולו על הקבלן, לרבות , חקיקבע המפשרוכות בכך, במקום כפי הכ ותאדמי בדיקת הדגימות הוצ .ז

 ן.תם ימצא המפקד לנכון לעשואחוזרות  דגימות

 

 . לנדרש.תןמתאטיב החומרים והמלאכה, הוצאות הדגימות והגבי לדי עהמפקח יהיה הפוסק הבל .ח
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 בדיקות שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכסוי:   .27

הוראות המועצה ו/או הוראות המפקח ו/או הוראות  אם לפי הוראות מסמך ממסמכי החוזה, ו/או .א

ואישורו על ידי  דהועבכל דין ו/או רשות מוסמכת, יש צורך בבדיקה מוקדמת של שלב מסוים ב

במקרים אלה, יהא על הקבלן להודיע למפקח על מועד ביצוע השלב המסוים וזאת  יזהמפקח א

 ה.קבבדי דושעות לפני מועד הביצוע וכן לסייע בי 72ת לפחו

 

ק כל שהוא מהעבודה, אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר, בטרם חלהקבלן לא יכסה או יסתיר  .ב

ק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע חלואם הושלם  חשיקבל את הסכמת המפק

שעות לפני הכסוי או ההסתרה וכן יאפשר למפקח לבדוק את  72וזאת לפחות ח הקבלן על כך למפק

 ור לפני הכסוי או ההסתרה.מק האחלה

 

 -קח בפסקאות )א( או )ב( דלעיל, אזי בכל עת לפי דרישה המפ ורמכאח אם לא יודיע הקבלן למפק .ג

חורים ולבצע כל ת בונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשוחשיהא הקבלן חייב, על 

ראוי לשביעות רצונו של כקנן תפעולה שתדרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מכן ל

 .חהמפק

 -ת וראותיו הרי שלמועצה תהא הזכוהאם לא יענה הקבלן לדרישת המפקח ו/או לא יפעל  עפ"י  

לבצע בעצמה  -ין דלפי החוזה ו/או לפי כל  -מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה 

 ן.ללו על הקבואת האמור לעיל וכל ההוצאות יחם יחרו באמצעות אא/ו

 

 סמכות המפקח בעניין מלאכה וחומרים פסולים: .28

 י:המפקח רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודה כ .א

הדברים  מרים ו/אוחו, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל הדהועבקבלן יסלק ממקום הה (1 

 לעבודה ו/או לבצועה. -לדעת המפקח  -האחרים שאינם מתאימים 

 

לעיל, ד (1ים שסילוקם נדרש לפי סימן )חרבמקום החומרים ו/או הדברים הא -הביא ל (2 

ותוך פרק הזמן שנקבע על ידו ח פקים, כשרים ומתאימים, לפי דעת המחרמרים אחו

 בהוראה.

 

ק של חלת בכל חרעשות כל פעולה אלדש ו/או חלבצע מ, םיסלק, לתקן, להרוס, להקל (3 

אם עקב שימוש ח המפק דיאשר נמצא בלתי מתאים על יוהעבודה שנעשה על ידי הקבלן 

ת כל זא זה,חוימה ואם בניגוד לתנאי התאו מלאכה בלתי מא/ורים בלתי מתאימים מוחב

 פרק הזמן שנקבע בהוראת המפקח.ך תו

 

ועל אף כל ח על אף כל בדיקת ביניים שנערכה ע"י המפק פהי חההוראה כאמור בפסקה )א( כו .ב

 מרים או מלאכה.חו םותור אעבתשלום ביניים שבוצע ב

 

א המועצה רשאית לבצע תהך פרק הזמן שנקבע בהוראה ח תורישת המפקדחר אלא מילא הקבלן  .ג

לי לפגוע בזכות מבוזאת ך הבצוע והנובע מכת בון הקבלן והקבלן ישא בכל הוצאוחשהדרוש על  תא

 ן.דיזה ו/או לפי כל חוות של המועצה לפי הרחהאזכויותיה מ
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 עובדים -רק ה' פ

 

 אספקת כוח אדם: .29

 כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או כל דברת בונו הוא, אחשפק על לסיב חיהקבלן מת .א

 הכרוך בה.

 

קרה מ יבויות הקבלן ו/או להבהירן, ובשוםיחתורק כדי להוסיף על הך כל הנאמר בפרק זה בא א .ב

כמטיל חובות כל שהן  יאיזו צורה שהאכל דין ולא יתפרש בת לגרוע מהן ו/או מהוראוי לא בא כד

 מועסקים על ידי הקבלן.ליחס בעל המועצה 

 

 חות הקבלן ומינוי בא כוח:העסקת כוח אדם ותנאי העבודה נוכ .30

יצוע העבודה בלשם  ים, כמספר הדרושחרהקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים וא .א

 והשלמתה עד למועד השלמה.

צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי  שבכל מקרה שלביצוע מסוים י 

 שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד המורשה לכך.

 

משך כל תקופת ביצוע העבודה או לדאוג לכך שבא  דהועבהקבלן מתחייב להיות בעצמו במקום ה .ב

באופן  הדובעכוח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה יעילה על ביצוע העבודה ימצא במקומו במקום ה

יוכלו לבוא עמו בדברים ולתת לו הודעה, הנחיות והוראות שהם רשאים ח שהמועצה ו/או המפק

 לתיתם לפי החוזה.

מוזכר בזה שוב כי כל הודעה, הנחיה והוראה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כאילו נמסרה  

 לקבלן.

 

של הקבלן וכן כל עובד או  ךהקבלן את בא כוחו המוסמ יףלפי דרישה בכתב של המפקח יחל .ג

מתאימים לביצוע  םהימצא כי אין ח של הקבלן במקום העבודה וזאת אם המפק חרסק אמוע

 הגו שלא כשורה.תנהעבודה בכלל או לתפקידם בפרט או אם ה

 

ך ורק באמצעות לשכת העבודה ובהתאם להוראות חוק שירות אתקבלו ההקבלן יעסיק עובדים ש .ד

 .1959 -התעסוקה, תשי"ט 

 

לרבות תנאים סוציאליים  םיו את השכר והתנאידשיועסקו על  יםבדהקבלן ישלם ויעניק לעו .ה

המקצועי המייצג את המספר הגדול של  ודהסוציאלי, הכל כפי שנקבע על ידי האגח לקרנות הבטו

באותו ענף, עבור עבודה דומה וכן יקיים אחר כל הוראות הסכמי העבודה, צווי  -העובדים במדינה 

, כפי שיהיו מזמן תםי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודגבת לחבה או הוראות מחייבות אחרורה

 לזמן.

 

ינוכה סכום  החוזה,ר הקבלן נותן בזה את הסכמתו כי מכל תשלום המגיע לו על חשבון שכ (1 .ו

וסכום זה יועבר לועדה לביצוע אחוד הגביה של קרנות הבטוח הסוציאלי על חשבון  6%של 

 סקה )ה( דלעיל.סוציאלי שחייב הקבלן לפי פההבטוח 
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החוזה הקבלן יחויב  ולם לקבלן, חשבון שכרשילו אכל סכום כזה שנוכה והועבר, יראוהו כ (2           

 בהתאם.

העבודה של ר ( דלעיל בכל חודש רשימת שכ1הנזכרת בסימן ) ה הקבלן ימציא לועד (3           

לול: לגבי תכית אשר ה קבלנדיומית ובין בעבו דההעובדים שהוערמו על ידו בין בעבו

שם ראש  -שם העובד, פרטי זהותו, מען מגוריו ושכרו. לגבי עבודה קבלנית  -עבודה יומית 

 הקבוצה, פרטי זהותו, מען מגוריו והיקף התשלום הכללי.

כן מתחייב הקבלן להמציא למועצה אישורים מאת הועדה הנ"ל על מילוי התחייבויותיו  

 דלעיל.

 

התקנות ו 1968ב( תשכ"חולהלאומי )נוסח משח אחר הוראות חוק הבטולמלא  ביחיהקבלן מת .ז

שהותקנו על פיו ולהמציא למועצה אישורים של המוסד לבטוח לאומר על קיום התחייבויותיו לפי 

 פסקה זו.

 

 בריאות העובדים ורווחתם: .31

רש עפ"י כל ווחתם כנדרבטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים וי יב להבטיח תנאחיהקבלן מת .א

דין ובאין דרישה כאמור, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה המוסמך לפי חוק ארגון הפקוח על 

 .1954 –תשי"ד  העבודה,

 

העבודה יחולו על הקבלן ם ומקומות אכילה במקו תונוחיי הכרוכות בהתקנת סידורת כל ההוצאו .ב

 .תמכסו/או כל רשות מוח ל המפקששביעות רצונו לויבוצעו 

 

 .חיור לאף אדם בכל זמן שהוא ללא אשור בכתב מראש של המפקדקום מלא ישמש כ הדומקום העב .ג

 

 פנקסי כוח אדם: .32

אדם שירשמו ח וכנקסי פו/או כל רשות מוסמכת ח צונו של המפקרעות ייב לנהל לשבחיהקבלן מת .א

ושכרו וכן כל פרט  תוודעות עבש עבודתו,  ימקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימו, בהם פרטים על שמ

 .יידרששאחר 

 

וימציא למפקח  הקבלן יאפשר למפקח ו/או לרשות המוסמכת לעיין בכל עת בפנקסים הנ"ל וכן יכין .ב

 מצבת כוח אדם חודשית, שבועית או יומית, על כל הפרטים שידרשו על ידי המפקח.
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 התחייבויות כלליות של הקבלן -רק ו' פ
 

 סיוע למפקח: .33

תחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, לן מבקה

עזור לו, ככל שיידרש למפקח ולציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע 

 דו.יוככל שאפשר, במילוי תפק

 

 הודעת רשיונות ותשלום אגרות:  .34

ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת בדבר מתן הודעתו, , כל הכרוך בביצוע העבודהב

קבלת רשיונות ותשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים. המועצה תהא זכאית לנכות מהכספים 

 תשלומו.בהמגיעים לקבלן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב 

 

 עתיקות וחפצים:  .35

לעתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות,  ביחס  כל זכות איזו שהיא ןללא תהא לקב  .א

ו/או בכל חוק בדבר עתיקות וכן ביחס לחפצים אחרים כל שהם, בעלי ערך  1978-תשל"ח

 ארכיאולוגי וכן ביחס, לחפצים בעלי ערך, אשר יתגלו במקום העבודה.

 

קבלן לקיים את הייב חתהקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מ  .ב

 בעלי ערך. פציםחאו כל חוק אחר העוסק ב 1978-העתיקות תשל"ח קוחהוראות 

 

ימים למניעת פגיעה ו/או תאהמת בונו באמצעי הזהירוחשעל  -הקבלן מתחייב לנקוט   .ג

 יל.לעצים האחרים כנזכר פחהו א/ואובדן של העתיקות 

 

 פורשת בחוק המקנה את הבעלותמהוראה באין י מובהר בזה כק למנוע כל ספת ל מנע  . ד

 ה תהא של המועצה בלבד ומכל מקוםדבועהם חפצים שימצאו במקולבעתיקות ו/או 

המועצה תחשב תמיד כמוצאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצורכי פיצוי ו/או 

 תשלום ו/או החזרה.

 

 זכויות, פטנטים וכיו"ב: .36

המוגנים בזכויות  כיםיאו בתהל םציחפוש בזה, כולל את התשלום בעד שימחור החימ  .א

 ש בהם בבצוע העבודה.תמיוצרים, פטנטים, מדגמים וזכויות אחרות אשר הקבלן יש

 

המועצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כל דרישה ו/או תביעה מנזק  ב.     הקבלן ימנע כל

 תסחר או זכויושתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים סמלי מ

בעת בצוע העבודה ו/או  -במישרין או בעקיפין  -אחרות אשר הקבלן יעשה בהם שימוש 

 הנובעים מביצוע העבודה.
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 זכויות הנאה ושימוש בזכות ו/או בנכס: .37

קבלן יהא אחראי לקבלת ההסכמה לשימוש בכל זכות הנאה או שימוש בזכות ו/או בנכס לצורכי ביצוע ה

בנים, חול, זכות מעיר, זכות שימוש או זכות דומה( ולכל תשלום אשר אן: חציבה, נטילת עפר, העבודה )כגו

 יידרש לקבלת הסכמה כזו.

 

 פגיעה בנוחיות הצבור:  .38

ציבור ושלא הוע העבודה, כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות צקבלן מתחייב שלא תהא תוך כדי ו/או עקב ביה

זכות השימוש ברכה וכיו"ב או דשביל, במבכביש, בדרך, בדם א כל ר עלבזכות השימוש והמעבך לצור

 .ציבורי כל שהוא וההחזקה של רכוש

 

 תיאומים עם רשויות ואחריות לנזק:  .39

השגת כל האישורים והידיעות  -על חשבונו  -לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא  .א

יין התקרבות, הצמדות, את כל הקשור לעבודה בענ ןאת מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם

שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, ניקוז, דלק, , דרכהמאו מעבר כביש, דרך, /ו יהניתוק, חצ

חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרקע, מעליה ומתחתיה 

 בנושאים אלה.ת וחיולפעול בהתאם להוראות ו/או להנ

ועה ו/או נר מעברים ארעיים וכן לתאם עם לשכת התלסדו -על חשבונו  -כ"כ עליו לדאוג 

הסיור של משטרת ישראל, שירותי האוטובוסים המקומיים והרשויות האחרות בקשר עם 

סדרי התנועה בזמן העבודה ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים 

 אל מקום העבודה בתוכו ו/או ממנו.

 

ה )א( דלעיל, בין קהנזכרים בפס םירק או קלקול שיגרמו לדבבלעדית לכל נז ראיחהקבלן א .ב

כשל מעשה הכרחי וצפוי לצורך בצוע ת צאתושנגרמו ברשלנות או באקראי ובשוגג ובין שהם 

ו הרשות א/וק או קלקול כזה לשביעות רצונו של המפקח נזהעבודה. הקבלן יתקן כל 

קביעה י נזק או הקלקול, הכל לפאו יפצה את הניזוק בסכום ה ברדבת המוסמכת ו/או הנוגע

 או הרשות, כאמור./המפקח ו

 

ל על הקבלן, גם אם הקבלן חוי האחריות לנזק או לקלקול כאמור, תכ במפורש מובהר בזה .ג

 יםבדבר אך אלה לא היו מדויקת הרשויות הנוגעות קיבל את האישורים ו/או הידיעות מא

הראויים,  יםהוא נקט בכל האמצעי כ -ובלבד שאם יוכיח הקבלן להנחת דעתו של המפקח 

ר, הרי מוהעבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע כל אי דיוק כאת ב בנסיבושבהתח

 .שיהא פטור מאחריותו כאמור

 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים:   .40

לכל קבלן אחר המועסק על ידי ח, הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות המפק .א

 והן בסמוך אליו. מועצה ולעובדיהם של אלה, הן במקום העבודהה
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הקבלן ישתף פעולה ויתאם אה כל הדרוש עם כל קבלן ו/או אדם אחר כאמור בפסקה )א(  .ב

 זה אחר כל הוראות המפקח ללא עוררין.ך א לצורמלדלעיל וי

 

 ניקוי מקום העבודה:  . 41

זמן, ממקום העבודה את כל האשפה, ן למזמ -בונו חשעל  -ייב לסלק תחהקבלן מ  .א

, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של דהטברו במקום העבוצוהפסולת, שה

 העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.

 

ודה, יסלק ממנו את כל עבאת מקום ה -מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו  .ב

והעבודה ומקום העבודה יימסרו  הארעיים יםהאשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנ

ומתאימים התאמה מלאה. למטרת השימוש, הכל בהתאם  םלמועצה כשהם נקיי

 ולשביעות רצונו המלאה.ח להוראות המפק
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 אבטחה, נזיקין ובטוח -רק ז' פ
 שמירה, גדור, זהירות ובטיחות:  . 42

זהירות ובטיחות ר ושאר אמצעי דוהוא, שמירה, ג נובוחשהקבלן מהחייב בזה לספק על  .א

בדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך וולנוחיותם של הע הדרושים לביטחונם

 רישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.דמחמת העבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י 

ת עיל, יהא הקבלן אחראי בלעדית, למילוי כל הוראודלבכלליות ההוראה  ועמבלי לפג .ב

 ה ככל שהן נוגעות לעבודהתיותקנו 1970-סח חדש( תש"לפקודת הבטיחות בעבודה )נו

 ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.

 

 נזיקין לעבודה ולמקום העבודה:   .43

השלמה,  דתמיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למתן תעו  .א

 עליהם.דה וההשגחה ובעבונו לשמירת העבודה ומקום החשעל  -יהא הקבלן אחראי 

ו/או למקום העבודה מסיבה כל  דהלעבו של תקלה, קלקול או נזק שיגרםה כל מקרב  .ב

הקבלן חייב לתקן אה  האשהיא ללא יוצא מן הכלל )פרט ל"סיכון מוסכם" כאמור להלן( י

בהקדם  -תוך המועד שנקבע על ידי המפקח ואם לא נקבע מועד  -על חשבונו  -הנזק 

 , בכל פרטיה,יםומתא יןהעבודה היא תהא במצב תקהאפשרי ובאופן שעם השלמת 

 אות החוזה.רהול

ת תקופבוך כדי עבודות תיקון ובדק תלנה גם על נזק שנגרם וחב( ת) -וראות פסקאות )א( וה .ג

 ודת השלמה.תע תןהבדק ואף לאחר מ

י יד"סיכון מוסכם", יהא הקבלן חייב בתיקונו אם וכאשר יידרש לכך על  ינזק שנגרם על יד 

 המועצה ותוך פרק הזמן שנקבע בדרישה.

 יחולו על המועצה לפי חשבון שיוגש על ידי הקבלן ושיאושר על ידי המפקח. הוצאות התיקון 

ת חוכו דיסיכון מוסכם" משמעו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על י" .ג

בחשובים הסטטיים ת או בלתי סדירים של האויב, וכן טעו םיירדס

 ניות או במפרטים.תכב

 

 נזיקין לגוף או לרכוש:  . 44

לגופו או  -שרין או בעקיפין ימב -דה וכל נזק או אבדן שיגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבליב חיקבלן מתה

ם או שיבוא במקו/ו לפי כל חוק אחר קיים ( וביןדשחין )נוסח יקעפ"י פקודת הנז יןלרכושו של כל אדם, ב

 לה. ףסוו בנא/והפקודה 

 

 ם:נזיקין לעובדי   .45

וי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של צקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיה

 הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב בצוע העבודה ו/או הנובע מכך.

 

 שחרור ושפוי:   .46

ה שתוגש נגדה בקשר ה ו/או תביעישקבלן מתחייב בזה לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרה .א

 זה זה.חואשר הקבלן אחראי להם לפי  לכל נזק, אובדן או קלקול
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ו תקבע לשלם לצד שלישי פיצוי כל שהוא, מתחייב הקבלן לשלם את א/ו שרתדבאם המועצה  .ב

התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף כל 

 רישה ו/או התביעה.ההוצאות שנגרמו לה, עקב הד

 

 ביטוח על ידי הקבלן:  . 47

 יו את:חד.        הקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו, ולטובת המועצה יא

רבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבודה להעבודה  םת העבודה ומקוא (1            

כל נזק או אבדן מחוץ למקום העבודה, במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני  רצומיו/או ה

איזה שהוא, ר סיכון אח לת כחמשהקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או מ

 לרבות תקופת הבדק. דהועבלמשך תקופת ביצוע ה

לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המועצה וכל מי שנמצא  דםת גופו ורכושו של כל אא (  2

בצוע העבודה  יו/או תוך כדבשירות הקבלן ו/או המועצה בפני כל נזק או אבדן שיגרם 

 והנובע ממנה.

 

עשיית הבטוח לקבל את הסכמת המועצה לבחירת החברה  יהקבלן מתחייב בזה לפנ  .ב

המבטחת, תנאי פוליסות הבטוח וסכומי הבטוח וכן לעריכת כל שנוי בהם, לפני תחילת 

 ודה ו/או במהלכו לפי דרישת המועצה.עבבצוע ה

ליסות הבטוח לקבל את הסכמת המועצה לבחירת החברה הקבלן ימציא למועצה את פו  .ג

וסכומי הבטוח וכן לעריכת כל שנוי בהם, לפני תחילת ח ות הבטוסהמבטחת, תנאי פולי

 בצוע העבודה ו/או במהלכו לפי דרישת המועצה.

עם דרישתה  ידכות המועצה מלזב את כל זכויותיו לפי הבטוחים הנ"ל הסהקבלן מתחייב ל  .ד

 מועצה.הראשונה של ה

 דלעיל.45 -ו, 42, 43, 22לגרוע מכוחם של סעיפים י כד תוהוראות סעיף זה אינן בא  .ה

 

 בטוח על ידי המועצה על חשבון הקבלן: .48

ם הקבלן לא יבצע את הבטוחים שעליו לבצעם לפי החוזה, תהא המועצה רשאית לבצע את הבטוחים א

 זאת. תחתיו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב

 

 פקוח המועצה או המפקח: .49

ה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד תשהוקנח אין לראות בזכות הפקו  .א

 דיבזכות זו כ יןבכל שלביו במלואו ואולם א הזושמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את הח

טלת על ו המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוא/וליצור יחס כל שהוא בין המועצה 

 הקבלן.

 

ו המפקח לא א/וידי המועצה  לעל מנת למנוע כל ספק מובהר בזה כי הפקוח שמבוצע ע  .ב

 ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.
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 שנויים -רק ח' פ
 

 שנויים: .50

היקפה של העבודה לפי שקול דעתה, להגדיל או להקטין את ת המועצה רשאית בכל ע  .א

 בה, כפי רחוכל פרט א הנוי בה, בצורתה, באופייה, סגנונה, איכותשסת נלרבות הכ

חתומה ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה  תבהודעה בכ תןעל ידי מת וזא ןותמצא לנכש

 התחייב הקבלן לפעול על פיה ללא עוררין. לקבלן )להלן "פקודת שנויים"( ועם קבלתה

 

הכמויות או  תבהכמויות תעלה על הנקוב בכ תבשה של פרט הנזכר בכמעלת נתגלה שהכמו  .ב

 על כך. יםתוצא פקודת שינוי -תפחת ממנו 

 

פקודות שנויים י , כולל שנויים לפיםייב את הקבלן על עוד ערך השנויתחפקודת השנויים   .ג

 )עשרים וחמישה( משכר החוזה ללא שינויים. 25%לה על יעקודמות לא יפחת או 

פורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה עד לשיעור הנ"ל לא תקנה לקבלן כל במ 

 זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה.

 

בכפיפות להוראה מפורשת אחרת בחוזה הנוגדת להוראה זו, יקבע ערך  .ד

החוזה ר דלהלן ושכ 51השנוי לפי פקודת שנויים, בהתאם להוראות סעיף 

 ם לכך.תאיועלה או יופחת בה

 

 קביעת ערך השנויים: .51

שב לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב חושנויים י דתערך כל שנוי שבוצע לפי פקו  .א

לקביעת ערכו של  יםמתאימהות מחירי היחידה יות ואם לא נקבעו בכתב הכמויהכמו

 יקבע ערך של שנוי במשא ומתן בין המועצה לקבלן. – השנוי

הצדדים על מחירי יחידה דומה, ככל האפשר,  כאשר לצורך קביעת ערך השנוי יתבססו  

ינוי עד שערך ה העדר הסכמה יקבעבהנקובה בכתב הכמויות, ובאין מחירי יחידה דומים ו

 .69ידי בורר כאמור בסעיף 

 

ניתנה פקודת שינויים מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת   . ב

ו לדרוש העלאה, למועצה בכתב תוך שלושים יום מיום שכר החוזה, יודיע הקבלן על כוונת

ואים את הקבלן רמתן פקודת השינויים ואם לא עשה כן תוך שלושים הימים, כאמור, 

 כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

 

 שנויים:ע וב בצויכאיסור ע .52

 ערכם של שינויים או חלק מהם.קבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת השינויים מחמת אי קביעת ה

 

 פקודת שינויים לעבודה יומית: .53

ת וזא יתה על בסים עבודה יומדק מהעבוחלמועצה רשאית ליתן פקודת שינויים לבצע ה .א

 כן.ת שולעהראוי  מןאם לדעתו של המפקח 
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חושב י חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית בצועלבמקרה של מתן פקודת שנויים    (1 .ב

החומרים שהושקעו  על פי ערך העבודה שהושקעה וערךח די המפקיעל  רו של הקבלןשכ

הוצאות הכלליות )הרווח והחלק הבתוספת רווח הוגן לקבלן וכסוי חלק מתאים מ

 12%המתאים בהוצאות יחושבו בהעדר הוראה בחוזה המנוגדת להוראה זו בשווים של 

 ]שנים עשר אחוזים[ מערך העבודה והחומרים(.

פסקה זו  יקבע  על  יסוד  רשימות שיוגשו   רךערך  העבודה  והחומרים  לצו (2 

 על ידי  הקבלן למפקח ובהם יצוין:

 ים שהושקעו ושיווין  בצרוף  אסמכתאות  לגבי   השווי.רמויות  החומכ (א)

העבודה שמות העובדים, מקצעותיהם, סיווגם, ימי העבודה, שעות העבודה, שכר  )ב(                        

 .חובה אחרים של כל עובד ועובד מיולאומי ותשלח בטו, וציאלייםסכולל תנאים 

 ו ציוד מכני כבד.א/והפעלה של מכשירים ת הוצאות הובלה והוצאו )ג(                        

אחד  ועותק יםעותק 2-בסיומו של כל יום עבודה ב קחפהרשימות תימסרנה למ (3

ונים כפי שימצא המפקח )אם יהא יקלתת ובכפיפו חר אישורו על ידי המפקחאל

ו/או אם  יםאינם נכונים ו/או מדויקר רים ו/או השכחיסבור שהנתונים ו/או המ

 .מכתא לתשלוםסברשימות יוחזר לקבלן וישמש כא שותעל וןהם מופרזים( לנכ

 

 הסתייגות הקבלן:    .54

סוד האמור יאין היא מחייבת אותו, על י תה כיום קבלמימים  10וך תדת שינויים ולא טען ובלן שקיבל פקק

שאין ערכו עולה על  כדין שינויי יגותו לאחר מכן ודין השינותיהסת ג( דלעיל אין שומעים א) 50בסעיף 

האחוז האמור.
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 ניםוהשלמה, בדק ותיק -ט' רק פ

 

 תעודת השלמה:   . 55

 15ת העבודה תוך בבדיק יתחיל המפקחוהושלמה העבודה, יודיע הקבלן למפקח בכתב  .א

יום מיום שהתחיל בה. מצא המפקח  30תוך  היום מיום קבלת ההודעה וישלים אח הבדיק

ם תוהשלמה ב דתותעצונו, ייתן לקבלן ר את העבודה מתאימה לתנאי החוזה לשביעות

לקבלן ח מצאה העבודה המתאימה לשביעות רצונו אזי ימסור המפקנא להבדיקה, ואם 

לעשותם ופרק הזמן שנקבע לעשייתם, הכל לפי קביעת  ןלרשימת הדברים שעל הקב

 ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.ח, המפק

   

 עק מסוים של העבודה במועד מסוים והושלם הבצוחלנקבע בחוזה כי על הקבלן להשלים  .ב

ואזי יחולו הוראות ר, של חלק זה, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי החלק האמו

 החלק האמור.י ת השלמה לגבודס לתעיחב ילא( דלעפסקה )

 

דלעיל יהא היום שנקבע על ידי  22במפורש מותנה בזה כי מועד ההשלמה בפועל לצורך סעיף  .ג

רשאי ח ת ההשלמה ואולם המפקדהמפקח על פי שקול דעתו הבלעדי כיום ההשלמה בתעו

מועד ההשלמה בפועל גם  ון, לקבוע אתנכבנסיבות מיוחדות כפי שימצא ל -אך לא חייב  -

ממועד עשיית  חלבטרם שבוצעה רשימת הדברים האמורה ובתנאי שתקופת הבדק ת

 הדברים, לפי אישור המפקח.

 

 שימוש המועצה בעבודה:   .56

החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מותנה  בלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפימ

חלק מסוים ממנה אשר לגביה או לגביו ניתנה  להזכות להשתמש בעבודה או בכ בזה במפורש, כי למועצה

 תעודת השלמה.

 

 בדק וסיום:    .57

חודשים או תקופה אחרת  12תקופה של  -משמעה  -"תקופת הבדק"  -לצורך החוזה  .א

 זה.חוה במסמך ממסמכי העשנקב

 )ג( דלעיל. 55בסעיף מניין התקופה יחל ממועד ההשלמה בפועל כאמור               

 

נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או ח נתהווה בעבודה נזק, קלקול, או פגם אשר לדעת המפק .ב

שימוש בחומרים פגומים או מחמת כל סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה, 

כל דבר שנתגלה בו  -ש חדלתקן, לבנות או לבצע מ -חשבונו הוא  לע -יהא חייב הקבלן 

פרק הזמן שנקבע על ידו ולשביעות  וךלקול, או פגם, הכל לפי דרישת המפקח, תנזק, ק

ימים  65תן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך ניתישה כאמור דררצנו המלאה ובלבד ש

 לאחר תום תקופת הבדק.

 

 דלעיל.39לו גם על נזק, קלקול או פגם כאמור בסעיף חוההוראות האמורות לעיל י  .ג
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סור המועצה תמכל דרישות המפקח  חרפת הבדק ולאחר שהקבלן ימלא אבתום תקו  .ד

לקבלן תעודת סיום לפיה יאושר כי העבודה לרבות עבודות הבדק, בוצעה והושלמה 

 .בהתאם לחוזה ולשביעת רצונה של המועצה

 

ו/או  ורבמתן תעודת הסיום כדי לפט יןאי ה כבזפיקות, מובהר סעל מנת למנוע אי הבנות ו  .ה

, אשר מטבען נמשכות ו/או הוזחות לפי החרויותיו האבייחהתאת הקבלן מר לשחר

 דלהלן. 58לפי סעיף  בייחוד מהתחייבותו ונשארות בתקף גם לאחר מסירת תעודת סיום 

 

 פגמים לאחר תום תקופת הבדק:   .58

ג( 55עיף )או פגם תוך תקופה של ארבע שנים ממועד ההשלמה בפועל כאמור בס תגלה בעבודה נזק, קלקולנ

דלעיל, אשר נובע מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים או מחמת סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי 

 )ב( דלעיל לעניין זה אם המפקח יקבע כך:57הקבלן אחראי לה יחולו ההוראות שבסעיף 

 

המשך או תוצאה לנזק, לקלקול או לפגם שנתגלו בתקופת  הנזק, הקלקול או הפגם מהווה  .א

 ק.הבד

 ם תקופה הבדק.תו.          הנזק, הקלקול או הפגם נתהווה לאחר ב

 

גילה משך ר בבדיקה  הנזק, הקלקול או הפגם היו נסתרים ולא נהנים לגלוי .ב

 תקופת הבדק.
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 מדידות ותשלומים -רק י'  פ

 

 מדידת כמויות ותוכניות לאחר ביצוע:   . 59

ואין  מדן בלבד של הכמויות בעבודהן אלא אוינהכמויות הנקובות בכתב הכמויות א  .א

 ראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצע.ל

 

החוזה תהיינה הכמויות האמיתיות שבוצעו למעשה לפי החוזה ר הכמויות לצורך שכ  .ב

י כדות בהתאם לשיטה שעל פיה הוכנו מסמדיעל סמך מח ואשר תקבענה על ידי המפק

 החוזה.

  

ברשימות מיותרות ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן  המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או

 או בא כוחו המוסמך.

 

מועדי המדידה יקבעו על ידי המפקח תוך מתן הודעה מראש על מועד זה לקבלן ובמועדים   .ג

 עת בא כוחו המוסמך וכן לסייא אלה מתחייב הקבלן להופיע במקום העבודה או לשלוח

בונו את כוח האדם והציוד הדרושים חשק על למפקח בביצוע המדידות הדרושות, כן לספ

 לביצוע המדידות ביעילות.

 

במועד, מבלי שנתן קודם לכן הודעה למפקח על ההיעדרות  חולא הופיע הקבלן או בא כו  .ד

ו את ארילן או בא כוחו וקבללא נוכחות הדות , רשאי המפקח לבצע את המדיתהוסיב

ל הקבלן, וכן ישא הקבלן בכל ההוצאות ונות וסופיות ללא זכות ערעור שכהמדידות כנ

 שנגרמו עקב מדידה כאמור.

 

 ה כל שהיא,ידוהיה בדעתו לערער על מדת דודיבצוע המת נכח הקבלן או בא כוחו בשע  . ה

 ימים מיום בצוע נשוא הערעור. 5 וךשאי הוא להגיש ערעור מנומק בכתב למפקח תר

 

יצוע" בת לאחר כניותה על הקבלן למסור למועצה "דלאחר גמר העבו .ה

ת מאד"( אשר יוכנו תוך כדי המדידות במהלך ביצוע העבודה ובמדידו-)"אס

שיידרש על ידי    ט הסופיות לאחר השלמת העבודה ותכלולנה כל פר

י רצונו. "התכניות לאחר ביצוע" תעשינה על גבי "סמת המפקח ולשביעו

רש בונו, במפוחשלקבלן, על  האורגינלים" של התכניות אשר תסופקנ

 מובהר בזה כי:

חובה להכנת "תכניות לאחר בצוע" תחול רק אם נקבע הדבר במפורש בהזמנה או אם נדרש ה (1                

 הקבלן לעשות כן על ידי המועצה ו/או המפקח, עד לתום תקופת הבדק.

וע" צאחר בר להכנת "התכניות לחיאם החובה נקבעה במפורש בהזמנה אזי יראו את המ (2                

החוזה ולא ישולם לקבלן כל סכום נוסף ונפרד עבור ר בכך כאילו נכללו בשכ ךווכל הכר

 ניות האמורות.תכהכנת ה

לח המועצה לקבלן את שווי הכנת "התכניות תשלל בהזמנה אזי כיתאם הדרישה לא  (3                

 לאחר בצוע".
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 סכומים ארעיים:   .60

או סכום אחר שהוגדר בכתב הכמויות כסכום  שלהוצאות בלתי נראות מרא כום שהוקצב בכתב הכמויותס

לקבלן, אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק ממנו לפי  ארעי, לא יוכלל בעת חשבון שכר החוזה המגיע

 .תבוהמועצה בכח אשור המפק

 

 תשלומי ביניים:   . 61

א הקבלן למועצה י המועצה ימציידאו בכל מועד אחר שיקבע על  דשבסופו של כל חו .א

שנעשתה והחומרים שהושקעו בתקופה המתייחסת  דהבו תפורט העבו יםנייחשבון ב

הכמויות ויכילו את הכמויות  תבלחשבון הביניים, חשבונות ביניים אלה יהיו בהתאם לכ

 שהוצאו לפועל למעשה. דהשל העבו

 

ו יאשר או ישנה יום מיום הגשת 14-המפקח או המהנדס יבדוק את החשבון ולא יאוחר מ  .ב

 את חשבון הביניים.

 

באשור המועצה לכלול בחשבון תשלום עבור ; או המהנדס חלבקשת הקבלן, רשאי המפק .ג

 רים שהובאו למקום העבודה וטרם נכללו בעבודה הנכללת בחשבון הביניים.מוח

 

בון הביניים יישאר חשז אחר שנקבע במפורש בהזמנה( מסכום חו)עשרה( )או כל א 10% .ד

המועצה רשאית לנכות מסכום  ידי המועצה כפיקדון עד לסדור החשבון הסופי וכן תהאב

רה תשולם לקבלן תוך פרק יתזה זה, והחוזה כל סכום המגיע למועצה מאת הקבלן לפי 

בון הביניים ובתנאי שלא חשל מתאריך אשור חיהזמן שנקבע בהזמנה ואשר מניינו מת

הביניים קטנה מהסכום שנקבע כסכום  בוןחשת תרל חובת תשלום כאמור אם יחות

 מינימלי בהזמנה.

לום משום הסכמה תשלום הביניים או בבצוע התשבמפורש מובהר בזה כי אין באשור  ה.

של מחירים  תםרים או לנכונומוחלטיב המלאכה או לאיכות הח מפקהו אמועצה ה של

 ת שנכללו בחשבון הביניים.ומויכאו 

 

 זה:תשלום סופי של שכר החו    .62

בון סופי חשלמועצה ן יגיש הקבל הכול דהיום מיום קבלת תעודת השלמה לעבו 15תוך  .א

אשר יכלול את כל הסעיפים בכתב הכמויות שנתאשרו לבצוע ובוצעו בפועל, לחשבון יצרף 

הקבלן הצהרה לפיה הוא מאשר כי הוא ביצע את כל העבודה הנכללת בחשבון הסופי וכי 

 יעות נוספות מאת המועצה.תב אין לו ולא תהיינה לו כל

 

דות דיהסופי, בהסתמך על הבדיקות שנעשו והמ המפקח או המהנדס יבדוק את החשבון .ב

שאושרו סופית, מחשבון זה ינוכו ויופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר 

, אם שולם, וכן כל סכום אחר המגיע הזוהחר ששולם לקבלן עד אותה שעה על חשבון שכ

 ועצה מאת הקבלן לפי החוזה.למ
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של המחירים ת מכפלוהעל יסוד  או המהנדס חהחוזה יקבע סופית על ידי המפקר שכ ג.

נמדדו ואושרו סופית, תוך הוספת או הפחתת ערך כל שינוי שויות משבכתב הכמויות בכ

 דלהלן. 63אם ניתנה, ובהתחשב באמור לסעיף  -לפי פקודת שינויים 

 

הסופי המאושר בניכוי "סכום הערבות לתקופה הבדק" כאמור  יתרת סכום החשבון ד.

הלן, תשולם על ידי המועצה לקבלן תוך פרק הזמן שנקבע בהזמנה ואשר ל 64בסעיף 

 מניינו מתחיל מתאריך אישור החשבון הסופי.

 

אך לא חייב  -אם לא יגיש הקבלן חשבון סופי כאמור, יהא המפקח או המהנדס זכאי  ה.

ו וחשבון כזה יחייב את הקבלן ללא תיתו, ידיעותיו ושפיטוולפי מיטב יכלערכו בעצמו, ל

 עוררין.

 

אין באשור החשבון הסופי, עריכתו או בתשלומו, משום  יבמפורש מובהר בזה, כ ו.

הסכמה של המועצה אן המפקח לטיב המלאכה או לאיכות החומרים ואלה לא יהוו 

בלן ביחס להתחייבויותיו על פי מכשול לשום דרישה או תביעה של המועצה מאת הק

 החוזה, והנובע מכך ו/או ביחס לחבות הנובעת מכוח כל דין.

 

 :הרויות על שכר החוזקהשפעת התיי   . 63

ציוד ודברים אחרים או , ומריםחה, מחירי הדובלא יושפע מכל שנוי בשכר הע -שכר החוזה  .א

חוזה ה מנה במפורש כי שכרמחמת כל גורם אחר ללא יוצא מן הכלל אלא אם כן נקבע בהז

 .למדד ודק ממנו יהא צמחלאו 

 

 לן:הת שלוהוראהולו ח.         אם נקבעה בהזמנה במפורש הצמדה, אזי יב

הלשכה המרכזית י דש על ידחורסם בכל תפמדד תשומות הבניה אשר מ -המדד" " (1              

 לסטטיסטיקה אלא אם נקבע אחרת בהזמנה.

ההפרש בין המדד בחודש הקובע במפורש בהזמנה לבין המדד  -"תנודות המדד"   

  59בחודש שבו בוצעה העבודה, עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים כאמור בסעיף 

 לעיל.ד

 

לפי המנגנון הקבוע בכללים להצמדות ) 6%אם יחולו תנודות במדד העולות על  (2             

ו ע"י החשב הכללי במשרד במכרזי הממשלה בתחומי התשתית והבנייה שפורסמ

זה בהתאם לכך לפי החשוב חו, יגדל או יקטן שכר ה(7.17.4האוצר )מס' הוראה 

 הבא:

גבי תשלומי הביניים לההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה, תחושב לפי כל חודש   

 6%של העבודה, שבוצעה באותו החודש בהתאם לשיעור התנודה במדד, פחות 

ודמים ששולמו לקבלן וכן כל סכום אחר ששולם קם הובניכוי כל תשלומי הביניי

לקבלן או המגיע ממנו, הן בתור מקדמה, חומרים, מפרעה לחומרים וכן מכל סיבה 

 אחרת שהיא. 
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ה לקבלן ארכה, לפי דרישתו הוא, תננגרם עיכוב על ידי הקבלן בבצוע העבודה או ני (3            

מקרה של עליה ביראו  18לסעיף  םתאה בהתנפרט לארכה שני -להשלמת העבודה 

במדד, כל עבודה שבוצעה כאילו בוצעה במועד שעל הקבלן היה לבצעה בהתאם 

 ללוח הזמנים.

 

 וייםשבון המדד השנו בחהעבודה לא יובא ועבצ רךאם המועצה תספק חומרים לצו (3

 י המועצה, לפי משקלם במדד.ידהחומרים שיסופקו על י במחיר

לא יחול כל שינוי במחיר המוצע ע"י הקבלן ולא תשולם  1מוסכם כי למעט האמור בס'  (4

 כל תוספת עבור המחיר המוצע כאמור

(    הסכם זה ממצה את כל טענותיו ותביעותיו של הקבלן מכל מין וסוג כלפי העירייה 5

בנוגע לפרויקט, לרבות נזקים שנגרמו לו, על פי טענותיו, כתוצאה מעיכוב מביצוע 

 העבודות

 

 לתקופת הבדק: ערבות   . 64

 מותנית בהמצאת ערבות טיב צמודה   הביצוע ערבות   תשלום החשבון הסופי והחזרת  א.

 ע"י המפקח עבודהמיום קבלת ה חודשים 12צוע למשך ימהיקף הב 10%בשיעור של 

 ומהנדס .

 דתשאיר בידיה למשך תקופת הבדק ועד למתן תעותאם לא תומצא הערבות המועצה   ב.

 10% -בסכום השווה ל -וך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה הסיום ערבות מת

 מסכום ההצעה וזאת להבטחת התחייבויות הקבלן לפי החוזה.

רבות של עלבקשת הקבלן רשאית המועצה להחליף את סכום הערבות בערבות בנקאית או  ג.

 חברת בטוח להנחת דעתה של המועצה.

מאת ר סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אח הערבות כל ךולמועצה תהא הזכות לגבות מת ד.

 הקבלן, אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות הקבלן. 

 לקבלן.  ת ה בחוזה, תוחזר הערבותנלמו -יום ובכפיפות סעודת תעם מתן  ה.       
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 יצוע, בטול וסילוק הקבלןבהפרה ו -רק יא' פ

 

 הפרת התחייבות על ידי הקבלן לזכות המועצה:. 65

שאם הקבלן י נקבע במפורש בהתחייבות כל שהיא בחוזה ובין אם לאו, הר רבן אם הדבי .א

התראה לקבלן לקיום  תןהמוטל עליו לפי החוזה יהא על המפקח ליאת אות יכ יםלא יקי

אה ואם הקבלן לא ימלא אחר הנדרש תרפקח בהמה דישנקבע על יד התחייבויותיו במוע

ים חרשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אממנו בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה ר

הנזקים ת, דל של הקבלן וכל ההוצאומחייב מהמעשה ו/או מהתחאת כל הדרוש והמ

 בעקיפין יחולו על הקבלן. יןרין ובישוההפסדים שנגרמו ו/או יגרמו בין במ

 

די יהמועצה רשאית שלא לדרוש את קיום ההתחייבויות של הקבלן ולבצע בעצמה ו/או על  .ב

יב את חשבון הקבלן. במידה והסכום חית הדרוש והמתחייב כאמור ותחת זאת לאם אחרי

שבידה איננו מספיק דיו לקיום ההתחייבויות תדרוש המועצה מהקבלן את ההפרש שבין 

ו א/וההתחייבויות בצירוף הנזקים  הסכום שבידה ובין הסכום השווה לערך קיום

 ין בעקיפין.ההפסדים שנגרמו ו/או יגרמו לה בין במישרין ב

 

 "י הקבלן:עביטול ההסכם עקב הפרתו   . 66

 כל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה:ב

 

תנה לו יתחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שנהשהקבלן לא כ .א

 רך אחרת.בד ק מביצוע העבודהתלפרק הזמן שנקבע בה או כשהס תוךעל ידי המפקח 

 

העבודה איטי מידי כדי להבטיח את השלמת  ועשקצב ביצר כשהמפקח או המהנדס סבו .ב

העבודה או חלק מסוים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה 

ו כהתראה אשר מטרתם עשניתנה לו על ידי המפקח או המהנדס לנקוט באמצעים שיקב

 להבטיח השלמה במועד.

 

יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר ח המפקשכ . ג

 על פי החוזה על אף התראה שניתנה לו. תוייבותחה

 

בביצוע העבודה  , כולו או מקצתו לאחר או העסיק קבלן משנההזוכשהקבלן רשם את הח .ד

 ת המועצה בכתב ומראש.ממבלי שקיבל לכך את הסכ

 

חות להנחת דעתה כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או כשיש בידי המועצה הוכ .ה

בביצועו ו/או נתן  ה ו/או הטעיה בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוךרמניסה לעשות מעשי מ

 או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.

 

סידור עם או  ד תיקים או כשעשהחון נגדו צו כינוס נכסים או אתשהקבלן פשט רגל או ניכ .ו 

 לטובת נושיו ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי פירוק ו/או חיסול מרצון או שלא מרצון.
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במישרין  -וגם/או אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה  

 או בעקיפין.

 

של חילוקי דעות שיש להעבירם  השהקבלן יפסיק את העבודה במקרכ .ו

להפסקה זו הסכמה מפורשת בכתב ומראש של לבוררות בלי שקיבל 

 המועצה.

 

 זכויות המועצה במקרה של ביטול:     .67

ללא כל צורך בצו של רשות  -דלעיל תהא המועצה זכאית  66בסעיף  וטל ההסכם כאמורב  .א

העבודה  וי בה, להשלים אתצואת העבודה על כל המ דהועבמקום הת לתפוס א -פטית שמ

רים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של בעצמה או באמצעות אח

ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת  הקבלן שימצאו במקום העבודה או למכרם

 החוזה. הקבלן לפי

 

, דחתהנלמה של הוצאות השלמת העבודה אם הושלמו או כל ההוצאות המשוערות אם ההכ  .ב

 הקבלן. חולו על יו/או יגרמו למועצה,  מואשר נגר בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד

 

ד והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציו בודהעפסה המועצה את מקום הת  .ג

לאחר  -ובנכסים האחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית 

ה בכל ובאה לה ולא תהא חלכל מקום שיר -על חשבון הקבלן  -לסלקה  -לן במתן התראה לק

 יות שהיא לכל נזק או אבדן שיגרם להם.חרא

 

ידי  דלעיל, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על 66עיף בסבוטל החוזה כאמור  (1 .ד

הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו 

 תמשו בהם או נמכרו.שוה

תשלומי הביניים י דלעיל בניכו( 1)מן יהסכום הנזכר בס וםלתשיהא זכאי ל הקבלן (2               

ו א/וותשלומים אחרים ששולמו לו ו/או המגיעים ממנו לרבות סכומי ההוצאות, הנזק 

 ההפסד.

 עיכבון:    .68

או אחר, ו/או על  לקבלן לפי חוזה זה יםמועצה זכות עיכבון בלעדית על כל הסכומים המגיעל .א

והנכסים האחרים של הקבלן שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או מקום החומרים 

ת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד זאעבודה נשוא חוזה אחר 

או עד להכרעה סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה 

 .ההנובעת מעיכוב ז

 

לן בתשלום ההפרש שבין קבלמועצה על הסכום המגיע לקבלן, יהא חייב העלה הסכום המגיע   .ב

הפרשים ו 1961-תשכ"א יביתרת הסכומים בצרוף ריבית בשיעור המקסימלי לפי חוק פסיק

החוזה צמוד ובין אם לאו( מיום הביטול ועד ליום ר הנובעים מהתנודות במדד )בין אם שכ

 בפועל.ש תשלום ההפר
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 פטיםבוררות ומש -רק יב' פ
 
 

 בוררות:    . 69

ל עניין שנקבע במפורש בחוזה כי יועבר לבוררות, וכן כל עניין אחר שהצדדים יסכימו למסרו לבוררות, כ

יועבר להכרעתו הסופית והמכרעת של בורר יחיד אשר יתמנה על ידי הממונה על מחוז המרכז במשרד 

 הפנים.

 שהם.לסדרי דין כל  ובורר לא יהא כפוף לדיני הראיות אה

 ין סעיף זה כדין הסכם בוררות.ד

 

 משפטים:    .70

תהא לבית משפט השלום חדרה או לבית המשפט  -מכות הדיון המקומית בכל עניין שלא מובא לבוררות ס

 המחוזי חיפה, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 הקבלן         המועצה          

________________     ________________ 
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 הצעת הקבלן 

 24/2020זוטא  מכרז 

 הכשרת כיתות לימוד לליקויי שמיעה בבתי ספר 

 

 הצעת הקבלן הינה באחוז הנחה למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף  .1

שיעור _% ולרשום במילים " הנני נותן הנחה ב____על הקבלן לציין את האחוז בצירוף  .2

 באחוזים ביחס לתקרת התמורה " . _____של_______

 אחוז ההנחה המקסימאלי הוא ______ מהמחיר הנקוב בכתב הכמויות .  .3

לאור מוגבלות התקציב המוטלות על המועצה וחוסר יכולת מצידה לחרוג ממנו , על המציע לתת  .4

" ובהתאם עליו לציין הנחה שלא תעלה על האחוז הנזכר לעיל אשר יקרא להלן " תקרת התמורה 

 בהצעתו את אחוז ההנחה ביחס לתקרת התמורה . 

הצעה זו תהיה פאושאלית לכל מרכיבים העבודה מבנה ופיתוח , ולא תתאפשר כל סטייה או חריגה  .5

 ממנה . 

 המועצה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שתחרוג באופן כזה או אחר מתקרת התמורה . .6

הוראה אחרת אם ישנה כזאת , במסמכי המכרז , החוזה ו/או  סעיף זה לאור חשיבותו גובר על כל .7

 הנספחים . 

ש"ח וכל הצעה שסכומה יהיה מעבר לסכןם המירבי תפסל 118824המחיר המירבי בגין חוזה זה יהיה  .8

 ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

 המחיר הינו סופי ולא יהיו תוספות אחרותמכל סוג שהוא . .9

 

 

 ____ . הנחה באחוזים : ____

 

 שם הקבלן : _____________

 חתימה וחותמת : ___________

 תאריך :______________
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  2ב כיתה  מושירפה כתב כמויות עבור הנגשה אקוסטית בית ספר יסודי 
 סה"כ  מחיר  כמות  יח' תיאור  סעיף 

 
מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל  .1

הנחיות התקנים גישורים בין השדות עפ"י 
 ויועץ חשמל 

 540 540 1 קומפ'

 7,100 1 יח' invrterהתקנת מזגן חדש שקט תאדיראן  .2
 

7,100 

התקנת גופי תאורה : גופי תאורה  .3
*   W4פרבולים שקועים בתקרה אקוסטית 

משנק  5Tנורות   LIGHT DAYסוג תאורה 18
 אלקטרוני אינטגרלי 

סכינים , הכיתה תהיה  12רפלקטור 
לוקס )  400מאורת בדרגה של לא פחות מ 

( לדוגמא : גופי תאורה של  889עפ"י תי 
)  TRILUחב' געש , חב' אלקטרוזן דגם 

 כולל סימון הארכת יסוד ( . 

 4,200 350 12 יח'

 שני גופי תאורה הקרנה לכיוון הלוח , .4
 הערה: )לבדוק שימוש בקיים(. 

 800 400 2 יח'

ת תקרה אקוסטית התקנ –תקרה אקוסטית  .5
חדשה כולל קונסרוקציה , אריחים בעלי 

או יותר התקרה  0.9מקדם ספיגה של 
מסוג גדינה של חברת אקופון או אדוונטג 

A  אריחים מונחים 

 7,350 150 49 מ"ר 

מערכת הגברה : התקנת מערכת כולל  .6
מערכת הטענה , בטריות נטענות , 

מיקרופון , התקנת המערכת בארון נעול 
יתה , כולל העברת אישור הדרגה בכ

 שנים .  5לצוות החינוכי לעירייה ואחריות 
 מערכת בעלת אישור משרד התקשורת 

 5,500 5,500 1 קומפ'

 120 יח' גומיות לכיסאות  .7
 

10 1,200 

 400 400 1 יח' ) מודעות (  300/120לוח לפד  .8
 

 500 500 1 קומפ' גומיות לדלת כניסה +ידית  .9
 

 1 קומפ' בודק  נגישות  .10
 

900 900 

 28,490 סה"כ  
 

 4,843 17%מע"מ 
סה"כ כולל 

 מע"מ 
33,333 
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  1 -גכתב כמויות עבור הנגשה אקוסטית בית ספר   בית ספר סאלם כיתה 
 סה"כ  מחיר  כמות  יח' תיאור  סעיף 

 
מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל  .1

י הנחיות התקנים גישורים בין השדות עפ"
 ויועץ חשמל 

 540 540 1 קומפ'

 1000 1000 1 קומפ' העברת מזגן לצד האחורי  .2
 

התקנת גופי תאורה : גופי תאורה  .3
*   W4פרבולים שקועים בתקרה אקוסטית 

משנק  5Tנורות   LIGHT DAYסוג תאורה 18
 אלקטרוני אינטגרלי 

סכינים , הכיתה תהיה  12רפלקטור 
לוקס )  400ה של לא פחות מ מאורת בדרג

( לדוגמא : גופי תאורה של  889עפ"י תי 
)  TRILUחב' געש , חב' אלקטרוזן דגם 

 כולל סימון הארכת יסוד ( . 

 4,200 350 12 יח'

 שני גופי תאורה הקרנה לכיוון הלוח , .4
 הערה: )לבדוק שימוש בקיים(. 

 800 400 2 יח'

סטית התקנת תקרה אקו –תקרה אקוסטית  .5
חדשה כולל קונסרוקציה , אריחים בעלי 

או יותר התקרה  0.9מקדם ספיגה של 
מסוג גדינה של חברת אקופון או אדוונטג 

A  אריחים מונחים 

 7,350 150 49 מ"ר 

מערכת הגברה : התקנת מערכת כולל  .6
מערכת הטענה , בטריות נטענות , 

מיקרופון , התקנת המערכת בארון נעול 
העברת אישור הדרגה  בכיתה , כולל

 שנים .  5לצוות החינוכי לעירייה ואחריות 
 מערכת בעלת אישור משרד התקשורת 

 5,500 5,500 1 קומפ'

 120 יח' גומיות לכיסאות  .7
 

10 1,200 

 900 900 1 קומפ' בודק נגישות  8
 

 21,490 סה"כ  
 

 3,653 17%מע"מ 
 

סה"כ כולל 
 מע"מ 

25,143 
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    1-אכיתה סאלם  כמויות עבור הנגשה אקוסטית בית ספר כתב
 

 סה"כ  מחיר  כמות  יח' תיאור  סעיף 
 

מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל  .1
גישורים בין השדות עפ"י הנחיות התקנים 

 ויועץ חשמל 

 540 540 1 קומפ'

 1000 1 קומפ' מזגן שקט  העתקת מזגן לקיר אחורי  .2
 

1000 

ופי תאורה : גופי תאורה התקנת ג .3
*   W4פרבולים שקועים בתקרה אקוסטית 

משנק  5Tנורות   LIGHT DAYסוג תאורה 18
 אלקטרוני אינטגרלי 

סכינים , הכיתה תהיה  12רפלקטור 
לוקס )  400מאורת בדרגה של לא פחות מ 

( לדוגמא : גופי תאורה של  889עפ"י תי 
)  TRILUחב' געש , חב' אלקטרוזן דגם 

 ל סימון הארכת יסוד ( . כול

 
 
 
 
 
 
 
 יח'

 
 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
 
350 

 
 
 
 
 
 
 

4,200 

 שני גופי תאורה הקרנה לכיוון הלוח , .4
 הערה: )לבדוק שימוש בקיים(. 

 800 400 2 יח'

התקנת תקרה אקוסטית  –תקרה אקוסטית  .5
חדשה כולל קונסרוקציה , אריחים בעלי 

או יותר התקרה  0.9מקדם ספיגה של 
סוג גדינה של חברת אקופון או אדוונטג מ
A  אריחים מונחים 

 7,350 150 49 מ"ר 

מערכת הגברה : התקנת מערכת כולל  .6
מערכת הטענה , בטריות נטענות , 

מיקרופון , התקנת המערכת בארון נעול 
בכיתה , כולל העברת אישור הדרגה 

 שנים .  5לצוות החינוכי לעירייה ואחריות 
 ור משרד התקשורת מערכת בעלת איש

 5,500 5,500 1 קומפ'

 120 יח' גומיות לכיסאות  .7
 

10 1,200 

 500 500 1 קומפ' גומיות לדלת כניסה +ידית  8
 

 1 קומפ' בודק  נגישות  9
 

900 900 

 21,990 סה"כ  
 

 3,738 17%מע"מ 
 

סה"כ כולל 
 מע"מ 

25,728 
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ת ספר   בית ספר חט"ב סאלם כיתה כתב כמויות עבור הנגשה אקוסטית בי
   348318סמל  מוסד  -   3)ט (
 סה"כ  מחיר  כמות  יח' תיאור  סעיף 

 
מערכת הארקה לתקרה אקוסטית כולל  .1

גישורים בין השדות עפ"י הנחיות התקנים 
 ויועץ חשמל 

 540 540 1 קומפ'

  invertהתקנת מזגן חדש שקט תדיראן  .2
 כ"ס 3.5

 7,100 1 יח'
 

7,100 

התקנת גופי תאורה : גופי תאורה  .3
*   W4פרבולים שקועים בתקרה אקוסטית 

משנק  5Tנורות   LIGHT DAYסוג תאורה 18
 אלקטרוני אינטגרלי 

סכינים , הכיתה תהיה  12רפלקטור 
לוקס )  400מאורת בדרגה של לא פחות מ 

( לדוגמא : גופי תאורה של  889עפ"י תי 
)  TRILUדגם  חב' געש , חב' אלקטרוזן

 כולל סימון הארכת יסוד ( . 

 4,200 350 12 יח'

 שני גופי תאורה הקרנה לכיוון הלוח , .4
 הערה: )לבדוק שימוש בקיים(. 

 800 400 2 יח'

התקנת תקרה אקוסטית  –תקרה אקוסטית  .5
חדשה כולל קונסרוקציה , אריחים בעלי 

או יותר התקרה מסוג  0.9מקדם ספיגה של 
 Aחברת אקופון או אדוונטג  גדינה של

 אריחים מונחים 

 7,350 150 49 מ"ר 

מערכת הגברה : התקנת מערכת כולל  .6
מערכת הטענה , בטריות נטענות , 

מיקרופון , התקנת המערכת בארון נעול 
בכיתה , כולל העברת אישור הדרגה 

 שנים .  5לצוות החינוכי לעירייה ואחריות 
 ורת מערכת בעלת אישור משרד התקש

 5,500 5,500 1 קומפ'

 120 יח' גומיות לכיסאות  .7
 

10 1,200 

 400 400 1 יח' ) מודעות (  300/120לוח לפד  .8
 

 2500 2500 1 יח' החלפת דלת רב בריח   .9
 

 29,590 סה"כ  
 5,030 17%מע"מ 

סה"כ כולל 
 מע"מ 

34,620 

 
 

 


