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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  ב קאנטרי קלאבלהקמת עבודות 
 מסמך א׳ 

 הודעה בדבר פרסום המכרז 

יהודה  מקומיתמועצה   בזאת הצעות  "המועצה")להלן:    אבן  מזמינה  עבודות  (  נופש  להקמת  לביצוע  מרכז 
  299  חלקה  8025על גבי המקרקעין הידועים כגוש    ,אבן יהודהבלפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים,    וספורט

 "(. העבודות"  )להלן:כמפורט במסמכי המכרז    הכל באבן יהודה    השומרון , הממוקמים ברח׳  151  וחלק מחלקה

מודגש, כי מכרז זה מתפרסם בד בבד עם מכרז למתן שירותי הפעלה ואחזקה של קאנטרי קלאב באבן יהודה  
״(, אשר סיומו בהצלחה בהכרזה על זוכה ובכניסת ההתקשרות לתוקף מהווים תנאי  מכרז התפעול)להלן: ״

ככל שלא יוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או ככל שהסכם זה, במובן זה שמתלה לביצוע העבודות מושא מכרז  
, כשלזוכה ו/או למציעים השונים במכרז, לא  התפעול לא יכנס לתוקף, לא יבוצעו העבודות מושא מכרז זה

תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה לרבות לא בשל הפסד רווחים ו/או  
או עלויות שנגרמו בגין הגשת ההצעה במכרז, ומבלי שתהיה למציע זכות לקבל פיצוי כלשהו  /בשל נזקים ו

 מהמועצה בגין כך. 

   .חתום על ידי המנהל מיום קבלת צו התחלת עבודהקלנדאריים  חודשים   _20__ העבודות יושלמו בתוך

במשרדי   ₪  3,000    סכום של  תמורתהצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי חוברת המכרז, הניתנת לרכישה  
בלבד. מובהר בזאת,    08:00-13:00בין השעות  ה׳  -בימים אבאבן יהודה,    53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״ל

  התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרה.כי 

בשיעור    עבודותהשל    כתב הכמויותההצעה למכרז שתוגש הינה בדרך של קביעת הנחה באחוזים מסכום  
 , ובהתאם להוראות המכרז, לרבות נוסח הצעת המציע. 15%ולא יעלה על    0%  -אשר לא יפחת מ

אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו  על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית  
של   בסך  להצעתו,  עשר  מאות  שבע  )  ₪  715,000בהתאם  חדשים(  אלףוחמישה  ובנוסח  שקלים  בהתאם  , 

בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות    תהא ניתנת למימוש מיידיהערבות  .  להוראות המכרז
לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך    .7/2023/23תעמוד בתוקף עד ליום  

 המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה. 

ממשרדי המועצה בכתובת רח'    ו יצא  המפגשים  3/2023/23  - ו    0233/2/20  בין התאריכים  כו יער  מציעים  מפגשי 
יהודה   53המייסדים   במייל  באבן  המועצה  מנכ"ל  מול  לתאם  מציע  כל  באחריות   .-mankal@even

yehuda.muni.ilהשתתפות מציע במפגש  ., מפגש מציעים שיערך עימו במועד ספציפי כפי שיתואם כאמור 
, לא יהיה  מציעים אותו תיאם מול מנכ"ל המועצה כאמור  במפגש. מציע שלא ישתתף  הינו חובה  מציעים

 הסף.תיפסל על   -רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז, והצעתו ככל שתוגש

המועצה )לא לשלוח בדואר(   מנכ״לאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדו של  
עד  " בלבד, וזאת __ 20_ /2023 "מכרז פומבי מס' באבן יהודה, במעטפה סגורה נושאת ציון 53רח' המייסדים 

 .  בצהרים 12:00בשעה  4/2023/23ליום 

והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי מסמכים שימסרו לאחר המועד  
 ועדת המכרזים.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע  
 י המכרזים.לכדי הצעה ע"פ דינ

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 

 בכבוד רב,

 אבי הררי 

  ראש מועצה מקומית אבן יהודה

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 1- אמסמך 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 המכרז מהות  .1

לביצוע עבודות להקמת  ( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה  )להלן: "  אבן יהודה  מקומיתמועצה   1.1

על    ״(המבנה״ ו/או ״הקאנטרי)להלן: ״  מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים

  השומרוןהממוקמים ברח׳    ,151  וחלק מחלקה  299  חלקה  8025כגוש  גבי המקרקעין הידועים  

 .״(המקרקעין״ )להלן: באבן יהודה

  – )להלן     יםהטכני  יםמפרט בעפ"י מכרז זה מפורט במסמכי המכרז ו  הנדרשותתיאור העבודות   1.2

 .   "(העבודות"

   .שיטת תשלום התמורה לפי מכרז זה תהיה לפי מחיר סופי ״פאושלי״ 1.3

קלאב    מכרז זה מתפרסם בד בבד עם מכרז למתן שירותי הפעלה ואחזקה של קאנטרימודגש, כי   1.4

יהודה ״  באבן  התפעול)להלן:  בהצלחה,  ״(מכרז  סיומו  ובכניסת   אשר  זוכה  על  בהכרזה 

, במובן זה שככל שלא  מהווים תנאי מתלה לביצוע העבודות מושא מכרז זהההתקשרות לתוקף 

הסכם התפעול לא יכנס לתוקף, לא יבוצעו העבודות מושא ככל שיוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או  

וכה ו/או למציעים השונים במכרז, לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכרז זה, כשלז

ו/או   רווחים  הפסד  בשל  לא  לרבות  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  עלויות בשל  כלפי  ו/או  נזקים 

, ומבלי שתהיה למציע זכות לקבל פיצוי כלשהו מהמועצה שנגרמו בגין הגשת ההצעה במכרז

 . בגין כך

 

 מסמכי המכרז  .2

מסמכי  יחד ולחוד,  בהמפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן    המסמכים 2.1

 המכרז:

 . הודעה בדבר פרסום המכרז  -   מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -    1-אמסמך 

 הצעת המציע.   -  'במסמך 

 .הסכם  -  'גמסמך 
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 . במכרז ולהבטחת הצעת המציע נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות  -  1-דמסמך 

 .הסכםנוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ה - 2-דמסמך 

 נוסח הערבות הבנקאית להבטחת טיב הביצוע )ערבות בדק(. - 3-דמסמך 

 אישור קיום ביטוחים.  - ׳המסמך 

 . יניסיון מקצועובדבר תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף,    -  1-ומסמך 

 המציע על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודות.הצהרת   - 2-מסמך ו

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז.  - 3-מסמך ו

 . מליאת המועצהתצהיר המציע בדבר העדר קירבה לעובד/חבר   - 4-מסמך ו

 תצהיר המציע בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום;  - 5-מסמך ו

 רשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים;תצהיר המציע בעניין אי ה  - 6-מסמך ו

 תצהיר המציע בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות;  - 7-מסמך ו

 הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים;   - 8-מסמך ו

 אישור רו״ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי.   - 1-מסמך ז

 . ואישור זכויות חתימה בתאגיד המציעאישור עו״ד בדבר פרטי    - 2-מסמך ז

 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת.   - מסמך ח׳

 נספח בטיחות כללי.        -  1-טמסמך 

   הצהרת בטיחות.        -   2-טמסמך 

 . כללימפרט טכני  - 1-מסמך י

 . טכני מיוחדמפרט  - 2-מסמך י

המשותף בהוצאת משרד הביטחון    המפרט הכללי הבינמשרדי  -מפרט טכני - 3-מסמך י
אחרונה    – לרכישה  )הוצאה  וניתן  המכרז  לחוברת  מצורף  אינו  זה  מפרט 

   בהוצאה לאור של משרד הביטחון(.

 . כתב כמויות  - 4-ימסמך 

 . למכרזתוכניות מחייבות   - 5-מסמך י

 לוח תשלומי התמורה.   - מסמך יא׳

נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים    שברשותוהמועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר   2.2

לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב לבצע את  

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. -עבודתו על



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

5 

  לצורך הגשת הצעתו, לרבות   הנדרשותצע את כלל הבדיקות  במציע כמי שבי  כן תראה המועצה  2.3

 עמידה על טיב העבודות והיקפן.   עליהם יבוצעו העבודות, וכן במקרקעיןביקור 

בימים א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות  ₪    3,000ד תשלום סך של  גאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנ 2.4

יהודה.  53המועצה שברחוב המייסדים    מנכ״לבמשרדי    13:00-08:00 עלות הרכישה לא  , אבן 

 . תוחזר בכל מקרה

 .מובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצה 2.5

 לוח זמנים של המכרז  .3

 הערות המועד הפעולה

  בשעה 14/3/2023מיום  החל המכרז  מסמכי מכירת

8:00 

 ₪  3,000 -מסמכי המכרז עלות

מפגשי מציעים יערכו בין   )חובה(  מציעים מפגש

  -ו  3/2023/20התאריכים  

המפגשים יצאו   .3/2023/23

ממשרדי המועצה בכתובת רח'  

באבן יהודה.   53המייסדים 

באחריות כל מציע לתאם מול 

מנכ"ל המועצה במייל  

-mankal@even

yehuda.muni.il , 

מועד ספציפי למפגש מציעים בו  

 תו מציע כאמור. ישתתף או

  הינו  מציעים בסיור   השתתפות** 

  הצעה הגשת לצורך  הכרחי  תנאי

 במכרז

  -המועצה  מנכ״ל במשרד

 יהודה   אבן,  53 המייסדים

  wordעל גבי קובץ   לשלוח 12:00בשעה   2023/3/28ליום  עד הבהרה לשאלות  אחרון מועד

mankal@even- -למייל:

yehuda.muni.il 

במעטפה לבנה וחתומה  הגשה 12:00בשעה   4/2023/23ליום  עד הצעות   להגשת  אחרון מועד

"מכרז פומבי מס'  מצוייןעליה  

 בלבד  _" 20__/ 2023

 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 השתתפות במכרז תנאי סף ל  -כשירויות המציע .4

תנאים  עומדים בכל ה,  למכרזבמועד הגשת הצעתם  אשר  יחידים או תאגידים  להשתתף במכרז    םרשאי

 : הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו

   -כללי   14.

 .במרשם הרלוונטי  המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל 4.1.1

רלוונטית    התאגדות  זהות/תעודת  תעודת  צילום  המציע  יצרף  האמור  להוכחת 

אודות המציע   וכן תדפיס  עו״ד/רו״ח(,  ע״י  כנאמן למקור מאומת  )מקור/העתק מאושר 

 מאת המרשם הרלוונטי. 

  2-מסמך זהיה המציע תאגיד, יצרף גם אישור עו״ד בדבר מורשי החתימה במציע בנוסח   

 למסמכי המכרז;

 המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז.  4.1.2

 על רכישת מסמכי המכרז; להוכחת האמור יצרף המציע קבלה 

 ;להלן 10המציע המציא ערבות מכרז חתומה כנדרש בסעיף  4.1.3

 ; 1975 -המציע הינו עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל״ו  4.1.4

 להוכחת האמור יצרף המציע אישור על היותו עוסק מורשה; 

ות גופים ציבוריים  לחוק עסקא  2למציע אישור ניהול ספרים תקף, בהתאם לנדרש בסעיף  4.1.5

 ;1976 - )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל״ו

 להוכחת האמור יצרף המציע אישור ניהול ספרים בתוקף; 

( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2ב)ב()2  - ( ו1ב)ב()2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף     4.1.6

 , וצירף אישורים;1976 -התשל״ו 

בנוסח    תצהירים  המציע  יצרף  האמור  ולהוכחת  כשהם   7-5-מסמכים  המכרז,  למסמכי 

 מלאים וחתומים כנדרש. 

כמשמעות   4.1.7 בו,  שליטה  בעלי  הבנקאות  המונחהמציע,  התשמ״א  בחוק  ,  1981  -)רישוי( 

והמנהלים בו יהיו נעדרי הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה 

פיסיקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכו׳,  

  - זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשע״ט

, ולא מתנהלת חקירה פלילית נגד המציע, בעלי השליטה בו או נושאי המשרה בו בשל 2019

 עבירה כאמור ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה כאמור. 
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 למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום כנדרש. 1- מסמך ולהוכחת האמור יצרף המציע את  

 מליאה; המציע נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר  4.1.8

למסמכי המכרז, כשהוא    4-כמסמך ולהוכחת האמור ימלא המציע תצהיר בנוסח המצורף   

 מלא וחתום כנדרש; 

 להלן.  16המציע או נציג מוסמך מטעמו נכח בסיור הקבלנים הנזכר בסעיף  4.1.9

   -סיווג מקצועי וניסיון בענף הבנייה 4.2

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   4.2.1

 לפחות;  4-בסיווג ג  100ותקנותיו( ענף בניה  1969 -בנאיות התשכ"ט 

בסעיף    ובנוסף המפורטים  בתנאים  המציע  בסעיף    4.2.2עומד  המפורטים  בתנאים    4.2.3או 

 - שלהלן, כדקלמן:

( פרוייקטים  3, כקבלן ראשי, לכל הפחות שלושה )ה ועד סופהמתחילת הבני  ביצעהמציע   4.2.2

לא יפחת    מפרוייקטים אלוהכולל של כל אחד  הבנוי  ששטחו  כ ציבוריים  ם  של בניית מבני

 - שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים:ו  , מ״ר 2,000 -מ

מיום   4.2.2.1 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות    1.1.2015הפרוייקטים הושלמו החל 

 למכרז זה. 

 לפחות אחד מהפרוייקטים בוצע בעבור רשות מקומית/ציבורית/תאגיד עירוני.  4.2.2.2

מיליון    18הפרוייקטים עמד על לכל הפחות  שלושת  ההיקף הכספי של כל אחד מ 4.2.2.3

  . מיליון שקלים חדשים( )לא כולל מע״מ(שמונה עשרה ₪ )

 מ׳.  X 12.5מ׳   25 -לפחות אחד מהפרוייקטים כולל בריכה בגודל שלא יפחת מ 4.2.2.4

 - לחילופיןאו 

( פרוייקטים של 2המציע ביצע מתחילת הבניה ועד סופה, כקבלן ראשי, לכל הפחות שני ) 4.2.3

 - לא יפחת מ  מפרוייקטים אלוהכולל של כל אחד  הבנוי  ששטחו  כציבוריים  בניית מבנים  

 - שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים:ו, מ״ר 2,000

מיום    הפרוייקטים 4.2.3.1 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות    1.1.2015הושלמו החל 

 למכרז זה. 

 לפחות אחד מהפרוייקטים בוצע בעבור רשות מקומית/ציבורית/תאגיד עירוני.  4.2.3.2
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מיליון ₪    24הפרוייקטים עמד על לכל הפחות  שני  ההיקף הכספי של כל אחד מ 4.2.3.3

 לל מע״מ(. )עשרים וארבעה מיליון שקלים חדשים( )לא כו

 מ׳.  X 12.5מ׳   25 -לפחות אחד מהפרוייקטים כולל בריכה בגודל שלא יפחת מ 4.2.3.4

  –  4.2.3  -ו 4.2.2סעיפים לעניין  

 מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם מזמין העבודה; -״קבלן ראשי ״

  .הקמה של מבנה חדש״  בנייה״

בתי אבות, בתי מלון, בתי חולים,  מבנים המשרתים את הציבור הרחב, כגון    -״יםציבור  יםמבנ״

 מרכזי נופש וספורט. 

 . 4למועד ההשלמה יחשב מועד מתן טופס  -״הושלמו״

כספי״ מע״מ   -״ היקף  כולל  )לא  לתשלום  שאושר  כפי  הסופי  תיווהתייקרו  הסכום  בחשבון   )

 המאושר ללא שיערוכים למועד הגשת ההצעות במכרז זה.

תצהיר   את  לצרף  המציע  על  האמור,  ניסיון  להוכחת  ובדבר  סף  בתנאי  עמידה  בדבר  המציע 

 למסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום כנדרש.   1-מסמך ומקצועי, בנוסח 

   -איתנות פיננסית 4.3

. לצורך עמידה בתנאי סף זה המציע  למציע יכולת פיננסית לממן ולהקים את הפרוייקט 4.3.1

ביכולתו של המציע לקיים   כי  רואה חשבון מוסמך המעיד,  להצעתו אישור  נדרש לצרף 

 מיליון שקלים חדשים( לפחות.  שלושים₪ ) 30,000,000התחייבות בהיקף כספי של 

בשנים 4.3.2 של המציע  נובע    2022  -ו  2021,  2020  ,2019  המחזור הכספי המצטבר  יחד, אשר 

מיליון שקלים חדשים( )לא    מאהמיליון ₪ )   100מעיסוקו בתחום הבניה, עומד על לפחות  

   כולל מע״מ(. 

הינו תאגיד המציע   4.3.3 וכו׳(    -)ובמקרה שהמציע  מניותיו/שותפיו  מבעלי  פועל  כל אחד  אינו 

תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במסגרת צווים 

לא נכללה בדו״חות הכספיים המבוקרים   -זמניים כאמור, ובמקרה שהמציע הינו חברה

לשנת   החברה  מבוקרים[   2021של  דו״חות  על  המציע  חתם  בה  האחרונה  הדיווח  ]שנת 

חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים ועד למועד    ׳אזהרת עסק חי׳ או ׳הערת עסק

האחרון להגשת ההצעות במכרז לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של החברה עד 

 . לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה כ׳עסק חי׳

הזוכה   על  ההכרזה  למועד  ועד  המכרז  הליכי  ובמהלך  היה  כי  מובהר,  ספק  הסר  למען 

כרז, או אף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צווים במ
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מבלי   וזאת  המציע,  של  הזכיה  הודעת  ו/או  ההצעה  לביטול  עילה  הדבר  יהווה  זמניים(, 

שלמציע תהא, והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר 

 .לכך

לעיל, יצרף המציע את אישור רו״ח בנוסח המצורף   4.3.1-4.3.3להוכחת האמור בסעיפים   

 למסמכי המכרז.  1-כמסמך ז

 - מציע שהינו שותפות   4.4

 . לעיל 4.3.3 -ו  4.1.7 ס״קכל השותפים ממלאים אחר דרישות 

 - מציע שהינו חברה ו/או אגודה שיתופית 5.4

 . לעיל 4.3.3  -ו 4.1.7ס״ק  כל בעלי המניות/השותפים ממלאים אחר דרישות 

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישהסר ספק,    למען 4.6

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף   4.7

מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההסכם/ ההארכה,  

 העניין. לפי 

מודגש, כי אין להגיש הצעות על ידי מציעים הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי הגוף   4.8

המאוגד )ככל שמדובר בגוף מאוגד( ו/או קרוב של כל מי מהם, למועצה ו/או לנבחרים במועצה  

  ו/או לנושאי משרה ו/או לבכירים במועצה, בין במישרין ובין בעקיפין. ׳קרוב׳ בסעיף זה, כהגדרתו 

 . 1950  -א לצו המועצות המקומיות, התשי״א103בסעיף 

 

 אישורים, דרישות נוספות ומסמכים  .5

 -להצעה יצורפו המסמכים הבאים: 5.1

 לעיל.  4מסמכים כנדרש בסעיף   5.1.1

למסמך  5.1.2 עו״ד  אישור/אימות  שנדרש  ככל  המציע.  ע״י  חתומים  המכרז  מסמכי  כל 

 יאושר המסמך כנדרש.  -כלשהו

המציע עוסק מורשה לצורכי מע״מ. משתתף המדווח בתיק תעודה תקפה בדבר היות   5.1.3

איחוד יצרף בנוסף לתעודה הנ״ל גם אישור של רו״ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק  

 המאוחד של העוסק הרשום בתעודה הנ״ל. 

אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות  5.1.4

 . 1976  -אות גופים ציבוריים, תשל״ולרשויות המס, בהתאם לחוק עסק
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 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך על שם המציע.  5.1.5

 צילום תעודת זהות של המשתתף. -אם המשתתף הינו יחיד 5.1.6

 הודעות שפרסמה המועצה במהלך המכרז, ככל שיהיו, כשהן חתומות על ידי המציע.  5.1.7

 בנוסף יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים:  5.2

 ר קבלנים בו נכח המציע, חתום בשוליו על ידי המציע. פרוטוקול סיו 5.2.1

ידי המועצה, חתומים  5.2.2 הודעות הבהרה ותשובות לשאלות הבהרה, ככל שפורסמו על 

 בשוליהם על ידי המציע. 

 . להלן 10בהתאם לאמור בסעיף ערבות בנקאית מקורית  5.2.3

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  5.2.4

 הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת  5.3

 .המכרזים

)להבדיל מקיום התנאים   5.4 למען הסר ספק מודגש, כי עצם הגשת המסמכים המפורטים לעיל 

אותם באים מסמכים אלו לאשר(, למעט הערבות הבנקאית, אינה בבחינת תנאי סף במכרז זה. 

אי להצעתו  המציע  צירף  לא  הערבותה  -בהתאם,  )למעט  לעיל  המפורטים  מהמסמכים  אלו 

בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים, תהא ועדת    בנקאית(, או שהגישם מבלי שמולאו

את   לבקש  או  ההצעה  את  לפסול  רשאית  והמוחלט,  הבלעדי  דעתי  שיקול  פי  על  המכרזים, 

השלמת המסמכים החסרים או לבקש מידע ופרטים נוספים או לתקן בהם טעויות טכניות ו/או  

 חשבונאיות ו/או להתעלם מפגמים שאינם מהותיים.  

המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג  לוועדת   5.5

שלו   המימון  יכולת  מומחיותו,  נסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שידרש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע  כל 

חייב למסור   יהיה  המלצות(. המציע  )לרבות  וכיוב'  נשוא המכרז  לביצוע העבודות  והתאמתו 

מי מטעמה  לוועדה   מלואו  יסרב  את  בו המציע  דעתה. במקרה  להנחת  א המידע/ המסמכים 

למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה  

   ואף לפסול את ההצעה.

 עיקרי ההתקשרות  .6

עבודות להקמת ״( יבצע עבור המועצה  הזוכההמציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה במכרז )להלן: ״ 6.1

״ ו/או  הקאנטרי)להלן: ״  אבן יהודה ספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים, במרכז נופש ו

הממוקמים    ,151  וחלק מחלקה  299  חלקה  8025כגוש  , על גבי המקרקעין הידועים  ״(המבנה״

״(, בהתאם לצורכי המועצה, לפי דרישות והנחיות  העבודותבאבן יהודה )להלן: ״  השומרוןברח׳  
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״  )להלן:  המועצה  ולכתב  המנהלמהנדס  למפרטים,  לתוכניות,  בהתאם  מטעמו,  מי  ו/או  ״( 

הכמויות המצורפים לחוברת המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והכל בהתאם לקבוע בנוסח  

 ההסכם ונספחיו. 

יבצע 6.2 ובנוסף  העבודות,  את  יבצע  במכרז  ביצוען    הזוכה  לשם  הדרושה  או  הכרוכה  עבודה  כל 

 המיטבי של העבודות כהגדרתן לעיל, ובמסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו.  

המציע אשר  כנגד ביצוע התחייבויותיו על פי הוראות מכרז זה, ובהתאם להוראות ההסכם, יהיה   6.3

 . להלן 15כמפורט בסעיף התמורה זכאי לקבל את יבחר כזוכה במכרז, 

  אשר סיומו בהצלחה,  , כהגדרתו לעילהתפעולמכרז זה מתפרסם בד בבד עם מכרז  מודגש, כי   6.4

מהווים תנאי מתלה לביצוע העבודות מושא מכרז בהכרזה על זוכה ובכניסת ההתקשרות לתוקף  

הסכם התפעול לא יכנס לתוקף, ככל ש, במובן זה שככל שלא יוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או  זה

דות מושא מכרז זה, כשלזוכה ו/או למציעים השונים במכרז, לא תעמוד כל טענה  לא יבוצעו העבו

בשל ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה לרבות לא בשל הפסד רווחים ו/או 

, ומבלי שתהיה למציע זכות לקבל פיצוי  נזקים ו/או עלויות שנגרמו בגין הגשת ההצעה במכרז

   .כלשהו מהמועצה בגין כך

וכן   6.5 כדין,  אישור תקציבי  של  בקיומו  מותנה  ביצוע העבודות  כי  ומודגש,  כספים  מובהר  בגיוס 

 .  ממקורות שונים

בגין תלות המועצה   6.6 כי  חוזר,  והוא מסכים לכך באופן בלתי  צורך  ל  בגיוס כספיםידוע למציע 

ם  זה, המועצה תהיה רשאית לדחות את חתימת הצדדים על ההסכ  מושא מכרזהעבודות מימון 

לביצוע העבודות נשוא המכרז וכן, בכל שלב שלאחר חתימת ההסכם, לקבל החלטה על דחיית  

מהקבוע   יםביצוע העבודות או כל חלק מהן, ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונ

במכרז ו/או בהסכם, וזאת מבלי שתהא למציע כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לשימוש  

 .לי שתהא למציע זכות לקבל פיצוי כלשהו מהמועצה בגין שימוש בזכותה כאמורבזכות זו, ומב

 

 והצהרות המציע  הכרת מסמכי המכרז ותנאי העבודה .7

, וכן כל מידע הנדרש לצורך  על המציע ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז 7.1

הוראות ההסכם,   פי  ועל  פי הצעתו  על  התחייבויות המציע  תכנוני,  קיום  נתון משפטי,  כל  וכן 

התחייבויות   מכלול  ולביצוע  ההצעה  הגשת  לצורך  הרלוונטי  עסקי  או  תפעולי  ביצועי,  הנדסי, 

. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם  המציע על פי מסמכי המכרז לרבות ההסכם

ע קיבל את מלוא  כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, וכי המצי

העובדה  מהות השירותים,    –המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה  

המהווה תנאי מתלה לביצוע העבודות במובן זה ,  התפעולשמכרז זה מתפרסם במקביל למכרז  
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 שככל שלא יוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או הסכם התפעול לא יכנס לתוקף, לא יבוצעו העבודות

זה הוא  ,  מושא מכרז  כל התנאים הנדרשים  כי  ויודע את  כלל  לביצוע העבודותמבין  , בחן את 

ביצוע העבודותהקשיים העלולים להתגלות   לעיל  במהלך  ובהתאם לכל האמור  , הסכים להם, 

. כן מצהיר המציע כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל, לרבות )ומבלי לגרוע  תמחר את הצעתו

 ת דיני המכרזים החלים על רשויות מקומיות. מכלליות האמור( א

והסגולות   7.2 הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  כמו 

המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים  

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

 מכרז.  הכל כמפורט במסמכי ה  -

לרבות   7.3 מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 

 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. ההסכם

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   7.4

המכרז, לא תתקבל לאחר    מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי 

 הגשת הצעת המציע. 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .8

או   8.1 לתקן  למחוק,  למציע  מסמכיאסור  את  בכל    המועצההמכרז.    לשנות  לראות  רשאית  תהא 

ולפסול את   כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם,  שינוי, מחיקה או תיקון 

 הצעת המציע. 

התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י המועצה. נתגלתה אי  אם בשעת בדיקת ההצעה   8.2

)בין אם אי התאמה    בשיעור ההנחה מכתב הכמויותהתאמה   שיעור  בהנקוב במסמכי ההצעה 

בספרות    ההנחה להנקוב  ההנחהביחס  בין    שיעור  התאמה  אי  אם  ובין  במלל,  שיעור  המפורט 

כך  הנקוב במסמך אחר(, תתוקן אי ההתאמה    שיעור ההנחההנקוב במסמך אחד לבין    ההנחה

  הנקוב בהצעת המשתתף מבין השניים כשיעור ההנחה    ביותר   הגבוה  שיעור ההנחה   שיראו את

, ויראו את המשתתף כאילו הסכים שכל טעות שתתגלה בהצעתו תתוקן  ו/או במסמכי המכרז

 כאמור לעיל. 

מכל  המציעערך   8.3 במסמכי    שינוי,  שהוא,  ממנו    המכרזסוג  הנדרשים  הפרטים  הוספת  )למעט 

( תהא המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  המכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי  

לבקש   הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  או  אם    מהמציעההצעה,  )גם  מקרה  בכל  הצעתו.  את  לתקן 

כ הסתייגויות  ו/או  לשינויים  כלל  התייחסה  לא  של  המועצה  הנוסח  הצדדים  את  יחייב  אמור( 

,  למציע, כפי שנקבע ע״י המועצה במועד האחרון להגשת הצעות. הודיעה המועצה  המכרזמסמכי  

נשוא    לבצע את העבודותלחתום על החוזה ו/או    המציעכי היא מתעלמת מההסתייגויות, וסרב  

של  המכרז התחייבויותיו  כהפרת  הדבר  ייחשב  רשאי,  המציע ,  תהיה  את  והמועצה  לחלט  ת 
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המועצה רשאית לבטל את  להלן. כן תהיה    10הערבות להבטחת הצעת המציע הנזכרת בסעיף  

 אחר. מציעזכייתו ולהתקשר עם 

 מסמכי המכרז  הבהרות .9

המועצה, מר אלי גטר,    למנכ״ליודיע המציע בכתב    12:00בשעה    28/3/2023לא יאוחר מאשר יום   9.1

ו/או על כל ספק  מסמכי המכרז  או חוסר בהירות שמצא ב  סתירה, שגיאה, אי התאמהעל כל  

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי ההסכם או הנוגע  

 .  לעבודות נשוא המכרז

במייל   9.2 לשלוח  יש  כאמור  קובץ    ,yehuda.muni.il-mankal@evenהודעה    WORDבאמצעות 

או באמצעות אישור חוזר על   8915002-09בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון  

 לא תיעננה.  PDFקבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתועברנה באמצעות קובץ 

את מספר   9.3 כל שאלה  ולכלול במסגרת  ענייני,  ברור, תמציתי,  באופן  לנסח שאלותיו  על המציע 

יף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון כתובת  העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסע

 דוא״ל אליה יש למען את התשובות. 

תשובות בכתב למציע ולכל משתתפי    המנכ״לכאמור הודעה בכתב, ימסור    למנכ״למסר המציע   9.4

התשובות תישלחנה בכתב    .4/2023/2להלן, לא יאוחר מתאריך    16הנזכר בסעיף    הקבלניםמפגש  

תהא  ו/או מי מטעמו    המנכ״ל תשובת  , ולהם בלבד.  הקבלניםל משתתפי מפגש  ובאופן אחיד לכ

ו/או    המנכ״לסופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד  

 . המועצה לא יחייבו אתמי מטעמו 

ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת    המנכ״ל איחור בקבלת התשובה מצד   9.5

ודין הצעתו יהיה כדין כל    ,המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים

 .ועניין לכל דברבמכרז הצעה אחרת 

ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז    המנכ״למבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   9.6

הנזכר בסעיף    הקבלניםשהשתתף במפגש  ויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי  ו/או לתקן טע 

 . להלן 16

יהפכו להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה   9.7

 המכרז.    ממכלול מסמכי

או מי    המנכ״להמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו על ידי   9.8

מטעמו, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי  

 . נפרד הימנה
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המועצה רשאית להכניס בכל עת שינויים במסמכי המכרז, ורק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו   9.9

ים כאמור  על ידי המועצה ועל ידי המציע שיוכרז כזוכה, יחייבו את המועצה. השינויים והתיקונ 

יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי מפגשי  

 המציעים. 

בסעיף   9.10 האמור  מכלליות  לגרוע  מהמועדים    9.9מבלי  אחד  כל  לדחות  רשאית  המועצה  לעיל, 

הקבועים במכרז, לרבות המועד להגשת הצעות, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים. על מועד  

כל  הגש תחולנה  להאריכו,  שתבחר  וככל  אם  המועצה,  ידי  על  יקבע  אשר  החדש  ההצעות  ת 

ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה בדבר  

 הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת ארכה להגשת הצעות. 

וטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של המועצה  באחריות המציעים לבדוק באופן ש 9.11

 בקשר למכרז, ככל שתהיינה. 

להסרת ספק, בכל מקרה, לרבות במקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי   9.12

בהירויות לגבי מסמכי המכרז, תקבע המועצה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה  

בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה בגין הפירוש  ו/או תביעה הנובעת מאי  

או הנוסח שבחרה המועצה. לא קבעה המועצה כאמור, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המיטיבה  

 עם המועצה.

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע  .10

ו 10.1 ובשלמות,  בדייקנות  המכרז  תנאי  את  לקיים  המציע  של  התחייבויותיו  להבטחת  להבטחת 

רצינות הצעתו של המציע ושיפוי המועצה, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  

וניתנת על פי תנאיה לחילוט מיידי ולא יאוחר משני ימי עסקים מהפניה, על פי  בלתי מותנית,  

לפי    ,7/2023/23צדדית של ראש המועצה ו/או הגזבר ו/או מי מטעמם, בתוקף עד ליום  -פניה חד

שבע  ש"ח )  000715,למסמכי המכרז( בסכום של    1-ד מסמך  הנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )

שם ״מבקש״ הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע  אלף ש"ח(  וחמישה עשר  מאות 

    .במכרז זה

יעמדו   הערבות  ותוקף  שסכום  ובלבד  אחר,  בנוסח  ערבות  גם  לקבל  רשאית  תהיה  המועצה 

בדרישות סעיף זה, כי הערבות תהיה בלתי מותנית לפקודת המועצה, וכי תהיה ניתנת לחילוט  

 מיידי ולא יאוחר משני ימי עסקים מהפניה, על פי פניה חד צדדית של מי מטעם המועצה. 

חייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה  ת דרישת המועצה, ממידת הצורך ועל פי  ב 10.2

    .עד לקביעת זוכה במכרזנוספת  

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם הסכם עם מי שיקבע ע״י המועצה   10.3

כלשהי מסיבה  המציע  הצעת  פסילת  לאחר  מכרז  כזוכה,  כשלון  שעקב  שיתברר  לאחר  או   ,

. מציע  תנאי המתלה, וכפועל יוצא מכך לא יבוצעו העבודות מושא המכרזהתפעול לא התקיים ה
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שהערבות שהוגשה על ידו במסגרת הצעתו במכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכל לערער על הזכיה  

במכרז או על תוצאותיו, אלא אם כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתום  

עצה, ויאריכה לפי דרישה עד לקבלת הכרעתה של  חודשים מיום החזרתה למו  3תוקפה הינו  

 ערכאה שיפוטית מוסמכת בערעור. 

תיפסל על הסף,   -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 10.4

 ולא תובא כלל לדיון בפני ועדת המכרזים. 

בע״פ,  המועצה תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכתב או   10.5

להציג את הערבות לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה  

המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל  

ניקיון כפיים, מסר מידע   מטעה או מידע מהותי  זה אם נהג בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר 

מדויק, חזר בו מההצעה בעודה בתוקפה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או  בלתי 

התחייבויותיו   במלוא  עמד  לא  ו/או  במכרז  הזכייה  בגין  ממנו  הדרישות  אחר  למלא  סירב 

וליתר מסמכי המכרז להצעה  נדרש    בהתאם  בו  תוקף הערבות מקום  להאריך את  ו/או סרב 

מהוראות המכרז. סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים    ו/או סטה בכל דרך אחרת  לעשות כן

ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות המועצה לתבוע  

 פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה. 

בטחת ביצוע העבודות  בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה לה 10.6

 . (2- דמסמך רז, לפי תנאי ההסכם ובנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )כנשוא המ

 אופן ומועד הגשת ההצעות .11

( את שיעור ההפחתה )באחוזים בלבד( שהוא  למסמכי המכרז  'מסמך ב)   –המציע ינקוב בהצעתו   11.1

 (, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. למסמכי המכרז  3-מסמך יכתב הכמויות ) ממחירימציע 

. נקבה הצעת המציע בשיעור הנחה הנמוך 15%ולא יעלה על    0%  -שיעור ההנחה לא יפחת מ 11.2

לפי שיקול    -, תהיה ועדת המכרזים15%  - )תוספת למחירי כתב הכמויות(, או הגבוה מ  0%  -מ

לחילופין לראות בה כהצעה  דעתה הבלעדי והבלבדי, רשאית לפסול את ההצעה על הסף, או  

)מקום בו הוצעה תוספת למחירי כתב הכמויות(, או בשיעור   0%הנוקבת בשיעור הנחה של  

 (. 15% -)מקום בו הוצע שיעור הנחה הגבוה מ  15%הנחה של  

שיעור ההפחתה המוצע בגין הרכיבים הכלולים בכתב הכמויות יהיה אחיד, יכלול עד שתי   11.3

גין כל הפריטים הנקובים בכתב הכמויות. הצעה אשר תנקוב  , ויחול בהדהנקוספרות לאחר  

בשיעור הפחתה בלתי אחיד למחיר כתב הכמויות, תיפסל על הסף, מבלי שתידון. כל סיפרה 

 . מעבר לשתי הספרות שלאחר הנקודה תימחק



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

16 

כולל    "(מחיר התמורה"  :)להלןהמוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה  התמורה    מחירמובהר כי   11.4

את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 

תשלומים הנדרשים על   ,מיסים, היטליםתכנון וביצוע, תשלומי  , לרבות  על פי תנאי המכרז

, ו/או ליועצים  תשלומים לעובדים  ידי רשויות מוסמכות כתנאי למתן אישורן לביצוע העבודות,

לי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי ציוד, כ

ביצוע   התחלת  לצורך  המתחייבות  ההתאמות  בכבישים,  לעבודות  תנועה  הסדרי  והיתרים, 

הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת   . למען"בצעבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו

למדד הצמדה  הפרשי  לרבות  שהוא  סוג  מע"מ,  .  מכל  לתמורה  יתווסף  לעיל  האמור  אף  על 

 . המועצהבשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י 

׳, מסמך ב  -הצעת המציעהצעת המציע תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים במסמכי המכרז.   11.5

על ידי    החתומים. מסמכי ההצעה  יוגשו בשני עותקים מקוריים  -4-ימסמך    -וכן כתב הכמויות

ועמודהמציע   עמוד  לדרישות המכרז,    בכל  הנדרשים בהתאם  לכל המסמכים  בצירוף  יוכנסו 

לתוך מעטפה לבנה חלקה. המעטפה המכילה את הצעת המציע תוגש סגורה וחתומה באופן  

מס'   פומבי  "מכרז  רק  מצויין  כשעליה  במועצה  ו  _",20_/2023ידני,  לתיבת המכרזים  תוכנס 

 בלבד.  12:00בשעה  4/2023/23בנוכחות מנכ״ל המועצה ו/או מי מטעמו עד ולא יאוחר מיום 

החתימה/השותפים   מורשי  מספר  כאמור  חתימה  יחתמו  שותפות,  או  תאגיד  המציע  היה 

התאגיד/השותפות לחותמת  בצירוף  התאגיד/השותפות,  את  לחייב  פירוט  המוסמכים  ותוך   ,

 .  המלא של החותמים, מספרי זהותם וכתובתם שמם

לעיל. לא תתקבל    11.4אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור בסעיף   11.6

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה    .411.הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  

  .ועדת המכרזיםהנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין ההצעות למכרז שידונו על ידי 

יום    90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   11.7

תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה    המועצה  מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.

שתורה   כפי  ע"י    המועצה נוספת  הניתנת  הערבות  תוקף  את  חשבונו,  על  להאריך,  זה  ובכלל 

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, המציע להבטחת קיום הצעתו, 

 המועצה  החלטות .12

 .     עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר או הצעה כלשהיאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  12.1

 שללעיל, מובהר כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים    12.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס״ק   12.2

 - לשקול בין היתר את הפרמטרים הבאים: הוועדההמועצה לבחירת הזוכה, רשאית 

 . הכמויות, כפי שהוצע על ידי המציע בהצעתו  ישיעור ההנחה ממחירי כתב 12.2.1
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לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות אחרות המוניטין והניסיון של המציע בקשר   12.2.2

 ו/או בגופים ציבוריים אחרים.

מודגש, כי ניסיון קודם שלילי    ניסיון קודם של המועצה עם המציע )אם וככל שקיים(. 12.2.3

 . של המועצה עם המציע יכול להביא לפסילת הצעתו של המציע

ובמועדי 12.2.4 מעולה  בטיב  העבודות  את  לבצע  וכושרו  המציע  של  המפורטים  יכולתו  ם 

 במכרז.

בידו,  12.2.5 והפיננסים המצויים  כוח האדם  וכן משאבי הציוד,  חוסנו הכלכלי של המציע, 

 אשר יבטיחו את ביצוע העבודות נשוא המכרז כסדרן וללא תקלות. 

נשוא  12.2.6 של העבודות  מעולה  ביצוע  על  עשוי להשפיע  ו/או  פרמטר אחר אשר קשור  כל 

 המכרז בהתאם לתנאי המכרז.

כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק  מצאה הוועדה,   12.3

, אישור  בעת הגשתהה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  דשבשליטת אישה, תמליץ הווע

 . 1992 -ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב2ותצהיר כהגדרתם בסעיף 

למועצה ניסיון קודם עימם,  ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר יש   12.4

. מציע המשתתף בהליך יהיה מושתק  ואשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצון המועצה

ו/או תביעה   מלהעלות כל טענה כנגד האמור, ומוותר ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה 

 .  בקשר לחוקיות סעיף זה

לפי שיקול דעתה הצעות שתהיה  ועדת המכרזים   12.5 ל מציעים אשר היא נוכחה  רשאית לדחות 

, או במקרה בו  בטיב ובאיכות ראויים  העבודות לדעת שכישוריהם אינם מספקים לצורך ביצוע 

בטיב   ברמה,  העבודות  את  לבצע  יוכל  לא  המציע  כי  חשש  המעלה  גרעונית,  בהצעה  מדובר 

 . ובאיכות ראויים

וכח לכאורה קשר  אחרים, אם י  מציעיםועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם   12.6

 .  כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  המציעהוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת   12.7

בתוך    והמציעמחיר,   הנדרשים  והניתוחים  ההסברים  כל  את  למסור  מיום    3מתחייב  ימים 

יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את    המציעאם    הדרישה.

 דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה. 

כדי  הוועדה   12.8 מציע  להזמין  חייבת(  לא  )אך  רשאית  להשלים  תהא  וכן  בהצעתו,  פרטים  לברר 

שומרת  פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  

ניסיונו   לרבות  הצעתו,  אודות  נוסף  מידע  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  הזכות  את  לעצמה 

ו ההצעה  ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/א 
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כן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע    .למכרז

, לרבות באמצעות פניה לרשימת הלקוחות שהמציא המציע במסגרת הצעתו  ו/או מי מטעמו

. הוועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם וככל שנעשו(  במכרז

 ההצעות. לצורך הערכת 

הוועדה תהיא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או   12.9

שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה  

מונע את   הגשת ההצעה כאמור  אופן  לדעתה  מסמכי המכרז, אם  פי  על  הדרוש  במבנה  שלא 

 הערכת ההצעה כראוי. 

 העבודות בין מציעים פיצול .13

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר   13.1

 זוכים. 

החליטה המועצה לפצל את העבודות בין מספר זוכים כאמור, יהיה למועצה שיקול דעת מוחלט   13.2

למציעים, לא תהא כל  ובלבדי באשר לדרך חלוקת העבודות בין הזוכים השונים, ולזוכים ו/או  

 טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודות ו/או אי חלוקתן ו/או אופן חלוקתן כאמור. 

ו/או בוצעו עבודות בהיקף נמוך מההיקף הצפוי ו/או נדחה    לא בוצעו עבודות בהיקף כלשהו 13.3

  , לא תהא למציע ו/או לזוכה כל ביצוען של עבודות ו/או פוצלו עבודות בין מספר זוכים כאמור

אף אם יגרם לו נזק, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל  כך בגין    דרישהתביעה ו/או  

 מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .14

( ימים ממועד קבלת  7״(, הרי שבתוך שבעה )הזוכהקיבל המציע הודעה על זכייתו במכרז )להלן: ״ 14.1

 -בר זכייתו במכרז, יהא עליו להמציא למועצה את המסמכים הבאים:הודעת המועצה בד

, ועל פי הנוסח  להסכם  8בסעיף  הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות, כמפורט   14.1.1

למסמכי המכרז. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה   2- דכמסמך  המצורף  

 לעיל.  10של המועצה, תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה למועצה על פי הוראת סעיף  

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח   14.1.2

 (.למסמכי המכרז ׳מסמך האישור על קיום ביטוחים )

נוסח  14.1.3 עפ"י  במועצה,  הבטיחות  על  והממונה  הזוכה  ידי  על  חתומה  בטיחות  הצהרת 

 למסמכי המכרז.  2- כמסמך טהמסמך המצ"ב  

ימלא ה 14.2 בס״ק  זוכה  לא  התנאים המפורטים  לעיל,    14.1אחר  מקצתם, תהיה  כאמור  או  כולם 

ת  . סכום הערבו והצעת להערבות שצורפה    המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

19 

ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת  

הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור, לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו  

למועצה כנגד הזוכה עקב נזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם  

 .  ו למכרזהגשת הצעת 

  המועצה   , תהא  לעיל  14.1מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בסעיף   14.3

רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה  

  המועצה  הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  

 עם מציע אחר במקומו.   

הצעה  בין האת ההפרש    למועצה יהיה הזוכה חייב לשלם    –עם מציע אחר    המועצה   התקשרה   14.4

ידי על  ו  המועצה   שנבחרה  הוא,  הצעתו  בכספי    המועצה לבין  גם  להשתמש  זה  לצורך  רשאית 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל.   

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,    המועצה  ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  היה 14.5

ו מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  את  המועצהישמש  לחלט  רשאית  הערבות    תהא 

תהא רשאית לחלט את הערבות    המועצהלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי  

להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר  

 במקום הזוכה.  

כנגד הזוכה עקב הפרת    המועצה  לרשותוע בכל זכות או סעד שיעמדו  אין באמור לעיל כדי לפג 14.6

 התחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ה

קבלת צו התחלת עבודה חתום על  , לאחר  על פי ההסכם  העבודותהזוכה יחוייב להתחיל בביצוע   14.7

 ידי המנהל, ולעמוד במועדים הקבועים בצו התחלת העבודה ו/או בהסכם.  

הזוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו   14.8

 .   , הכל כמפורט במסמכי המכרזהמועצהורצון  

ייד 14.9 ר מיידי ורצוף עם המנהל, במהלך תקופת  ש הזוכה לשמור על קשר לצורך ביצוע העבודות, 

 ההתקשרות, תוך שימוש במכשיר קשר )ביפר, טלפון וכיו"ב( אותם יחזיק על חשבונו. 

התחייבויותיו,   14.10 מיתר  לגרוע  מבלי  הזוכה,  מתחייב  כן  עםכמו  הזכייה    מיד  על  ההודעה  קבלת 

עות במשך כל  בקביבמכרז, להוכיח את העסקתם של בעלי המקצוע הבאים אשר יועסקו בפועל  

 על ידי המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי: שזהותם תאושרביצוע העבודות לאחר תקופת 

מנוסה   14.10.1 לפחות,    5בעל  מהנדס  ניסיון  והאדריכלים,  שנות  המהנדסים  בפנקס  הרשום 

על  והפיקוח  התיאום  לצורך  בהסכם,  כהגדרתם  והמנהל  המפקח  ידי  על  והמאושר 

מהנדס זה מחוייב לשהות באתר   ."מהנדס אחראי לבצוע"  -העבודה לרבות חתימה כ

 העבודות בכל שעות ביצוע העבודות בפועל. 
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הרשום בפנקסי משרד העבודה,  שנות ניסיון לפחות,    7ומנוסה בעל  מנהל עבודה מוסמך   14.10.2

והמנהל כהגדרתם בהסכם. ידי המפקח  על  מנהל העבודה מחוייב לשהות    והמאושר 

 העבודות בפועל.  באתר העבודות בכל שעות ביצוע

ל 14.10.3 ימונה  אשר  לבצוע[  האחראי  מזהות  שונה  זהותו  ]אשר  "אחראי    -מהנדס/אדריכל 

 לביקורת". 

   מודד מוסמך.  14.10.4

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות   14.11

עסיק קבלני משנה לצורך  למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה לה  על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא  

יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו  

 , הכל כאמור במסמכי המכרז. המועצהכלפי 

לפי הסכם זה לאחר,   המועצהו לקבלת סכום כל שהוא מהזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכות 14.12

תהא רשאית לסרב לבקשות    המועצה  .המועצהאלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר  

סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי    הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות

נוספים   בטחונות  קביעת  או  הזוכה  ערבות  הגדלת  בדבר  תנאים  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

 להבטחת ביצועו של ההסכם. 

בידי   14.13 נוסח  בערבות להבטחת התחייבויותיו בתקופות הבדק    המועצה  הזוכה מתחייב להפקיד 

המכרז    3-ד כמסמך  המצ"ב   המפורטים  למסמכי  ובתנאים  במועדים    בהסכםובסכומים, 

 ובמסמכיו.  

        יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. 14.14

 התמורה  .15

ובכפוף לעמידת המציע הזוכה במלוא התחייבויותיו על פי ההסכם )מסמך   בגין ביצוע העבודות 15.1

המכרז( למסמכי  יג׳  להזוכה  היה  ,  בהתאם  זכאי  התמורהלתמורה,  תשלומי  י)  לוח    ׳ אמסמך 

למסמכי המכרז( ובהפחתת שיעור    4-י  מסמך בהתאם למחירי כתב הכמויות )(,  למסמכי המכרז

 מכי המכרז(.׳ למסב מסמךההנחה שהציע המציע בהצעתו )

כי  שוב  מודגש 15.2 מכרז  ,  עם  בבד  בד  מתפרסם  זה  לעילהתפעולמכרז  כהגדרתו  סיומו ,  ,  אשר 

מהווים תנאי מתלה לביצוע העבודות בהכרזה על זוכה ובכניסת ההתקשרות לתוקף    בהצלחה

הסכם התפעול לא ככל ש, במובן זה שככל שלא יוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או  מושא מכרז זה

וזאת מבלי שתהא למשתתפים במכרז ו/או יכנס לתוקף, לא יבוצעו העבודות מושא מכרז זה,  

למי שיוכרז כזוכה במכרז כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך, ומבלי שתהא למשתתפים ו/או למי  

 .י כלשהו מהמועצה בגין כךשיוכרז כזוכה זכות לקבל פיצו
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, המועצה תהא רשאית, בכל שלב,  בגיוס כספים לצורך מימון העבודותבגין הצורך  מובהר, כי   15.3

לקבל החלטה על ביטול המכרז ו/או דחיית ביצוע העבודות ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע על בסיס  

נה בקשר לכך ומבלי  לוחות זמנים שונה, וזאת מבלי שתהא למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או טע 

 שתהא למשתתפים זכות לקבל פיצוי כלשהו מהמועצה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה. 

בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות, וכוללים את כל    מובהר 15.4

ל פי תנאי  ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות ע 

נשוא   המציע  התחייבויות  לכל  מלא  כיסוי  ומהווים  בשלמות  וההסכםהמכרז  לרבות  ,  המכרז 

, היטלים, תשלומים לעובדים  )עירוניים ו/או ממשלתיים, ישירים ו/או עקיפים(  תשלומי מיסים

הסדרי  ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים,    ו/או ליועצים,

בכבישים,   לעבודות  מבין  תנועה  כלשהי  עבודה  ביצוע  התחלת  לצורך  המתחייבות  ההתאמות 

העבודות, וכיו"ב. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא  

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר  . לרבות הפרשי הצמדה למדד

 . המועצהישולם על ידי 

בזאת כי המועצה רשאית להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים ו/או    מובהרכן   15.5

יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה,   ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר  על דחיית  להחליט 

ו כן, רשאית המועצה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או  לצרכיה ולתקציבה. כמ 

 . אחרים, לפי ראות עיניה

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות. כמו כן   15.6

חלק   מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  זכות  ו/או  תביעה  או  ו/  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה 

מהעבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע  

 .   את העבודות בהתאם לדרישות המועצה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו

בכתב 15.7 כלולים  שאינם  עבודה  ו/או  סעיף  ו/או  פריט  לבצע  מתחייב  בהתאם    יהזוכה  הכמויות, 

 .סכם ומסמכיו לעניין תשלום התמורה למנגנון הקבוע בה

   מפגש מציעים .16

סיור  המפגשים יורכבו מ .3/2023/23 -ו 3/2023/20מציעים בין תאריכים  מפגשיהמועצה תקיים  16.1

יקחו  אשר  המשתתפים  עם  וממפגש  הפרוייקט  מועד,    בשטח  באותו  שיתקיים  במפגש  חלק 

שאלות.   על  מענה  ולמתן  הבהרות  למתן  ההבהרות  שיוקדש  וכן  התשובות  שישאלו,  השאלות 

,  ם, עם הפצתים אלו. פרוטוקול מפגשי המציעים  למשתתפי  צו שיופ  ים שינתנו יתועדו בפרוטוקול

 הסכם לכשייחתם.החלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו יויה

, מועד yehuda.muni.il-mankal@evenמול מנכ"ל המועצה במייל    באחריות המשתתף לתאם 16.2

   .ספציפי למפגש מציעים בו ישתתף כאמור

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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ב 16.3 לרבות הסיור,מפגש  השתתפות המציע  מנכ"ל המועצה,  מול  חובה.    ההינ  מציעים שיתאם 

ישתתף   שלא  כאמורמציע  מציעים  המכרז, במפגש  במסגרת  הצעה  להגיש  רשאי  יהיה  לא   ,

 ככל שתוגש, תיפסל על הסף.  -והצעתו

 

 ביטול המכרז ו/או שינויים בו .17

המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות ביחס לאומדן   17.1

ו/או אם לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת,  

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל  

המציע כל  עם  ו/או  מו״מ  מהמציעים  מי  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  ים 

 הגורמים האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. 

בקשר עם הכנת ו/או הגשת   למציעהמועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו  17.2

-הוצאות שנגרמו עקב איהצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או  

  נשוא המכרז ו/או ביטול המכרז   העבודותקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף  

  בין בשל אי גיוס כספים לביצוע העבודות,   ו/או אי ביצוע העבודות בין בשל כישלון מכרז התפעול

 .ובין מכל סיבה אחרת

 ערבויות הגשה למציעים שלא זכוהודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה והשבת  .18

 ״(. הודעת הזכיההמועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: ״ 18.1

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז להמציא למועצה את האישורים והמסמכים   18.2

לא עמד  לעיל. לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו אלו, יחשב אותו זוכה כמי ש  14כאמור בסעיף 

והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה   אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל, 

בעניין   ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טענה  על  בזה באופן בלתי חוזר  כך. המשתתף מוותר  בשל 

 חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה. 

צעות הזוכות גם על כשיר ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת הה 18.3

שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה  

 שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. 

  כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם,  18.4

 - אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות כדלקמן:

במכרז   18.4.1  והנספחים    -הזוכה  המסמכים  כלל  המצאת  לאחר  ההגשה  ערבות  לו  תושב 

הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הבטחת תנאי החוזה, בהתאם לתנאי 

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו.
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תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    -ככל והוכרז  -כשיר שני  . 18.4.2 

הזוכ לא עם  בו  מקרה  בכל  שני  לכשיר  תושב  ההגשה  ערבות  לחילופין,  במכרז.  ה 

תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים 

לתנאי   בהתאם  הביצוע,  וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  והנספחים 

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 העיון במסמכי המכרז   סודיות ההצעה וזכות .19

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   19.1

 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. 

)להלן:   19.2 ו/או סודות עסקיים  סודות מסחריים  כוללת  כולה או חלקה,  כי הצעתו,  מציע הסבור 

שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  ״(  החלקים הסודיים ״

 - ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים   19.2.1   8- מסמך ועל דרך של מילוי  המציע 

 . למסמכי המכרז

המועצה כמי שהסכים  מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו   19.2.2 

ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע 

שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, 

למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה  

 .ויוכרז כזוכה במכרז

אותם   19.2.3  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו  סודיים,  חלקים  בהצעתו  המציע  סימן 

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם 

של המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מראש על זכות העיון  

 . בחלקים אלה של המציעים האחרים

סר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית למען ה 19.2.4 

 .למועצה ולוועדת המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בעניין זה

סודיים  19.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

תה בתוך פרק  ותאפשר לו להשיג על החלט  ,בהצעתו, תיתן על כך התראה לזוכה במכרז

 . הזמן אשר יקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה

עיון בחלקים אותם הגדיר  19.2.6  החליטה המועצה לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר 

כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של  

 . מבקש העיון
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 עדיפות בין מסמכים  .20

המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות  יש לראות את מסמכי  

כתב המפרט/  ההסכם/  להוראות  המכרז  תנאי  איזה  הכמויות,    יבין  הוראת  המועצה  מהנדס  יקבע 

 .  כאשר ככלל תגבר ההוראה המחמירה ביותר ממסמכי המכרז תגבר

   הכמויות הרשומות בכתב הכמויותאת  באחריות המציע לבחון  למען הסדר הטוב מובהר ומודגש, כי  

למסמכי המכרז( ולמפרטים    5-י  מסמךהסופיות למכרז )  תוכניותבהתאם ללמסמכי המכרז(    4- מסמך י)

    למסמכי המכרז(. 3-1-י  מסמכיםהטכניים )

 

 המועצה   רכוש   –מסמכי המכרז   .21

הצעות    הגשתוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת    המועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של  

, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש  למועצה

לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות,    למועצהבהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם  

 ובין אם לאו.  למועצהוזאת בין שהגיש הצעה  

 

 __________________________ 

 המועצה  ראש  
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 

 ב׳ מסמך 

 הצעת המציע

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

 אבן יהודה קאנטרי קלאב בלהקמת  עבודות ___ 20_/2023מכרז פומבי מס׳ הנדון: 

__________________    ו/ אני .1 ____________________________,  הח"מ  ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס׳ 

טל:    ,____________________ עיר   ,_____________________________ מרחוב 

  נו / קראתיבחנתי/נו בזהירות,  כי    שר/ים,ים, מתחייב/ים ומא/מצהיר______________________,  

את מכרז    -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון, והעתידים להוות את כל מסמכי המכרז  והבנתי/נו  בעיון  

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי    __20_/ 2023מספר  

המכרז, וכן שנודעו לי/לנו בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות נשוא  

  - מסמכים א׳ המכרז והאפשרות לביצוען. לראיה הנני/ו מצרף/ים חתימתי/נו על כל מסמכי המכרז )

             .   (יא׳

קראתי  ים/ מצהיר  ו/הנני .2 למציעים    נו/ והבנתי  נו /כי  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את 

, המפרטים, תנאי העבודה, השטחים  ותוכי תנאי המכרז, תוכניות העבוד  ,כל מסמכי המכרז ו  בעיתונות

העבודות, ידועים ומוכרים    וכל הגורמים האחרים המשפיעים על   המיועדים לביצוע העבודות ותנאיהם, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ את הצעתי נו/קבעתי. כן הנני מצהיר, כי להם מים/מסכים ו/אני ו,  לנו/לי

את כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות ידועים ומובנים    נו/ לאחר שבדקתי .3

המכרז בלא  את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי    נו /בל על עצמי לק  ים /מציע  ו/ אני,  נו/לי

זה ובכלל  הסתייגות,  להצעתי  כל  בהתאם  מהם  חלק  כל  ו/או  העבודות  את  המחירים  נו/ לבצע  לפי   ,

 .   במכרז נו /בהפחתת שיעור ההנחה שהצעתי הנקובים בכתב הכמויות

 בזאת כי:   ים/מתחייבו  ים/מסכים ים/מצהיר  אני/ו .4

והכישורים הדרושים    , הניסיוןהידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים  י/בעל   אני/נו 4.1

מבחינת   גם  המכרז,  נשוא  העבודות  מבחינת  לביצוע  גם  הנדרשים,  והרישיונות  הכשירות 

 בהתאם לכל מסמכי המכרז. וגם מבחינה משפטית,  גם מבחינה מקצועית,  ,המימון

 .למסמכי המכרז 1-למסמך א  4ים בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף / עומד אני/נו 4.2
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הוראות  ים/מסוגל   אני/נו 4.3 פי  על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל   ,

כי תנאי זה  ,  נו/ ליהמכרז ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות. ידוע  

 מכרז. הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא ה

להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד    נו /י או בכוחותי  נו/ ברשותימבלי לגרוע מן האמור,   4.4

עובדים וכוח אדם    ים/מעסיק  נו/המקצועי הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ואני 

 מקצועי ומיומן  בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו. 

ואזכה  , ים/מתחייב  אני/נו 4.5 במידה  ו   נזכה/ כי  איתי   המועצה במכרז  בהסכם,   נו /תתקשר 

העבודות    נבצע/אבצע בשלמותן  מושאאת  ולדרישתההמכרז  המועצה  לצורכי  בהתאם   ,  ,

,  ים, כתב הכמויות והמפרטותהתוכני, לרבות  , בהתאם למסמכי המכרזבמועדים כפי שתקבע

למסמכי    4-מסמך י)בכתב הכמויות  הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים  

, לשביעות רצונם המלא של המנהל  בניכוי שיעור ההנחה אשר הצעתי/נו בהצעתי/נו זוהמכרז(  

 . המועצהו

ואזכה  ,ים/מתחייב   אני/נוכן   4.6 במידה  ו  נזכה/כי  עימי   המועצהבמכרז  בהסכם   נו /תתקשר 

שימוש    נשמור/אשמור תוך  ההתקשרות  תקופת  במהלך  המנהל,  עם  ורצוף  מיידי  קשר  על 

 במכשיר קשר )ביפר, טלפון וכיו"ב(. 

בתוך  ים/מתחייב   אני/ו  עוד 4.7 את    30,  להוכיח  במכרז,  הזכייה  על  ההודעה  קבלת  מיום  ימים 

לאחר שיאושרו על ידי    בפועל בביצוע העבודותהעסקתם של בעלי המקצוע הבאים אשר יועסקו  

 המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי: 

בעל   4.7.1 מנוסה  והאדריכלים,   5מהנדס  המהנדסים  בפנקס  הרשום  לפחות,  ניסיון  שנות 

על  והפיקוח  התיאום  לצורך  בהסכם,  כהגדרתם  והמנהל  המפקח  ידי  על  והמאושר 

זה מחוייב לשהות באתר   מהנדס  ."מהנדס אחראי לבצוע"  -העבודה לרבות חתימה כ

 העבודות בכל שעות ביצוע העבודות בפועל. 

הרשום בפנקסי משרד העבודה, שנות ניסיון לפחות,    7ומנוסה בעל  מנהל עבודה מוסמך   4.7.2

בהסכם. כהגדרתם  והמנהל  המפקח  ידי  על  לשהות    והמאושר  מחוייב  העבודה  מנהל 

 באתר העבודות בכל שעות ביצוע העבודות בפועל. 

שונה   4.7.3 זהותו  ]אשר  ל  מזהותמהנדס/אדריכל  ימונה  אשר  לבצוע[  "אחראי    - האחראי 

 . לביקורת"

   . מודד מוסמך 4.7.4

 כי העובדים אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו אזרחי מדינת ישראל.   ים/מתחייב  אני/ו 4.8

מכל בחינה שהיא, לבצע את הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז,    יםמסוגל/  אני/ו 4.9

 עמידה בלוח זמנים ובמועד הסיום שיקבע לביצוע העבודות.  תלרבו

  ים / מתחייב  ואני/וכי בשטח בו מבוצעות העבודות עשויים לפעול קבלנים נוספים    נו/ דוע ליי 4.10

 . המועצה   ולעבוד בתאום עמם, על פי הוראות  לשתף פעולה
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לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה    ים/מתחייב   ו /עוד הנני 4.11

כי לא    נו/למען הסר ספק, ידוע לי  על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל    נורשה /אורשה

לגרוע    מראש כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  ובכתב. 

, הכל כאמור במסמכי  המועצהכלפי    נו/עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותי  נו/ יימהתחייבויות 

 המכרז.

  המועצה לקבלת סכום כל שהוא מ   נו/ להמחות את זכותי   ים/זכאי  נהיה/כי לא אהיה   נו/ידוע לי 4.12

  המועצה   . המועצהמראש הסכמה לכך בכתב של גזבר    נו/ לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה    נו/ תהא רשאית לסרב לבקשתי 

בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת  

 בטחת ביצועו של ההסכם. בטחונות נוספים לה

בידי  ים/מתחייב  אני/ובנוסף   4.13 לה  המועצה  להפקיד  התחייבויותייערבות  בתקופת    נו/ בטחת 

ב הבדק  בתקופת  וכן  ובתנאים  הביצוע  במועדים  ובסכומים,  המכרז  למסמכי  המצ"ב  נוסח 

 ובמסמכיו.    בהסכםהמפורטים 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע    ים/ מתחייב  ו /כמו כן אני 4.14

 העבודות נשוא המכרז.  

ידוע לי/לנו, כי מכרז זה מתפרסם בד בבד עם מכרז לתפעול הקאנטרי, אשר סיומו בהצלחה   4.15

מושא   העבודות  לביצוע  מתלה  תנאי  מהווים  לתוקף  ההתקשרות  ובכניסת  זוכה  על  בהכרזה 

שלא יוכרז זוכה במכרז התפעול ו/או ככל שהסכם התפעול לא יכנס    מכרז זה, במובן זה שככל 

ו/או   דרישה  ו/או  טענה  כל  לי/נו  תהיה  כשלא  זה,  מכרז  מושא  העבודות  יבוצעו  לא  לתוקף, 

ו/או   נזקים  בשל  ו/או  רווחים  בשל הפסד  לא  לרבות  מי מטעמה,  ו/או  כלפי המועצה  תביעה 

ז, ומבלי שתהיה לי/נו זכות לקבל פיצוי כלשהו  שת ההצעה במכרג עלויות שנגרמו לי/נו בגין ה

 מהמועצה בגין כך. 

עוד ידוע לי/נו והנני/ו מסכים/מים לכך באופן בלתי חוזר, כי בגין תלות המועצה בגיוס כספים   4.16

זה, המועצה תהיה רשאית לדחות את חתימתה על ההסכם,    מכרזלצורך מימון העבודות מושא  

קבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות או כל חלק מהן,  וכן בכל שלב שלאחר חתימת ההסכם, ל

ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונים מהקבוע במכרז ו/או בהסכם, וזאת מבלי  

שתהא לי/נו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לשימוש המועצה בזכותה זו, ומבלי שתהא  

 ש בזכותה זו. לי/נו זכות לקבל פיצוי כלשהו מהמועצה בגין שימו

, גם אם לא הוזכרה  בהסכםכי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה    נו / ידוע לי 4.17

 . נו/ במפורש בחלק זה, מחייבת אותי

, הנגזר ממחירי כתב הכמויות בניכוי שיעור  ם/ מחיר התמורה לה אהיה/נהיה זכאיכי    ים /מצהיר  אני/ו .5

כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  כאמור להלן,    נו/ המוצע על ידיההנחה  

  נו /ייכיסוי מלא לכל התחייבויות  ה שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהוו

, היטלים, תשלומים  רוניים או ממשלתיים, ישירים או עקיפים()עי  תשלומי מיסים  , לרבותההסכםנשוא  
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, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות תכנון וכל הכרוך  לעובדים ו/או ליועצים

בהן, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב  

 ש לביצוע העבודות נשוא המכרז.  וכל דבר אחר הדרו

לכך שלא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על    ים/מסכיםו  / והנני  נו/ברור לי

, ובכלל זה  נו/הכמויות בניכוי ההנחה המוצעת על ידי  י כל הכרוך בהן, מעבר למחירים הנקובים בכתב

 . מע״מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי המועצה, אך למעט  הפרשי הצמדה למדד  נו/ לא ישולמו לי

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע   נו / כן מובהר לי

עקיף  זה  מכרזהעבודות עפ"י   עליי ישיר או  יחולו  ידי  ינו/,  על  כך, תנכה  נו/וישולמו  לצורך    המועצה . 

תשלום  כמוה כסכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי  כל    נו / לימהסכומים שיגיעו  

 . נו/לי

הריני  ים/ מצהיר  ו/ אני .6 עבודה שאינם    ים/מתחייב  ו/כי במסגרת ההצעה  ו/או  סעיף  ו/או  פריט  לבצע 

 ובמסמכיו לעניין תשלום התמורה.     בהסכםכלולים בכתב הכמויות, בהתאם למנגנון הקבוע 

  וחמישה עשר מאות  שבע  )₪    715,000מצ"ב ערבות בנקאית חתומה בסכום של    נו/ להבטחת קיום הצעתי .7

ב  אלף ליום  תוקף  ש"ח(,  הצעתי  1-דמסמך  ובנוסח    7/2023/23עד  אם  המכרז.  תתקבל,    נו/למסמכי 

ימים מתאריך הודעתכם    7לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך    ים/ מתחייב  נו/הריני

 במכרז:  נו/בדבר זכייתי

להסכם, ועל   8ביצוע העבודות כמפורט בסעיף  בנקאית להבטחת  ה ערבות  את הלהמציא לכם   7.1

 למסמכי המכרז.  2-ד מסמך המצורף כ  נוסח פי ה 

מאת חברת ביטוח מטעמי/נו על עריכת הביטוחים כנדרש בהסכם על פי  להמציא לכם אישור   7.2

 . (למסמכי המכרז ׳המסמך המצורף למכרז )  נוסח האישור על קיום הביטוחים

על פי  ,  במועצהועל ידי הממונה על הבטיחות    נו/ להמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי 7.3

 .  למסמכי המכרז 2-טמסמך כנוסח המסמך המצורף 

את    נבצע/ו/או אם לא אבצע  נו/מהצעתי   נו/בי  נחזור/ שאם אחזור  נו/בזאת כי ידוע לי   ים/מצהיר  נו/ אני .8

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז    7הפעולות המנויות בסעיף  

זכותי  נאבד/ זו, אאבד תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    המועצהו  , לביצוע העבודות  נו/ את 

להצעתי העבודות    נו/המצורפת  לביצוע  אחר  קבלן  עם  ולהתקשר  כמפורט  נו/הצעתי   מושאזו  הכל   ,

  מועצה ע בכל זכות או סעד שיעמדו לשבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגו  נו/במסמכי המכרז. כן ידוע לי 

כי    ים/מצהיר   אני/נולמכרז.    נו/עם הגשת הצעתי   נו/על עצמי   ים/ נוטל  נו/עקב הפרת ההתחייבויות שאני

לי תהיה  התקשרות    נו/לא  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  אחר    המועצה כל  מציע  עם 

הננינו/ במקומי כן  בו תתקשר    ים/מתחייב  ו/ .  יהיה  עם מציע אחר כאמור    המועצהכי במקרה  לעיל, 

רשאית להשתמש    המועצה, ונו/לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי  ינו/עליי 

 רבות שחולטו כמפורט דלעיל. לצורך זה בכספי הע

  1- אמסמך ב 5-4פים  כלל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי סעיאת  נו/ להצעתי פים/מצרף נו/הנני .9

   המכרז.  למסמכי
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ועדת המכרזים    הנדרש על פי מסמכי המכרז מסמך ו/או אישור    נצרף/כי במידה ולא אצרף  נו /ידוע לי 

 . נו/ עלולה לפסול הצעתי

להציג כל מידע/ מסמך    מאיתנו/כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני  נו/עוד ידוע לי  .10

כשירותי להוכחת  שיידרש  ניסיונינו/ נוסף  מומחיותי נו/,  לביצוע    נו/, אפשרויות המימון, התאמתינו/, 

ואני וכיו"ב  המלצות,  לרבות  המידע/    ים/ חייב  נהיה/אהיהו  / העבודות,  מלוא  את  לוועדה  למסור 

למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית    נסרב /, להנחת דעתה. אם אסרבהמסמכים

 .זו נו/ הצעתיהוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  

זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ״י דיני    נו/ שאין בעצם הגשת הצעתי  נו/ לי, כי ידוע  יםמצהיר/   אני/ו .11

הצעתי כשרות  וכי  שהגשתי   נו /המכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המכרז    נו /זו  בתנאי  עומדים 

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

ה או חלקה, וכי  שהמועצה אינה מתחייבת לקבל כל שהצעה שהיא, כול נו/כי ידוע לי  ים/ מצהיר נו/הנני .12

היא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחליט על דחיית ביצוע  

 חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או    נו/ כי לא תהיה לי  מפורשות,בזאת    ים/מצהיר  נו/הנני .13

או   מכוחו  הזכייה  פיצול  ביצועו,  דחיית  היקפו,  הגדלת  היקפו,  הקטנת  המכרז,  ביטול  עם  אי  בקשר 

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע    נו/ ישינוי היקף העבודות המועברות לביצועפיצולה או  

נזק. כמו    נו / לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי  ם /כאיז  נהיה/ מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה

 ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים. אי כל תביעה בגין  נו /כן, לא תהא לי 

שקראתי .14 כתב   נו / לאחר  לרבות  הנלווים,  המסמכים  וכלל  ההסכם,  המכרז,  תנאי  מלוא  את    בעיון 

והמפרט התוכניות  שבמסגרתו,  והמחירים  הננהכמויות  את  יםמציע/  ו/י,  עבודות  ה  לבצע 

, ואת כל  אבן יהודהלהקמת מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים ב 

העבודות הנלוות להן, בהתאם להוראות ולתנאי ההסכם המצורף למסמכי המכרז על  

)במילים:    ______  % של  אחידה  בהפחתה  נספחיו,  כלל 

בכתב הנקובים  מהמחירים  הכמויות    י______________________________( 

 (. למסמכי המכרז 5 - י -ו 4-י  כיםמסמ)

על  המוצעת  ההפחתה  כי  ומודגש,  מובהר  ספק  הפריטים    אחידההינה    נו /ידי   -להסרת  כל  על  ותחול 

 .  המועצה  כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי    הצעתי/נולמחירי  הכמויות.  י המפורטים בכתב

. הצעה אשר  15%ולא יעלה על    0  %  - בשיעור שלא יפחת מ  ניתן להציע אחוז הפחתה אחיד בלבד)

, תהיה  15%או בשיעור הנחה העולה על    תוספת למחירי כתב הכמויות(תנקוב בשיעור הנחה שלילי )

על הסף,   האם לפסול אותה  -שיקול דעתה הבלעדי והבלבדילפי    -ועדת המכרזים רשאית להחליט

)מקום בו נקבה ההצעה בשיעור    הנחה  0%, או לחילופין האם לראות בה כהצעה של  מבלי שתידון

 .  (15%)מקום בו נקבה ההצעה בשיעור הנחה העולה על   15%הנחה שלילי( או כהצעה של 
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לפי שיקול    -המכרזים רשאית להחליט, תהיה ועדת  תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים  הצעה אשר

בה   לראות  האם  לחילופין  או  שתידון,  מבלי  הסף,  על  אותה  לפסול  האם  והבלבדי,  הבלעדי  דעתה 

כהצעה הנוקבת בהנחה בגובה שיעור ההנחה הגבוה ביותר מבין שיעורי ההנחה הלא אחידים בהם 

  כל ספרה מעבר לשתי ספרות לאחר הנקודה תימחק(. נקבה ההצעה.

בין הסכומים הנקובים על ידי במסגרת הצעתי במק ובמילים, ייקבע    נו /רה של סתירה  זו, במספרים 

 הסכום הגבוה יותר מבין השניים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על    נו/ידי - הכמויות בניכוי ההפחתה המוצעת על  ילמחירי כתב 

 ידי  המועצה.  

את כל ההוצאות, בין מיוחדות    ת, כוללהתמורה המוצעת על ידי/נו הנקובה לעיל, כי  יםמצהיר/  ו/הנני

ולוקח העבודות,  בביצוע  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  כלליות,  מטרדים    תובין  היתר  בין  בחשבון 

אותו   התמורה  מחיר  ועוד.  זמניות  עבודות  מפוצלות,  עבודות  העבודות,  ביצוע  במהלך  והפרעות 

)עירוניים או    תשלומי מיסיםנשוא ההסכם לרבות    נו/ מהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי  נקבל/אקבל

עקיפים( או  ישירים  ליועציממשלתיים,  ו/או  לעובדים  תשלומים  היטלים,  כלי    ם,,  ציוד,  אדם,  כוח 

ופריקה, שימוש בכלי רכב חומרים, הובלות  דבר אחר הדרוש  , הסדרי תנועהעבודה,  וכל  ביטוחים,   ,

כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות    נו/לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת, כי לא תשולם לי

מויות בניכוי ההפחתה המוצעת על  הכ  י מעבר למחירים הרשומים בכתבנשוא המכרז על כל הכרוך בהן,  

     . נו/ידי

תמורה הינה פאושלית,  הלמען הסר ספק הריני/ו מצהיר/ים כי ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים לכך ש  .15

למסמכי המכרז( בהפחתת שיעור ההנחה שהצעתי/נו    4-י  מסמךותחושב על פי מחירי כתב הכמויות )

 לעיל, ובכפוף לעמידתי/נו בהתחייבויותיי/נו על פי ההסכם )מסמך ג׳ למסמכי המכרז(.

כמויות  מבלי לגרוע מהאמור מודגש, כי ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים לכך שעלינו לבחון בעצמנו את ה

- י  מסמךבשים לב לתוכניות המחייבות למכרז ),  למסמכי המכרז(  4-י  ךמסמהנקובות בכתב הכמויות )

למסמכי המכרז( ובהסתמך על חישוביי/נו אלו לקבוע    3-1-למסמכי המכרז( ולמפרטים )מסמכים י  5

 את הצעתי/נו לעיל.  

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות    90במשך תקופה של    נו /זו תהיה בתוקף ותחייב אותי   נו/ הצעתי .16

עד לבחירתו    מעת לעת  נו/ יוארך תוקפה של הצעתי  ,המועצה  הוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרושכפי ש

ידי  על  תוארך  הבנקאית  הערבות  במכרז.  זוכה  שאדרש  נו /של  ככל  כן,  ידי    נדרש/גם  על  להאריכה 

 המועצה. 

ר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם  אם הצעה זו נחתמה על ידי יות .17

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים  

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

עומדת בת .18 והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  ומחייבת  הצעה  וקפה 

 כאמור דלעיל.  נו/ אותי

 על החתום:  נו /ולראיה באתי  .19
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 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 ____________________  ___________________  _____________________ 

 כתובת  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. שם מלא 

 ___________________   _____________________ 

 מס' פקס  מס' טלפון

 

 אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן: 

 

 אישור 

ה"ה   חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  אני 

מנהל/ים   המשמש/ים   ,_________________ התאגיד  ________________,  חותמת  בצרוף  בתאגיד 

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  

 את הצעתו כאמור לעיל.

 ___________________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך
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 מקומית אבן יהודהמועצה 
 ______ 20___/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 ג׳ מסמך 

 הסכם 

 

 2023שנערך ונחתם באבן יהודה ביום  _________ לחודש  __________  

 

 

   מועצה מקומית אבן יהודה   בין:        

 באמצעות ראש המועצה וגזברה     

 "( המועצה)להלן: "     

 , אבן יהודה.53מרח' המייסדים      

 

 מצד אחד;                                                                                                       

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ______________________  לבין:        

מנהל     ומורשיבאמצעות  מטעמ   י ה  מרהחתימה  ת.ז.    גב׳ / ה   _____________

 ומר/גב׳ ______________ ת.ז. _______________  _______________

 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________      

 "( הקבלן)להלן:  "              

 מצד שני;                                                                                                          

 

״( לבצע עבורה  המכרז )להלן: ״  _20_/2023מכרז פומבי מס'    הזמינה הצעות במסגרתוהמועצה   :הואיל

בלהקמת    עבודות שונים,  וחוגים  ספורט  פנאי,  לפעילות  וספורט  נופש  יהודהמרכז    )להלן   אבן 

וחלק    299  חלקה  8025כגוש  (, על גבי המקרקעין הידועים  ״הקאנטרי״  -ו  ״העבודות: ״בהתאמה

 "(; המקרקעיןבאבן יהודה )להלן: " השומרוןהממוקמים ברח׳   ,151  מחלקה

 

אחרי עיון ובחינה זהירה של המכרז, על כל נספחיו, ושל כל מסמך רלוונטי אחר, הגיש  והקבלן,   :והואיל

 אם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז;, בהתלמועצה הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז

 

והמועצה קיבלה את הצעתו של הקבלן מיום _______________ לביצוע מלוא העבודות נשוא   :והואיל

הפיתוח   וביצוע  המבנים  הקמת  לרבות  בביצוען,  הכרוכות  והעבודות  רכיביהן,  כל  על  המכרז, 

ידי   המועצה, ותמורת המחירים הנקובים  בתחום המקרקעין, על פי לוחות הזמנים שיקבעו על 

הכמויות בניכוי ההנחה המוצעת על ידי הקבלן בהצעתו, ובהתאם לכך הוכרז הקבלן כזוכה    יבכתב

 במכרז; 
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העבודות   :והואיל למימון  הקשור  בכל  תלויה  המועצה  כי  לקבלן  כספים המכרז    מושאוידוע  בגיוס 

מימון    בגיוסכי בגין תלות זו של המועצה  , והקבלן מסכים באופן בלתי חוזר,  מגורמים חיצוניים

מאת גורמים חיצוניים, המועצה תהא רשאית לדחות את חתימת הצדדים על הסכם זה, וכן, בכל  

שלב שלאחר חתימת הסכם, לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על ביצוע 

בוע במכרז ובהסכם זה, וזאת חלקי של העבודות או על ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונה מהק

מבלי שתהא לקבלן כל תביעה או טענה בקשר לשימוש בזכות זו, ומבלי שתהא לקבלן זכות לקבל  

 פיצוי כלשהו מהמועצה בגין שימוש בזכות כאמור. 

  

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; :והואיל

 

 ין הצדדים כדלקמן: אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה ב

 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .1

 

בסעיף   .א המפורטים  המכרז  מסמכי  א  2.1כלל  כלליים    1- למסמך  )תנאים  המכרז  למסמכי 

עדכוןוהוראות למשתתפים( כל  וכן  להגשת    ,  האחרון  למועד  עד  בהם  בוצעו  ותוספת אשר 

 ; הצעות במכרז

 חלק ממנה;   יםהצעתו של הקבלן במכרז, לרבות כתב הכמויות המהוו .ב

 תכניות; .ג

 ; , לרבות נספחיהםיםהטכני  יםהמפרט .ד

 ; קרקע וביסוסדו"ח  .ה

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד.  .2

 

שכר ההסכם, כמוסכם בהסכם, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות כהגדרתן להלן,  תמורת תשלום   .3

 בהתאם להוראות ההסכם. 

 

שכר   .4 את  לקבלן  לשלם  המועצה  מתחייבת  לעיל,  כאמור  הקבלן,  ע"י  העבודות  לביצוע  בתמורה 

 ההסכם כמוסכם בהסכם. 

 

 נ י ם  י ת ו כ ן     ה  ע נ י

 

 

              כללי                      פרק  א'

 

 הגדרות  - 1סעיף 

היומן - 2סעיף  העבודה  ,ניהול  במקום  תוכניות  במערכת   אחזקת  ושימוש 

 לשיתוף קבצים 
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 הסבה / המחאת ההסכם  - 3סעיף 

 קבלנות משנה  - 4סעיף 

 מהות והיקף ההסכם  - 5סעיף 

 ספקות במסמכים והוראות מילואם  - 6סעיף 

 תכניות אספקת  - 7סעיף 

 ערבות לקיום ההסכם  - 8סעיף 

 העבודה לשביעות רצון המנהל - 9סעיף 

 הודעות  - 10סעיף 

 

 הכנה לביצוע                   פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות  - 11סעיף 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  - 12סעיף 

 סימון  - 13סעיף 

 

 התחייבויות כלליות                    פרק ג' 

 

 השגחה מטעם הקבלן  - 14סעיף 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים - 15סעיף 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  - 16סעיף 

 שאיבת מים, מים, ואספקת חשמל  - 17סעיף 

 גישת המפקח למקום העבודה - 18סעיף 

 מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות  - 19סעיף 

 מציאת עתיקות וכו'  - 20סעיף 

 גישה לעבודה  - 21סעיף 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  - 22סעיף 

 מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים  - 23סעיף 

 ניקוי מקום העבודה במהלך ביצוע העבודה ועם השלמת העבודה  - 24סעיף 

 בטיחות בעבודה  - 25סעיף 

 פיקוח ע"י המנהל  - 26סעיף 

 

 

     נזיקין וביטוח                  פרק ד' 

 

 אחריות לנזק  - 27סעיף 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים וכיו"ב  - 28סעיף 

 נזקים לגוף או לרכוש  - 29סעיף 
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 נזקים לעובדים  - 30סעיף 

 נזקים למקום העבודה  - 31סעיף 

 פיצוי המועצה בשל צו בית משפט - 32סעיף 

 פיצוי ושיפוי המועצה  - 33סעיף 

 זכויות פטנטים   - 34סעיף 

 פיצוי המועצה עקב אי קיום התחייבות   - 35סעיף 

 ניכוי כספים מהקבלן  - 36סעיף 

 שמירת זכויות המועצה  - 37סעיף 

 ביטוח העבודות  - 38סעיף 

 

         עובדים                  פרק ה'

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה - 39סעיף 

 אדם ומצבות כח אדם פנקסי כח - 40סעיף 

 רווחת העובדים  - 41סעיף 

 

 ציוד, חומרים ומלאכה                      פרק ו'

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים - 42סעיף 

 חומרים וציוד במקום העבודה - 43סעיף 

 טיב החומרים והמלאכה  - 44סעיף 

 בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים  - 45סעיף 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה  - 46סעיף 

 פינוי פסולת בניין  - 47סעיף 

 

 מהלך ביצוע העבודה                             פרק ז' 

 

 התחלת ביצוע העבודה ולו"ז  - 48סעיף 

 קבלןל העמדת מקום העבודה  - 49סעיף 

 מועד השלמת העבודה  - 50סעיף 

 ארכה להשלמת העבודה  - 51סעיף 

 בשעות היום ובימי חולעבודה  - 52סעיף 

 קצב ביצוע העבודה  - 53סעיף 

 שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י המועצה  - 54סעיף 

 

      השלמה, בדק ותיקונים                     פרק ח'
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 תעודת השלמה ותעודת השלמה חלקית  - 55סעיף 

 הגדרת "תקופת הבדק" ו"ערבות לבדק"  - 56סעיף 

 הקבלן ואחריות למוצרים תיקונים על ידי  - 57סעיף 

 

      שינויים, הוספות והפחתות                    פרק ט'

 

 שינויים בעבודה  - 58סעיף 

 הערכת שינויים  - 59סעיף 

 תשלומי עבודה יומית  - 60סעיף 

 רשימת תביעות  - 61סעיף 

 

           מדידות                      פרק י'

 

 מדידות הכמויות  - 62סעיף 

 סכומים משוערים  - 63סעיף 

 

 תשלומים                  פרק י"א 

 

 אבני דרך לתשלום  - 64סעיף 

 סילוק שכר ההסכם  - 65סעיף 

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה  - 66סעיף 

 

 המשכת ביצוע –סיום ההסכם או אי                    פרק י"ב

 

 תעודת סיום הסכם - 67סעיף 

 להמשכת ביצוע העבודה העדר אפשרות  - 68סעיף 

 

      תרופות                   פרק י"ג

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  - 69סעיף 

 הפסקת העבודה  - 70סעיף 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  - 71סעיף 

 מילוי התחייבויות הקבלן  –אי  - 72סעיף 

 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים  - 73סעיף 

 העבודה ע"י המנהל הפסקת  - 74סעיף 

 סמכות שיפוט  - 75סעיף 

 מעמדו המשפטי של הקבלן  - 76סעיף 
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 קיזוז, גביה או עיכוב כספים  - 77סעיף 

 הפרה יסודית  - 78סעיף 

 

 

 תנאים כללים לביצוע העבודה ע"י קבלן 

 

 כללי  –פרק א' 

 

עניין  בהסכם, כפי שהוא מוגדר להלן, פרט אם   (1) .1                        הגדרות   כוונה אחרת משתמעת מגופו של 

 יתפרשו המונחים הבאים כדלהלן: 

 המועצה המקומית אבן יהודה. - " המועצה"   

הוסמך   - "המנהל"    או  שהורשה  אדם  כל  לרבות  המועצה,  מהנדס 

 לצורך הסכם זה או כל חלק ממנו.  ובכתב על יד 

על   - "הגזבר"    בכתב  שהוסמך  אדם  כל  לרבות  המועצה,  ידו  גזבר 

 לצורך הסכם זה או כל חלק ממנו. 

ומורשיו - "הקבלן"    יורשיו  הקבלן,  של  נציגיו  המוסמכים,    לרבות 

בביצוע   עבורו  או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן  כל  וכן 

 העבודה נשוא הסכם זה או חלק ממנה. 

ידה לפקח על ביצוע  -נציג מטעם המועצה אשר יתמנה על - "המפקח"   

 העבודות;

 הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "שרונים";  - "הועדה המקומית"   

וספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים  הקמת מרכז נופש   - "הפרוייקט/העבודה"   

יהודה באבן  גבי המקרקעין הידועים  שונים,  על  כגוש  , 

הממוקמים ברח׳    ,151  וחלק מחלקה  299  חלקה  8025

על    השומרון זה  הסכם  הוראות  עפ"י  יהודה,  באבן 

ו/או   הכרוכות  מטלה  או  עבודה  כל  לרבות  נספחיו, 

ן המיטבי של העבודות נשוא הסכם  הדרושות לשם ביצוע

 ;זה

לפי   - "4"טופס     והחשמל  המים  למערכות  התחברות  בדבר  אישור 

 ; 1965-א' לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 157סעיף 

לפי   - "תעודת גמר"    המבנה  השלמת  בדבר  ט׳  אישור  לתקנות  חלק 

 ; 2016- ו"ע(, תשרישוי בניההתכנון והבנייה )



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

38 

לרבות, השלמתה ובדיקתה, ביצוע כל הבדיקות והשגת   - "ביצוע העבודה"   

ותעודת גמר, ועד    4כל האישורים, לרבות קבלת טופס  

 לקבלתם. 

חלק   - "ההסכם"    מהווים  והמסמכים  נספחיו  על  זה,  בלתי  הסכם 

 נפרד ממנו. 

למגורים   - "מדד"    הבניה  תשומות  מחירי  של  הכללי  המדד 

המרכזית   הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  המתפרסם 

 לסטטיסטיקה. 

מתן   - "תנודות במדד"    יום  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  בין  ההפרש 

סעיף   פי  על  הראשונה  סעיף    8הערבות  פי  על    56או 

לאחרונה לפני יום מתן  להסכם זה, לבין המדד שפורסם  

 הערבות המוארכת. 

מעליהם   - "מקום העבודה"    או  מתחתם,  דרכם,  בהם,  אשר  המקרקעין 

וחלק    299  חלקה  8025כגוש  תבוצע העבודה, הידועים  

אשר במ. מ. אבן יהודה ושהמועצה הינה    ,151  מחלקה

אחרים   מקרקעין  כל  לרבות  בהם,  הזכויות  בעלת 

לצורך ביצוע העבודה על פי  שיעמדו לרשותו של הקבלן  

 הוראות ההסכם, כולו או מקצתו.

בסעיף   - "שכר ההסכם"    הנקוב  הסכום  בתמורה    64פירושו,  בהסכם 

העבודות   תוספת    מושאלביצוע  כל  לרבות  ההסכם, 

ההסכם   להוראות  בהתאם  הנקוב  לסכום  שתיווסף 

 ובניכוי כל סכום שיופחת בהתאם להוראות ההסכם. 

כחיקוק   (2)   ההסכם  את  רואים  פרשנות  לצורך  ההסכם,  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 כמשמעותו בפקודה האמורה.

 

 ,ניהול היומן

אחזקת תוכניות  

 במקום העבודה

ושימוש 

במערכת 

 לשיתוף קבצים 

וירשום בו מדי  עבודה אשר אושר על ידי המפקח  יומן  במקום העבודה  הקבלן יחזיק   (1) .2

  יום ביומו את הפרטים הבאים:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה.  (א)  

 המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו. כמויות החומרים למיניהם   (ב)

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה.  ( ג)

 הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו.  (ד)

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  ( ה)
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 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.  (ו)

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  (ז)

 יום. ההתקדמות בביצוע העבודה במשך ה ( ח)

הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או ע"י המפקח, לרבות הוראות לעבודות   (ט)

 נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה. 

 הערות המנהל או המפקח במהלך ביצוע העבודה.  (י)

כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   (יא)

 העבודה. 

 . והמפקח  ידי הקבלןהיומן ייחתם כל יום על   (2)  

ידי    (3)   הקבלן או בא כוחו המוסמך רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על 

ימים, על ידי רישום ביומן העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו    7המפקח תוך  

את המועצה, מלבד אם תבחר המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסמוך על אותם  

 רישומים. 

הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגויות כאמור, רואים אותם כאילו  לא   (4)  

על   ראיה  ישמשו  אלה  ורישומים  ביומן  הרשומים  הפרטים  נכונות  את  אישרו 

 העובדות הכלולות בהם. 

את היתר הבניה,  הקבלן יחזיק במקום העבודה בכל שלבי ביצוע העבודה ובכל עת   (5)  

אשר   צוע"יוכניות "לבתואת כל ה  תקפות של כיבוי אש ופיקוד העורף  תכניותוכן  

היתר  . על הקבלן לוודא כי ביצוע העבודות יעשה בהתאם לנתקבלו מאת המפקח

תוכניות התקפות, לרבות תוכניות אלו, ללא סטיות. ככל שבמהלך ביצוע העבודה  ול

א לאחר קבלת  מתעורר צורך לסטות מהתוכניות התקפות, לא יעשה כן הקבלן, אל

הנחיה מפורשת ובכתב של המנהל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  

 ו/או מהוראות פרק ט' להסכם זה להלן.  6

לטובת    הקבלן  (א) (6)   כדוגמת    הפרוייקטיקים  קבצים  לשיתוף  מערכת 

״המערכת״(,    המנהל  ידי  על  תאושר  אשר ,  אקספונטזיו//רמדור )להלן: 

 - כדלקמן: הפרוייקטוישתמש בה לצורך ניהול 

  יעלה   אף  זו  ובמסגרת,  חודש  בכל  חשבונות  המערכת  באמצעות  יגיש  הקבלן (ב)

  בדיקת   לטובת ,  המפקח  ידי  על  שנדרש  כפי  והסקיצות  הכמויות  חישובי  את

 . שהגיש החשבון 

 .ושוטף  תדיר, ממוחשב באופן העבודה יומני  את ימלא  הקבלן ( ג)
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במערכת מסמכי תיעוד שונים כדוגמת בדיקות    יעודית יעלה לתיקייה    הקבלן  (ד)

 מעבדה, אישורי יציקה, תוכניות עדות וכדומה, בהתאם לדרישת המפקח. 

רשאי    למען ( ה) הקבלן  אין  ״לביצוע״  תוכניות  לעניין  כי  מודגש,  הטוב  הסדר 

,  המודפסות  התוכניותהקיימות במערכת, אלא רק על    התוכינות להסתמך על  

  התוכניות   על   בהסתמך  עבודה  הקבלן   ביצע.  מהמפקח  פיסי  באופן  קיבל   ותןא

או  /ו   דרישהאו  /ו  טענה  בכל  ישמע לא  והוא,  אחריותו  על  זה  יהיה,  מהמערכת

לבצע    ידרשאו המפקח, לרבות לא מקום בו  /ו  המנהל,  המועצה  כלפי  תביעה

התוכניות   לבין  במערכת  התוכניות  בין  הבדל  בשל  בשנית  העבודה  את 

 המודפסות. 

 . יחול על המועצהתשלום בגין משתמש אחד במערכת )עבור הקבלן(  (7)  

          

הסבה/המחאת  

 ההסכם

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי   (1) .3

מראש   המועצה  בהסכמת  אלא  ההסכם  לפי  זכות  כל  לאחר  למסור  או  להעביר 

 ובכתב. 

הקבלן לא ימחה את זכויותיו על פי ההסכם אלא לאחר שקיבל הסכמת המועצה   (2)  

פי   על  שלא  שתעשה  זכות  המחאת  כל  המועצה.  שתקבע  ובתנאים  ובכתב  מראש 

 האמור לעיל לא תחייב את המועצה. 

     

או מקצתה, אלא   (1) .4 משנה קבלנות  כולה  של העבודה,  ביצועה  למסור לאחר את  רשאי  אין הקבלן 

בהסכמת המועצה מראש ובכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי  

זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום  

 לאחר. מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה 

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה   (2)  

פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והקבלן יישא באחריות  

 מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

 

מהות והיקף 

 ההסכם        

המועצה   (1) .5 עבור  יבצע  ההקבלן  לעיל עבודות  את  בניה  כהגדרתן  עבודות  הכוללות   ,

ופיתוח כאמור במכרז, בהסכם זה ובנספחים המצורפים להם, הכול בהתאם לתכנון  

המפורט ולתכניות המצורפות להסכם זה, כמפורט, כמותנה וכמוסכם בהסכם זה,  

 על נספחיו. 

מצ לרבות  הקבלן  העבודות,  לביצוע  והמפרטים  התכניות  את  בדק  כי  בזה  היר 

הינה   זה  בהסכם  הנקובה  לו שהתמורה  ידוע  וכי  באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, 

סופית וכוללת, כך שלא יהא זכאי לכל תמורה נוספת גם ככל שיימצאו הפרשים בין  
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ה או  המכרז  במסמכי  שצוין  השטח  ובין  בפועל  הכמויות  או  המבנה  כמויות  שטח 

 הכמויות שצורף למכרז.  ישננקבו בכתב

ביצוע העבודה יהיה תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם זה להלן, ותמורת שכר ההסכם   (2)  

 הקבוע בו. 

ועל   (3)   מובהר בזאת, כי ההתקשרות בין המועצה לקבלן הינה מכוח הצעתו במכרז, 

 סמך הצהרותיו כדלקמן: 

והפיננסי   (א) הארגוני  המקצועי, הטכני,  הידע  מיומנות,  כישורים,  בעל  הקבלן 

 לביצוע הפרוייקט;

לביצוע   (ב) הדרושים  והציוד  האמצעים  האדם,  כוח  היכולת,  הקבלן  ברשות 

המקצועית    הפרוייקט ברמה  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בכל  ולעמידה 

 הגבוהה ביותר ועפ"י לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה. 

 הקבלן מנוסה בתכנון ובהקמה של מבנים מסוג המבנים נשוא הסכם זה.  (ג)

ככל שהקבלן יזדקק לשירותי יועץ לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז )כגון: יועץ   (4)  

 קונסטרוקציה, תחבורה, כיבוי אש וכו'(, מימון השירות ייעשה על חשבונו בלבד. 

הוראות ההסכם חלות על כל הקשור בביצוע העבודה לרבות המצאת כוח האדם,   (5)  

החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם  

 כך.

הד (6)   הבדיקות  כל  את  יבצע  לשם  הקבלן  הנדרשים  האישורים  כל  את  וישיג  רושות 

ותעודת גמר,    4ביצוע העבודות נשוא הסכם זה עד להשלמתם, לרבות קבלת טופס  

התשכ״ה והבניה,  התכנון  בחוק  בכל    1965  -כמשמעם  וישא  פיו,  על  והתקנות 

 העלויות הכרוכות בכך, וזאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו לביצוע העבודה. 

 

ספקות 

במסמכים 

והוראות 

 ם יימילו

ברורה   (1) .6 הוראה  לבין  זה  תנאי הסכם  הוראה מהוראות  בין  של סתירה  בכל מקרה 

ההסכם   את  המהווים  מהמסמכים  אחר  במסמך  האחרונה    –ומפורשת  של  כוחה 

 עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה. 

אחרת   (2)  הוראה  לבין  ההסכם  מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן  גילה 

מהוראות הסכם זה, או שהיה הקבלן מסופק באשר לפירושו הנכון של מסמך או כל  

חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את  

לרבו בכתב,  הוראות  ייתן  והמנהל  למנהל  בכתב  הקבלן  יפנה  הצגת  ההסכם,  ת 

 תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

העבודה,   (3)   ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן  להמציא  המפקח,  וכן  המנהל  רשאי 

 הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה, והקבלן חייב לפעול לפיהן. 
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  (4)  ( קטן  לסעיף  בהתאם  שניתנו  המנהל  ) 2הוראות  או  שניתנו  (  3(  המפקח  והוראות 

( מחייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע  3בהתאם סעיף )

 מהאמור בפרק ט' להלן. 

מקרה של סתירה  כל  ביש לראות את מסמכי המכרז וההסכם כמשלימים זה את זה.   (5)  

משמעות   דו  או  התאמה  אי  שונים  או  מסמכים  הוראות  בין  המנהל  איזה  יקבע 

תגבר כי    .מהמסמכים  ומודגש,  מובהר  הטוב  הסדר  בהסכם  למען  ומדובר  הואיל 

(  למסמכי המכרז  4- י  מסמךהכמויות הרשומות בכתב הכמויות )  ת פאושלי  לעבודה 

 הינן מנחות בלבד. הכמויות המחייבות תהיינה לפי התוכניות, ולפיהן בלבד. 

 

שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל   (1) .7 אספקת תוכניות

יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר    – העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  

הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין  

 אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר. 

ידי הקבלן בכל עת במקום  העת (2)   על  יוחזק  ק מכל מסמך המהווה חלק מההסכם, 

העבודה והמנהל או המפקח או כל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה  

 רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

( לעיל, עם סיום העבודה ולפני סילוק החשבון  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ) (3)  

הסופי יכין הקבלן וימסור לידי המנהל תכניות שכוללות את פרטי העבודה שבוצעה  

ואו/העיליים,   קרקעיים  התת  הקווים  רום  קרקע,  מפלסי  לרבות  בשטח,  ידו  על 

ש ורחבות  משטחים  בשטח,  הקיימים  מהאתרים  כבישים, מרחקיהם  כגון:  בוצעו 

וכיו"ב תומכים  קירות  שפה,  אבני  הנ"ל  (AS MAID)תוכניות    חניות,  התכניות   .

 תהיינה ערוכות וחתומות ע"י מודד מוסמך. 

התכניות יוכנו ויימסרו למנהל על גבי מדיה מגנטית שתיקבע מראש על ידי המנהל.  

ל המחלקה  סוג הדיסקט והמפרט הטכני של מבנה המידע יתואמו מראש עם מנה

למיפוי ומדידות במועצה ו/או מי שיבוא מטעמו. לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר  

 בגין הכנת התכניות על גבי המדיה המגנטית כאמור לעיל. 

       

ערבות לקיום 

 ההסכם

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ימציא הקבלן למועצה, עם  חתימתו   (1) .8

שתהיה   הבניה  תשומות  למדד  צמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  זה,  הסכם  על 

ושתהיה בתוקף עד להשלמתן הסופית    ,למסמכי המכרז  2-כמסמך דבנוסח המצורף  

בות הבנקאית תהיה  ; הער65-66של מלוא העבודות על פי הסכם זה כאמור בסעיפים  

 שקלים חדשים(.  אלף ושלושים  מאות ארבעמיליון ש״ח )  1,430,000בסכום של 

תהיה המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכל    – יפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו   (2)  

לחלט באופן מיידי את סכום הערבות כולו או חלקו,   –הוראה אחרת לפי הסכם זה  
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הערבות   סכום  לחילוט  להתנגד  הקבלן  שיוכל  מבלי  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי 

 האמור מכל סיבה שהיא. 

י המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה  סכום הערבות שיחולט ע"  (3)  

לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות או מענות כלשהן בקשר לכך ומבלי  

 שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של המועצה על פי הסכם זה.

לסכום   (4)   יתווספו  הנ"ל  הערבות  תוקף  את  להאריך  הקבלן  יידרש  בו  מקרה  בכל 

 הערבות הנ"ל הפרשי התנודות במדד, כהגדרתן בהסכם זה לעיל.  

 

העבודה 

לשביעות רצון 

 המנהל 

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להסכם, לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל, וימלא   .9

הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות  לצורך זה אחרי כל  

 בהסכם.

 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי   (1) .10 הודעות

הכתובת של הצד השני המפורטת ברישת הסכם זה, או שתימסר במסירה ידנית  

במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה למענה  

מסירה ידנית,  שעות מזמן מסירתה למשלוח בדואר. הודעה אשר נמסרה ב  48בחלוף  

 תחשב כאילו הגיעה למענה במועד מסירתה.  

מצויד   (2)   ולהיות  ניידים  טלפונים  של  שהיא  כל  לרשת  להתחבר  מתחייב  הקבלן 

 במכשיר מתאים לרשת הנ"ל בכל תקופת ביצוע ההסכם.  

על הקבלן לצייד בכל עת במכשירי הטלפון את נציגיו המוסמכים והבכירים באתרי  

 העבודה, ולוודא כי הם יהיו זמינים במהלך ביצוע העבודות.

 

                                                                

 הכנה לביצוע  –פרק ב' 

 

בדיקות 

 מוקדמות

רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיה,   (1) .11

את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  

דרכי הגישה למקום העבודה ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק  העבודה, את  

ו/או   צפויים  ו/או אירועים  סיכונים,  לגבי  כל הידיעות  וכן כאילו השיג את  להם, 

הסיכויים ו/או כל פרמטר אחר העשוי להשפיע על הצעתו במכרז, וכי תמחר את  

סכם זה, לאחר  על פי הוראות ה ותהצעתו במכרז, המהווה את התמורה בגין העבוד

 שלקח את כל הללו בחשבון. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולמען הסדר הטוב, מצהיר הקבלן ומסכים, כי   (2)  

ההסכם   שכר  כי  בדיקותיו,  יסוד  על  שוכנע  כאילו  הקבלן  את  תראה  המועצה 

מניח את דעתו, ומהווה תמורה מלאה לכל    הפאושלי שהוצע על ידו להקמת המבנה,
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נוספת אפילו יימצא כי    התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכי לא יהא זכאי לכל תמורה

לו במהלך הביצוע הוצאות נוספות, ואף אם יימצא כי שטח המבנה הנגזר   נגרמו 

המנחה  הכמויות  בכתב  המפורטות  והכמויות  זה  להסכם  המצורפות    מהתכניות 

י )  למבנה המכרז(  4-מסמך  המצוינים    למסמכי  הכמויות  ועל  השטחים  על  עולים 

 במסמכי המכרז. 

    

דרכי ביצוע ולוח  

 זמנים 

 הקבלן ימציא לאישור המנהל, עם החתימה על הסכם זה: (1) .12

)א( לוח זמנים מפורט לגבי כל קטע או כל חלק של העבודה, אשר יכלול גם פירוט  

לוח   לפי  העבודה,  לביצוע  הדרושים  והציוד  האדם  הנ"לכוח  לוח  הזמנים   .

הזמנים יעודכן על ידי הקבלן בתחילת כל חודש קלנדרי, ויועבר לאישור המנהל.  

 ; מובהר ומודגש, כי תקופת ביצוע העבודות הכוללת על פי הסכם זה לא תשתנה

)ב( פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העבודה לרבות הסדרים ושיטות  

עבודה, תוך פירוט רשימת מתקני העבודה  אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את ה

 ומבני העזר שיש בדעתו להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה. 

והציוד   (2)   אדם  כוח  בידיו  שיהיו  או  שיש  המנהל,  רצון  לשביעות  יוכיח,  הקבלן 

הזמנים   לוחות  פי  ועל  הנדרשים,  ובאיכות  בטיב  העבודה  ביצוע  לצורך  הדרושים 

ימציא למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, מילואים ופרטים  הקבועים בהסכם זה, וכן  

בכתב בקשר ללוח הזמנים ופירוט דרכי הביצוע הנ"ל. המצאת החומר האמור ע"י  

הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת  

 ה. את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו לפי כל דין ו/או על פי הסכם ז

החל    קלנדארייםחודשים   20 תקופת ביצוע העבודה, עד להשלמתה הסופית, תהיה  (3)  

 מהיום הנקוב בצו התחלת העבודה. 

כי   יובהר,  כל ארכה  למען הסר ספק  ימים  להשלמת העבודות  לא תינתן  על סמך 

הקבלן,   ידי  על  שהוכרזו  השבתות  או  שביתות  עבודה,  הפסקות  חגים,  גשומים, 

בשטחים,   סגר  המקצועיים,  ארגוניהם  או  עובדיהם  או  שלו  משנה  קבלני 

 אינתיפאדה, מגפה ו/או סגרים מכל מין וסוג שהוא לרבות בשל מגפת הקורונה.  

 

"(  נקודות ייחוסמגרש ופינות המבנים )להלן: "מודד מטעם המנהל יסמן את קווי ה (1) .13 סימון

על חשבון המועצה. בהתאם לנקודות הייחוס האמורות יקבע הקבלן את קו הבניין  

ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של קווי  

ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי העבודה   הבנין והעבודה 

חשב עם נקודות הייחוס. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על  בהת

 הקבלן. 
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קיומם   (2)   על  גם  כמו  הייחוס  נקודות  של  ושלמותן  קיומן  על  לשמור  חייב  הקבלן 

שונו   או  נפגעו  סולקו,  ידו.  על  שסומנו  הקבע  ונקודות  הבניין  קווי  של  ושלמותם 

 המנהל, כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. נקודות הייחוס שנקבעו על ידי 

 

 התחייבויות כלליות –פרק ג' 

   

השגחה מטעם  

 הקבלן

  הקבלן או בא כוחו המוסמך והמוכר לפי חוק רישום הקבלנים, יהיה מצוי במקום (1) .14

העבודה וישגיח עליו ועל ביצוע העבודה ברציפות לאורך כל ביצוע העבודה. מינוי  

כוח   של  בא  המוקדם  אישורו  טעון  יהא  זה  סעיף  לצורך  הקבלן  מטעם  מוסמך 

המנהל, והמנהל יהא רשאי לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת  

 הוראות מהמנהל דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין קבלן.

הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מהנדס מנוסה   (2)  

לפחות,    5בעל   ניסיון  לצרכי  שנות  וזאת  והאדריכלים  בפנקס המהנדסים  הרשום 

התיאום והפיקוח על העבודה. אם הקבלן או בא כוחו המוסמך כאמור בסעיף קטן  

בעב 1) אישית  ומטפלים  ומנוסה  רשום  בעצמם מהנדס  לעיל הם  פטור  (  יהא  ודה, 

 מהעסקת מהנדס מנוסה ורשום כאמור פרט לו ו/או לבא כוחו המוסמך. 

הקבלן   (3)   את  לשחרר  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  המנהל,  רשאי  מיוחדים  במקרים 

מחובתו להעסיק מהנדס רשום ומנוסה באתר, בהודעה בכתב, אשר תינתן מראש  

 בלבד.

הקבלן   (4)   חייב  להשלמתן,  ועד  הפיתוח,  ועבודות  הבנייה  עבודות  ביצוע  במהלך 

הרשום בפנקסי  שנות ניסיון לפחות,    7ומנוסה בעל  להעסיק מנהל עבודה מוסמך  

משרד העבודה והמאושר ע"י המפקח והמנהל. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל  

ות או ההסברים  מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה. ההורא 

מנהל   לקבלן.  ניתנו  כאילו  יחשבו  או המנהל  המפקח  ע"י  העבודה  למנהל  שינתנו 

מוכח   ניסיון  בעל  שהינו  מוסמך  עבודה  מנהל  או  הנדסאי  מהנדס,  יהיה  העבודה 

  בתחום. מנהל העבודה יוחלף רק באישור המנהל והמפקח.

 

רישיונות 

כניסה והרחקת  

 עובדים

דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה  הקבלן ימלא כל   (1) .15

של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת כל אחד מהם התנהג אותו  

אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות  

לא יחזור הקבלן להעסיקו    –בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

 מקום העבודה בין במישרין ובין בעקיפין.ב

למקום   (2)   הכניסה  בהגבלת  הצורך  בדבר  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  המנהל  רשאי 

העבודה, כולה או מקצתה. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח מזמן  

לזמן את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן  
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פרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח, והמפקח יסדיר את  את תצלומיהם ו

 ענייני הכניסה למקום העבודה לפי רישיונות כפי שימצא לנכון.

  (3) ( קטן  סעיף  לפי  כניסה  רישיון  מתחייב  2כל  והקבלן  המועצה  של  רכושה  יהיה   )

סיום  להחזיר למנהל את רישיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם  

עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. כן  

מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה  

 למקום העבודה לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן אחראי להרחקתו ממקום העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה   (4)  

( או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו, או את  2י סעיף קטן )לפ

 ( לעיל. 1הרחקתו ממקום העבודה כאמור בסעיף קטן ) 

 

שמירה, גידור  

ושאר אמצעי  

 זהירות

אזהרה,    (1) .16 תמרורי  גידור  שמירה,  הוא,  חשבונו  על  ולהתקין  לספק  מתחייב  הקבלן 

הציבור   של  ונוחותו  בטחונו  לשם  זהירות  אמצעי  ושאר  מהבהבים  פנסים  לרבות 

ולהציבם בכל מקום שהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שהיה דרוש על  

כי במגרש מתקיימות  יובהר    מוסמכת כלשהי.  רשותפי דין או על פי הוראה מצד  

בשלב זה עבודות דיפון, הריסה וחפירה ע"י קבלן אחר, אשר גידר את השטח. הקבלן  

יקבל את המצב הקיים לרבות שיקום או תיקון הגדר הקיימת ככל ונדרש, כחלק  

 מתכולת התמורה הפאושלית.

כגון כפור,  על הקבלן להגן על העבודה מכל נזק העלול להיגרם לה עקב כל סיבה   (2)  

חום, גשם, אש או הסגת גבול, בין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בה.  

ההגנה כנגד נזק תיעשה באמצעים שהמפקח ימצא לנחוץ. כל עבודה העלולה, לפי  

דעתו של המפקח, להינזק על ידי מזג אויר בלתי יציב יש להפסיקה עד שמזג האוויר  

 ו הבלעדית של הקבלן, להימנע מכל נזק כאמור. ישתפר, והכל מבלי לגרוע מאחריות 

להתבצע   (3)   עתידות  והעבודות  פעילהואיל  ספר  ולבית  מגורים  לשכונות  ,  בסמוך 

מתחייב הקבלן, כי כל שומר ו/או עובד ו/או קבלן משנה מטעמו, יקבלו את אישורו  

ד  של קב"ט המועצה, או מי שמונה מטעמו. לא אישר קב"ט המועצה שומר ו/או עוב

 ו/או קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן להחליפו לאלתר.  

  מקום בו נדרש שומר כאמור,   - לא הצליח הקבלן לאייש את תפקיד שומר האתר

המועצה    תהיהבאדם אשר זהותו וכשירותו תאושר על ידי קב"ט המועצה כאמור,  

לספק    -רשאית חייבת,  לא  הקבלאך  על  במלואן  יחולו  שכרו  והוצאות  ן  שומר, 

וישולמו על ידו ישירות או בדרך של קיזוז מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת  

 המועצה. 
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שאיבת מים,  

מים ואספקת 

 חשמל 

הקבלן חייב להחזיק את שטח העבודה חפשי ממים, יבש ונקי בכל עת, ולצורך כך   (1) .17

מים   ו/או  גשמים  מי  לרבות שאיבת  שיידרש,  שיידרש, מקום  בכל אמצעי  לנקוט 

אחרים שיקוו בשטח העבודה וכדומה. הקבלן ימנע מלהזרים מי גשמים לתשתית  

ם לתוך תעלות פתוחות,  הביוב, וכן ימנע מלהזרים מי שופכין או מים דלוחים אחרי

 אלא ינקזם דרך צינורות לבור הביוב הקרוב, הכל לפי הוראות המפקח. 

הכרוכות   (2)   ההוצאות  וכל  העבודה  לביצוע  הדרושים  המים  את  לספק  חייב  הקבלן 

הדרושות   האגרות  הוצאות  זה  ובכלל  ובצריכתם,  והתקינה  הסדירה  באספקתם 

צריכתם   המים,  לרשת  חייב  להתחברות  מקרה  בכל  הקבלן.  על  יחולו  ושאיבתם, 

ולבצע   העבודות,  ביצוע  באתר  מים  המספק  המים  ספק  הוא  מי  לברר  הקבלן 

במידה   מים  לספק  אחרים  אמצעים  להתקנת  או  מים  לצבירת  נאותים  סידורים 

הדרושה בכל עת. למען הסר ספק מובהר, כי רכישה והתקנה של מדי מים תהינה  

 על חשבון הקבלן. 

הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודה; כל ההוצאות הכרוכות   (3)  

הסדירה   ובאספקתו  בטחון  רשת  בהתקנת  השונות,  בהתקנות  החשמל,  בחיבור 

 יחולו עליו בלבד. 

המועצה זכאית לדרוש מהקבלן לשלם את עלות חיבור החשמל לחברת החשמל. לא   (4)  

החשמל   חיבור  בעלות  הקבלן  לגבות  נשא  זכאית  המועצה  תהא  החשמל,  לחברת 

זמן   ו/או לקזזו מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המועצה, בכל  זה  סכום 

 שהוא, וכן תהא רשאית המועצה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

גישת המפקח  

 למקום העבודה

ידו,   (1) .18 על  מורשה  כוח  בא  לכל  או  למפקח,  ויעזור  יאפשר  עת   הקבלן  בכל  להיכנס 

למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם, וכן לכל  

 מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם. 

המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים   (2)  

שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא  שמשתמשים בהם וטיב המלאכה  

לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את ההסכם, את הוראות המנהל ואת הוראותיו  

 הוא. 

 

מתן הודעות,  

קבלת רישיונות  

 ותשלום אגרות

והיתרי הבניה הנדרשים על פי דין להקמת    המועצה אחראית להמצאת כל התכניות  (1) .19

המבנים ופיתוח המקרקעין. כל אישור נדרש אחר, לרבות אישור משטרה, אישורי  

חפירה מהמוסדות האחראים על תשתיות כדוגמת חברת החשמל, בזק וכדומה,  

ידאג   עבודה ספציפית,  ביצוע  לצורך  וככל שנדרשים  וכדומה, אם  תנועה  הסדרי 

בעצ להוציאם  להתחיל  הקבלן  שלא  מתחייב  הקבלן  מקרה  בכל  חשבונו.  ועל  מו 

בביצוע עבודה ספציפית הטעונת היתר בניה ו/או הדורשת קבלת אישורים אחרים  

 מרשויות מוסמכות כלשהן, בטרם יאחז בידו היתר ו/או אישורים כאמור. 
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ת,  בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעו (2)  

קבלת רישיונות והיתרים ותשלום מסים ואגרות. אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י  

 יוחזרו לקבלן ע"י המועצה.  –הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין על המועצה 

 

מציאת עתיקות  

 וכו' 

עתיקות, כמשמעותן בפקודת העתיקות, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף     (1) .20

וכן   לזמן,  או ארכיאולוגי אשר מזמן  גיאולוגי  ערך  בעלי  כל שהם  חפצים אחרים 

יתגלו במקום העבודה, נכסי המועצה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים  

 למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. 

ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן    מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו (2)  

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

  (3) ( בסעיף קטן  הזהירות האמורים  נקיטת אמצעי  עקב  לקבלן  שנגרמו  (   1ההוצאות 

וישולמו בהתאם לסעיף   ( כאילו היו ההוצאות האמורות   3)  70יחולו על המועצה 

לן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות  הוצאות שנגרמו לקב

 (. 1) 70המנהל כאמור בסעיף  

               

על הקבלן לעשות את כל הסידורים עם יחידות המועצה או הממשלה הנוגעות בדבר וכן   .21 גישה לעבודה 

להיעשות עם הבעלים או המחזיקים של דרכים פרטיות או קרקעות שבהן צריכה העבודה  

או שדרכן צריך לגשת למקום העבודה כדי שיוכל להשתמש בהם לגישה ולהעברת פועלים 

כוח או קבלני הובלה. על הקבלן  - וחומרים או להרחקת חומר מיוחד על ידו, או על ידי בא

או   הבעלים  המנהל,  רצון  לשביעות  הקודם  למצבם  והקרקעות  הדרכים  את  להחזיר 

יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, או על הוצאות    המחזיקים הנוגעים דבר. הקבלן

 או נזק שנגרמו למועצה או לכל אדם אחר, עקב כך. 

    

פגיעה בנוחות 

הציבור 

ובזכויותיהם 

 של אנשים

 הקבלן מתחייב בזאת:  .22

תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ולא תהא כל   (1) 

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

 או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא; 

לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או   (2)  

 מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר; 

העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר  להימנע מכל מעשה   (3)  

 המעשה מפורשות, ולפי התנאים שנקבעו בהיתר;

הגנה   (4)   לשם  המנהל  ע"י  שיידרש  כפי  וקרשים  מחיצות  פיגומים,  מנורות,  להתקין 

 מספקת על הציבור ועל העובדים במקום העבודה.
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עבודה, למעט עבודה דחופה הדרושה להצלת חיים  לא לבצע ולא להרשות לבצע כל  (5)  

או רכוש או עבודה שאושרה מראש ובכתב בידי המנהל, בשבת ובערב שבת משעה  

 טרם כניסת השבת, וכן במועדי ישראל וערבי חגים החל משעה טרם כניסת החג. 

 

מתן אפשרויות 

פעולה לקבלנים  

 אחרים 

אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י    הקבלן יתן .23

במקום  הן  לעובדיהם,  וכן  המפקח  ע"י  זה  לצורך  שיאושר  גוף  או  אדם  ולכל  המועצה 

העבודה והן בסמוך אליו; כן ישתף ויתאם פעולה איתם ויאשר להם את השימוש במידת 

ואולם ידו,  על  שהותקנו  ובמתקנים  בשירותים  רשאי  הקבלן    האפשר  יהיה  לדרוש לא 

 תשלום  בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים לו. 

 

ניקוי מקום 

העבודה במהלך  

ביצוע העבודה 

ועם השלמת  

 העבודה

נקי באופן סביר,   (1) .24 יקפיד הקבלן על שמירת מקום העבודה  ביצוע העבודה  במהלך 

החומרים   עודפי  את  העבודה  ממקום  לזמן  מזמן  הבלעדי  חשבונו  על  ויסלק 

 והפסולת.  

מתקני   (2)  את  ממנו  ויסלק  העבודה  מקום  את  הקבלן  ינקה  העבודה  גמר  עם  מיד 

והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור  העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת  

של   רצונו  לשביעות  למטרותיהם  ומתאימים  נקיים  כשהם  והאתר  העבודה  את 

 המפקח. 

( לעיל, במועדים שנקבעו על ידי  2( או )1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן ) (2)  

ההוצאות  המפקח, תהא המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל  

סכום   מכל  לקזזן  או  לגבותן  רשאית  תהיה  והמועצה  ההוראות  בביצוע  הכרוכות 

המגיע, או שיגיע לקבלן מאת המועצה, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן  

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

מי   .25 בטיחות בעבודה על הקבלן לפעול בביצוע התחייבויותיו, נשוא הסכם זה, בין בעצמו, בין באמצעות 

מטעמו, באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו ושל כל אדם אחר  בהתאם 

; 1954  –לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

והתקנות שהוצאו לפיהן, בין אם   1970  –ש( תש"ל  פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חד

קיימות ובין אלו אשר תכנסנה לתוקף במועדים הרלוונטיים לביצוע העבודות ובמידה 

בהתאם  הקבלן  ינהג  כן  הקבלן;  ע"י  המבוצעות  העבודות  על  חלים  האלה  והתיקונים 

והחסנתם   נפץ  בחומרי  שימוש  בדבר  להצ  1952  –תשי"ב    – לתקנות  אחראי  בת וימנה 

 צופים לצרכי בטיחות ביצוע הפיצוצים.

להנחות   הקבלן  מתחייב  ומסמכיו,  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  מיתר  לגרוע  מבלי 

לחוקי   בהתאם  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיהם  בביצוע  לנהוג  עובדיו  את  ולהדריך 

 הבטיחות בעבודה. 
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פיקוח ע"י 

 המנהל 

שניתנה   (1) .26 הפיקוח  בזכות  לראות  אלא  אין  העבודה,  ביצוע  על  למפקח,  או  למנהל 

אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת  

יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהדבר הוא באחריות  

 המועצה לגבי כל צד שלישי אחר.

ו כלפי המועצה למילוי  זכות הפיקוח הנ"ל לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותי (2)  

תנאי הסכם זה על מפרטיו וכן לא תשחרר את הקבלן מאחריות עפ"י דין כלפי כל  

 צד שלישי, לרבות כלפי עובדיו ו/או הבאים מטעמו. 

לכך בכתב או בע"פ על התקדמות    הקבלן ידווח למנהל או למפקח בכל עת שידרש (3)  

או   למנהל  ידווח  הקבלן  שידרש.  כפי  בה  הקשורים  נוספים  פרטים  ועל  העבודה 

למפקח על כל פגם ו/או פיגור בעבודת קבלן משנה העובד לצידו או במקומו מיד עם  

 התגלותו של הפגם ו/או הפיגור האמור.

 

 נזיקין וביטוח  –פרק ד' 

 

מתחילת העבודה ועד גמר תקופת הבדק על הקבלן, על חשבונו הוא, לתמוך ולהגן על כל  .27 אחריות לנזק 

הבתים, הקירות, הגדרות, הדרכים, השבילים או כל דבר אחר העלול להיפגע בשל ביצוע  

העבודה, כולה או מקצתה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לכל אדם ו/או רכוש 

ן לתקן, ולשביעות רצון המועצה או כל בעל נכסים כתוצאה מביצוע העבודה. על הקבל 

לבדוק,  רשאית  המועצה  תהא  כן  יעשה  לא  ואם  לעיל,  כמתואר  שייגרם  נזק  כל  אחר, 

להעריך ולתקן את הנזק, תוך זקיפת הוצאות הבדיקה ו/או ההערכה ו/או התיקון לחובת 

קזזם מכל הקבלן. המועצה תהא רשאית לגבות סכומים שהוציאה כאמור מהקבלן ו/או ל 

סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המועצה בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן  

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

תיקון נזקים  

לכביש,  

למובילים  

 וכיו"ב 

מהוועדה   (1) .28 לרבות  המוסמכות,  מהרשויות  מידע  לקבלת  אחראי  יהיה  הקבלן 

התקשורת   מחברות  המים,  מתאגיד  התחלת  המקומית,  לפני  החשמל,  ומחברת 

העבודה, בקשר לקיום מתקנים שאינם נראים לעין או שאין לגלותם תוך הסתכלות  

דרך,   לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  לכל  אחראי,  הקבלן  העבודה.  בשטח  רגילה 

או   טלפון  חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  בית,  מבנה,  חצר  גדר,  שביל,  מדרכה, 

שר יגרם תוך כדי ביצוע העבודה בין שהנזק או הקלקול  מובילים אחרים וכיו"ב, א

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה. הקבלן  

יתקן על חשבונו כל נזק או קלקול כאמור, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של  

ך זמן  המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק, וזאת בתו

ו/או   המועצה  לדרישת  בהתאם  או  הקלקול,  או  הנזק  במהות  בהתחשב  סביר 

 המפקח. 
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  (2)  ( (  1המועצה תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם לפי סעיף קטן 

הנזקים   בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  והקבלן  הקבלן,  חשבון  על  לעיל 

והקלקולים האמורים, והמועצה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן/לקזזן מכל סכום  

הא רשאית לגבותן  המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המועצה, בכל זמן שהוא, וכן ת

מהקבלן בכל דרך אחרת. האמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו  

 ( לעיל. 1שעל פי סעיף קטן )

  

נזקים לגוף או  

 לרכוש

הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת לכל תאונה, חבלה או נזק כלשהם, בלי   .29

יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא, למועצה ו/או לעובדיה ו/או לכל אדם 

עובדיו   הקבלן,  ע"י  אם  בין  לרכוש,  ו/או  לגוף  הכלל  מן  יוצא  בלי  שהוא,  איזה  אחר, 

ש המשנה  קבלני  שליחיו,  הנובע מועסקיו,  ובכל  בקשר  מהם,  מי  ע"י  או  ועובדיהם  לו 

במישרין או בעקיפין, מהעבודה לפי הסכם ו/או מביצועה ו/או מאופן ביצועה ובין אם 

כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או ממחדל איזה שהם, מצד מאן דהוא, לרבות 

עה ו/או לאופן  הקבלן, הקשורים או הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לעבודה ו/או לביצו

ביצועה, והקבלן יפצה בשלמות את המועצה, ו/או הניזוק/ים, לפי המקרה, בכל דמי הנזק 

שלוחיה   עובדיה,  המועצה,  את  ומראש  לחלוטין  בזה  משחרר  הקבלן  )הם(.  לו  שיגיע 

מכל אחריות וחבות לכל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, מכל עילה  -זולת הקבלן-ושולחיה

ו חבות, לפי דין או עילה איזה שהם, בלי יוצא מן הכלל, לא תחול  שהיא, ושום אחריות א

 על המועצה, עובדיה, שלוחיה ושולחיה.

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם  .30 נזקים לעובדים 

ביצוע העבודה הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי  

 ו/או בתקופת הבדק. 

 

נזקים למקום  

 העבודה

וקבלת   (1) .31 למועצה,  מסירתן  לסיומן,  ועד  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  התחלת  מיום 

ישא  המנהל,  מאת  השלמה  המבנים    תעודת  לשלמות  מלאה  באחריות  הקבלן 

והעבודות שנעשו בקשר איתם, ויתקן בהקדם האפשרי, ותוך זמן סביר, ועל חשבונו  

כל נזק, פגיעה, אובדן למבנה או לחלק ממנו, או לעבודות כלשהן, הנובע מסיבה  

כלשהי, לרבות שיטפונות, רוחות, סערה שלגים וכיוצא באלה, באופן שלאחר תיקון  

א העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיה לדרישות ההסכם ולהוראותיו  הנזק תה

 של המנהל. 

( תוחלנה גם על כל נזק, פגיעה, או אובדן שנגרם על ידי הקבלן  1הוראות סעיף קטן ) (2)  

על שבוצעו  ובדק,  תיקון  עבודות  כדי  מילוי    -תוך  לשם  הבדק,  בתקופת  ידיו 

 ההסכם. התחייבויותיו בהתאם לפרק ח' של 
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מלחמה,   (3)   מחמת  שנגרמו  לנזקים  אחראי  הקבלן  יהיה  לא  לעיל,  האמור  למרות 

פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות )בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו(.  

ובמידה   אם  האפשרי  בהקדם  הנזק  את  לתקן  חייב  הקבלן  יהא  כזה  מקרה  בכל 

 ל המועצה. שידרוש ממנו המנהל והוצאות התיקון יחולו ע 

 

פיצוי המועצה 

בשל צו בית  

 משפט

צו  .32 כנגד המועצה או הקבלן  יוצא  אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן 

מבית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המועצה על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, 

הקבלן לעשות את אשר יגרם לה כתוצאה מהוצאת הצו, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של  

תתפרש  זו  שהוראה  ומבלי  הצו  להסרת  הדרושים  ההליכים  בכל  ולנקוט  הדרוש  כל 

שיחול  עיכוב  כל   בגין  או  הנ"ל,  הצו  בגין  הקבלן  את  לפצות  שהיא  כל  חובה  כמטילה 

 בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל. 

 

פיצוי ושיפוי 

 המועצה

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק, ובגין כל תביעה או   .33

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, ע"י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, 

המפורט  נזק  או  חבלה  תאונה,  כל  בגין  ושולחיה,  שלוחיה  מעובדיה,  מי  נגד  או  נגדה 

לכל    27-31בסעיפים   אשר  לרבות לעיל,  למי מהם,  או  ולעובדיה,  למועצה,  כולל  אדם, 

 מלוא ההוצאות המשפטיות שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם למועצה. 

 

הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,   .34 זכויות פטנטים

בזכויות   מפגיעה  כתוצאה  שיתעוררו  וכיו"ב  או  היטל  מסחר  סמלי  מדגמים,  פטנטים, 

או   במכונות  העבודה,  במתקני  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  השימוש,  בדבר  דומות  זכויות 

 בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן ו/או על ידי המועצה. 

 

פיצוי המועצה 

עקב אי קיום  

 התחייבויות 

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת  .35

חדש(   )נוסח  העבודה   1968הנזיקין  ביצוע  תוך  שייגרמו  לנזקים  אחר,  דין  כל  לפי  או 

ובהקשר לכך. באם תתבע המועצה על נזק שנגרם כתוצאה מהעבודה, יהיה על הקבלן עם 

על הודעה  את  -קבלת  לסלק  המנהל,  מאת  זמן  כך  תוך  זאת  יעשה  לא  באם  התביעה. 

המתקבל על הדעת, תהא המועצה רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים שתצדיק 

וכל הסכומים שהיא תשלם ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן מהמועצה ו/או שיגיעו לו, 

 או יתבע ממנו על פי כל דין. 

 

ניכוי כספים 

 מהקבלן

המועצה תנכה מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן, מאת המועצה, את כל אותם הסכומים  .36

בנוסף,  זה.  פרק  מסעיפי  שהוא  כל  סעיף  הפרת  עקב  לשלמם,  תחויב  או  תידרש  אשר 

מכל חשבון המאושר לקבלן עבור   1.5%  -המועצה תפחית בעת התשלום סכום השווה ל  
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חזרו לקבלן ולא תהיינה לקבלן טענה או  הוצאות משפטיות ותקורות. הפחתות אלו לא יו 

 בקשה להשבתם אי פעם. 

 

שמירת זכויות  

 המועצה

האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של המועצה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על   .37

 ידה בכל דרך אחרת ועפ"י כל דין. 

 

דין ועל פי הסכם זה, מתחייב הקבלן  מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן על פי כל   .38 ביטוח העבודות

לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ותקופת התחזוקה, ביטוחים 

כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי הקבלן, 

לפי   וזאת  ביטוח"(  )להלן: "דרישות  נפרד ממנו  ומהווה חלק בלתי  ה'  כנספח  המצורף 

יום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של הקבלן, או יום   – המוקדם מבין  

בהסכם   הקבוע  פי  על  העבודה,  ותקופת    - התחלת  הפרויקט  ביצוע  תקופת  כל  ולמשך 

התחזוקה ועד למתן תעודת הגמר ו/או עד לתום תקופת התחזוקה, או אף מעבר לכך, 

 י הקבלן"(: לפי העניין וכמפורט להלן )להלן: "ביטוח 

הציוד,   38.1 החומרים,  לרבות:  הפרויקט,  בשווי  הקמה  קבלניות  עבודות  ביטוח 

ערכו   במלוא  העבודות,  ביצוע  לצורך  העבודות  לאתר  שהובא  אחר  דבר  וכל  המתקנים 

 מזמן לזמן, נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע העבודות; 

אחריות הנדרש בהתאם לנספח הביטוח  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; בגבול    –פרק ב'  

 הרלוונטי לשווי העבודות. 

 מיליון ₪.  20ביטוח חבות מעבידים; גבול אחריות  –פרק ג' 

גבול אחריות הנדרש בהתאם לנספח    –ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית    38.2

 הביטוח הרלוונטי לשווי העבודות. 

י וביטוח אחריות מקצועית  בין  ביטוחי חבות מוצר  גם בסיום ההתקשרות  היו בתוקף 

שנים, לכל הפחות, מתום ההתקשרות וכל עוד קיימת ליועץ אחריות   7הצדדים ולמשך  

 לפי דין.  

ובעלת מוניטין,    38.3 ביטוח מורשית בישראל  ביטוחי הקבלן בחברת  יבצע את  הקבלן 

וישלם   אשר תאושר על ידי המועצה, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות והוראותיהן

 את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. 

וכי    38.4 של המועצה  ביטוח אחר  לכל  קודמים  הינם  לפיו  סעיף  יכללו  ביטוחי הקבלן 

 המבטח מוותר על זכות שיתוף ביטוחי המועצה בגין נזק המכוסה בביטוחי הקבלן. 

" )המופיע בנספח  הקבלן מתחייב להמציא למועצה "אישור על קיום ביטוחי הקבלן 38.5

)שבעה( ימים   7-ה'( כשהוא חתום ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה ולא יאוחר מ

לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה )לפי המוקדם מביניהם(. בכל 
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לגרום  זה, מתחייב הקבלן  בהסכם  באישור לאמור  האמור  בין  אי התאמה  של  מקרה 

 תאימם להוראות הסכם זה. לשינוי ביטוחיו בכדי לה

הקבלן יחזור וימציא את מסמך "אישור על קיום ביטוחי הקבלן", מדי תום תקופת    38.6

המועצה,  דרישת  פי  על  הבדק.  תקופת  נמשכת  ו/או  העבודות  נמשכות  עוד  כל  ביטוח, 

בגין חבות המוצר ואחריות מקצועית אף מעבר  ביטוח  על קיום  ימציא הקבלן אישור 

ביצוע   ביצוע לתקופת  עם  בקשר  הקבלן  של  אחריותו  מתקיימת  עוד  כל  העבודות, 

 העבודות, על פי דין ו/או הסכם.

לפי דרישת המועצה, מעת לעת, יגדיל הקבלן את סכומי ביטוחי הקבלן )ו/או יערוך   38.7

ובאופן שיהיו   ביטוחים נוספים לפי דרישות רשויות מוסמכות(, או איזה מהם בסכום 

ון הסביר באותה עת, לפי קביעת המועצה, אשר תהא סופית,  תואמים את היקף הסיכ

 מכרעת ובלתי ניתנת לערעור. 

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם ו/או    38.8

בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות 

ת צמצום לאחריותו של הקבלן, לפי הסכם זה או כל כלשהי על המועצה ו/או בכדי להוו

 דין. 

ידי    38.9 על  בין אם  ו/או  בין אם בעצמו  ויקיים הקבלן  יערוך  לעיל,  בנוסף על האמור 

 צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן: 

 ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי הקבלן. 

וש של צד שלישי כלשהו, לרבות של המועצה, כתוצאה ביטוח אחריות הקבלן לנזקים לרכ

של  מסך  יפחת  לא  אשר  אחריות  בגבול  הנדסי(,  מיכני  )ציוד  וצמ"ה  ברכב  משימוש 

 ₪ )חצי מיליון ₪( למקרה ולכל כלי רכב.  500,000

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור לעיל, בגבול אחריות למקרה 

 )מיליון ₪( שקלים חדשים לכל כלי רכב.  1,000,000 אחד שלא יפחת מסך של

מלגזות,  מנופים,  כולל  זה  נספח  לעניין  "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען 

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

הקבלן פוטר את המועצה, וכל הפועלים מטעמה, את מנהל הפרויקט וכל הקבלנים,   38.10

המשנה והיועצים, הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל קבלני  

נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ  

ביטוחי הסכם זה )או שהיה זכאי לקבל שיפוי בגינו, אלמלא סעיף השתתפות עצמית או  

 הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.   הפרת תנאי הפוליסה או ביטוח חסר(.

נוסף   38.11 ביטוח  כל  לנכון  וכפי שימצא  פי שיקול דעתו  על  לערוך  יהא רשאי  הקבלן 

לאחריותו,  ו/או  לרכוש  שיערוך הקבלן  נוסף  ביטוח  ובתנאי שכל  עם הפרויקט,  בקשר 

ה ו/או  לרבות במפורש ביטוח אחריות מקצועית/מוצר, יורחב לכסות את אחריות המועצ
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לסעיף   בכפוף  ומחדליו  למעשיו  ורדים  כפר  המקומית  המועצה  ו/או  הפרויקט  מנהל 

אחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך הקבלן, ייכלל ויתור המבטח 

מנהל   כלפי  במקומה,  ו/או  מטעמה  הבאים  כל  וכלפי  המועצה  כלפי  לשיבוב  זכותו  על 

ני המשנה והיועצים הקשורים לביצוע העבודות וכל הפרויקט וכן כלפי כל הקבלנים, קבל

הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    38.12

יתוף ביטוחי המועצה. כמו כן המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לש

ייכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו,  

 יום מראש.   60ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה, 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של   38.13

 המועצה על פי ביטוחי הקבלן לרבות הביטוח הנוסף.זכויות 

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין    38.14

וסוג שהוא כלפי המועצה, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, אשר הוא נדרש לעורכם 

י על  והכיסוי שיינתן  לעיל  פי שיקול דעתו כמפורט  על  כל ו/או ערך  על  והוא מוותר  דו 

תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הקבלן מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה 

השונים,  בביטוחים  האחריות  גבולות  כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען  לכך.  בקשר  כלשהי 

כמפורט באישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את 

 וע את גבולות האחריות בהתאם. חשיפתו לחבות ולקב

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה, תהא המועצה בלבד   38.15

רשאית, אך במפורש לא חייבת, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי  

הביטוח ככל שמתחייב מהעניין. המועצה בלבד תהיה רשאית לנכות כל סכום ששולם 

הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר בגין  

 יגיע לקבלן מהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. 

הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום שיושת עליה עקב הפרת תנאי    38.16

 הפוליסה על ידי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. 

הקבלן מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע   38.17

העבודות או בקשר עמן, יבצעו, יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים הנדרשים לעיל, 

התנאים,  כל  את  יכללו  אלו  ביטוחים  וכי  באישורים  כמפורט  ולאחריותם,  לרכושם 

 שים בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל.  ההרחבות והוויתורים על תחלוף הנדר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק, הקבלן מתחייב בזה לוודא, כי כל    38.17

בביצוע   ידו  על  יועסקו  אשר  דין,  ע"פ  המועסקים  יועצים  לרבות  יועץ,  ו/או  מהנדס 

יות העבודות או בקשר עמן )לרבות, במפורש כשכיר(, יבצעו, יערכו ויקיימו ביטוח אחר 

של   מסך  יפחת  לא  אשר  אחריות,  בגבול  שקלים   2,000,000מקצועית   )₪ מיליון  )שני 
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הנדרשים  תחלוף  על  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל  את  יכלול  והביטוח  חדשים 

 בביטוחי הקבלן, כמפורט לעיל. 

בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח ולמועצה.   38.18

מתחייב לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המועצה בכל הדרוש   הקבלן

למימוש הזכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנהל המשא ומתן  

 בעצמם.

    

 

 עובדים ותנאי עבודה –פרק ה' 

 

אספקת כוח  

אדם ותנאי  

 עבודה

מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים,   (1) .39

העבודה תוך המועד הקבוע לכך בהסכם, האוחזים ברישיון או היתר כדין, מקום בו  

עסקינן בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין. כן מתחייב  

הקבלן להיות נוכח בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע  

לבוא אתו   יוכל  כוחו  בא  או  מנת שהמפקח  על  הרגילות  בשעות העבודה  העבודה 

בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לו לפי הסכם זה. הוראה, הודעה או  

 דרישה שנמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן. 

ך או את מנהלי  לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמ  (2)  

העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. אי מילוי הוראות סעיף זה,  

ש"ח ליום לא כולל מע"מ,    1,000יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך  

לכל פעולה, בעל מלאכה, או עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן  

העומדות למועצה עפ"י הסכם זה ובהתאם לכל    זה, זאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות

 דין. 

הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, ויקיים תנאי   (3)  

עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר  

 של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות   (4)   הקבלן מתחייב לשלם בעד 

ביטוח סוציאלי על פי כל דין ו/או הסכם. לא עשה כן הקבלן, תהא המועצה רשאית,  

אך לא חייבת לנכות סכומים אלו מכל סכום אותו היא חבה לקבלן או תחוב בו  

ור בסעיף זה אין לפרשו כאילו  בעתיד, ולהעבירו ישירות לגורמים האמורים. האמ

הינו מטיל חובה על המועצה ו/או על מי מטעמה כלפי האנשים המועסקים על ידי  

 הקבלן.  

( רואים אותו כאילו שולם לקבלן על  4כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן ) (5)  

 חשבון שכר ההסכם וחשבון הקבלן יעודכן בהתאם.
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אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ח  הקבלן מתחייב למלא   (6)  

והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא למנהל אישורים של המוסד    –  1968

לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה  

על המנהל    בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות 

 כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם   (7)  

כדרוש בכל חיקוק, ובאין דרישה כזאת כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן  

 . 1954חוק ארגון ופיקוח על העבודה תשי"ד  

הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה   (8)  

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  מינימום,  1991  – שלא  שכר  ובחוק   ,

, לצורך התקשרות עם המועצה בהסכם זה, וכי כראיה חתם על  1987  –התשמ"ז  

 ד מהסכם זה.התצהירים בנוסח מסמך ט׳ למסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפר

הקבלן יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים, תשלום שכרם,  (9)  

תנאי העסקתם וכיוצ"ב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של  

התשמ"ז מינימום,  שכר  חוק  )איסור  1987-הוראות  זרים  עובדים  העסקת  חוק   ,

הוג תנאים  והבטחת  כדין  שלא  התשנ"אהעסקה  נוער,    1991- נים(,  עבודת  וחוק 

 . 1953- התשי"ג

 

פנקסי כוח אדם  

ומצבות כוח 

 אדם

כח  (1) .40 רצונו של המפקח, פנקסי  ינוהלו, לשביעות    הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה 

אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעות  

 עבודתו ושכר עבודתו. 

האדם לשם    הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כח  (2)  

ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח האדם  

החודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם  

 והעסקתם. 

 

בתי   (1) .41 רווחת העובדים כולל  נוחיות  סידורי  העבודה  בביצוע  למועסקים  שיסודרו  מתחייב  הקבלן 

שימוש, מקומות אכילה נאותים במקום העבודה וכן סידור אחר בהתאם לדרישת  

 המפקח. 

הקבלן יכין וישמור במקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש   (2)  

עזרה   בהגשת  המנוסה  מעובדיו  אחד  שלפחות  לכך  ידאג  הקבלן  ראשונה.  לעזרה 

 ראשונה יהיה תמיד מצוי במקום בעבודות. 
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 ציוד, חומרים ומלאכה –פרק ו' 

 

אספקת ציוד, 

מתקנים  

 וחומרים

הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל דבר אחר,   (1) .42

 הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקצב  הדרוש.

כאילו   (2)  בו  יראו  כי  ומסכים  הקבלן,  בזאת  מצהיר  זה,  הסכם  על  נמצא  בחתימתו 

ברשותו כל הציוד הדרוש לביצוע יעיל של העבודה במסגרת לוחות הזמנים על פי  

 הסכם זה. 

הקבלן מתחייב, כי לא יאוחר מהתאריך שנקבע ביום התחלת העבודה בצו התחלת   (3)  

לוח   לפי  אספקתם  את  יבטיח  או  העבודה  במקום  החומרים  את  יאגור  העבודה, 

ושיהיה מבוסס    12זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף  

להנחת דעתו של המנהל. לוח הזמנים של אספקת החומרים יאושר על    הכל  -עליו 

 ידי המנהל.  

לפי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעתה של המועצה  

בשינויים המחויבים לפי    38לפי התנאים שייקבעו על ידה ובהתאם לנאמר בסעיף  

טחה אספקתם כאמור, כדין  דין חומרים שנאגרו או שהוב  43העניין.  לצורך סעיף  

חומרים שהושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך הבטחת אספקתם, הכל  

 לפי העניין. 

המנהל רשאי להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי   (4)  

המועצה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן על פי הסכם זה, וזאת גם  

 שהקבלן התחייב לספק את החומרים הנ"ל. במקרה 

( לעיל, שהמועצה תספק את חומרי העבודה, כולם או  4הותנה כמפורט בסעיף קטן )  (5)  

 יחולו עליהם כללים אלה: - מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.  )א( 

חומרים    )ב(   הקבלן  משהוכנסו  יהא  לא  העבודה,  למקום  האמורים  מהחומרים 

רשאי להוציא אותם, כולם או מקצתם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל רשות  

 מוקדמת לכך בכתב מאת המפקח. 

)ג(  הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים  

 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת לכך בכתב מאת המפקח. 

ד(  הקבלן מתחייב להחזיר למועצה את החומרים שסופקו על ידי המועצה, אשר  )

לא השתמשו בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים  

 לפי הוראות המפקח. 

)ה(  לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפיהם, לפי פסקה )ד(, חייב הקבלן  

שייקבע סכום  תמורתם  למועצה  מיד  למחירי    לשלם  בהתאם  המנהל  ידי  על 
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, אולם אם נדרש הקבלן על ידי  55השוק ביום מתן תעודת השלמה לפי סעיף  

תיקבע   העבודה,  השלמת  לפני  עודפיהם  או  החומרים  את  להחזיר  המפקח 

 תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה.  

ול  על אף האמור לעיל, מוסכם כי תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העל

האחר   החומר  או  המלט  מסירת  ביום  השוק  מחירי  לפי  תיקבע  להתקלקל, 

 לקבלן. 

 

חומרים וציוד 

 במקום העבודה

43. (1) " זה  העבודה,  חומריםבסעיף  למקום  הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  פירושם:   "

ובין   מוגמרים  בין  מוצרים,  אביזרים,  לרבות  והשלמתה,  העבודה  ביצוע  למטרת 

 מוגמרים, וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מן העבודה. בלתי 

חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע   (2)  

 העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המועצה. 

למטרות   (3)   העבודה  למקום  הקבלן  ידי  על  שהובאו  וציוד  העבודה  חומרים  ביצוע 

והשלמתה אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב.  

סעיף   עפ"י  לעבודה  השלמה  תעודת  ממקום  1)  55ניתנה  להוציא  הקבלן  רשאי   )

 העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה. 

( להלן, או אם הורה  6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ) (4)  

( לעיל אינם נחוצים עוד  3( )1המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )

מתן   או  פסילתם  ועם  העבודה,  ממקום  להוציאם  הקבלן  רשאי  העבודה,  לביצוע 

 ה. הוראה כאמור חדלים החומרים מלהיות בבעלות המועצ 

בהקדם   להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  או  הציוד,  סילוק  מועד  בהוראה  נקבע 

כן  מלעשות  הקבלן  נמנע  כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר  ולא  רשאית  -האפשרי 

של   בכתב  מוקדמת  הודעה  מתן  לאחר  שתנכה    7המועצה  ולאחר  למכרם,  ימים 

ן הקבלן  מהמחירים את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם תזכה המועצה את חשבו 

 בכל עודף שיוותר. 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם   (5)  

 לצורך ביצוע ההסכם בלבד. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד   (6)  

 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא. 

 

החומרים  טיב 

 והמלאכה 

הקבלן ישתמש בחומרים חדשים ובלתי משומשים מהמין המשובח ביותר ובהתאם   (1) .44

 הכמויות. ילאמור במפרטים, בתכניות ובכתב
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חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי   (2)  

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים. 

ונמצאו  הקבלן   (3)   שנבדקו  בחומרים  אלא  העבודה  בביצוע  ישתמש  שלא  מתחייב 

 כשרים לתפקידיהם על ידי המפקח. 

המועצה   (4)   ידי  על  מסוימים  חומרים  גורעת    –סופקו  כשלעצמה  זו  עובדה  אין 

 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה. 

מכל יציקה של הקבלן יילקחו בדיקות בטונים על ידי מכון התקנים. הקבלן אחראי   (5)  

להזמנת בדיקה תקנית ממעבדה מוכרת ומוסמכת לכך עפ"י כל דין לכל יציקה. כמו  

תורה   עליה  במעבדה  או  התקנים  במכון  לבדיקות  דוגמיות/דגמים  יילקחו  כן 

ריצוף, בלוקים ובדיקת    המועצה, מהחומרים שיובאו לשטח על ידי הקבלן, כגון:

אבן לספיגות וחוזק אספלטים וכל חומר אחר שהמפקח במקום ימצא לנחוץ, לרבות  

 ו/או תעודת גמר.  4בדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס 

לעיל תחול על הקבלן ותשולם על ידו במלואה    5עלות הבדיקות הנזכרות בסעיף קטן   (6)  

ו/או המעבדה. בנוסף לעלות זו, יחויב הקבלן  מיד עם קבלת דרישת מכון התקנים  

שהתקבלו   טובות  לא  תוצאות  בגלל  בשטח  שבוצעו  חוזרות  בדיקות  עבור  בנפרד 

 מהבדיקות הראשונות. 

 

בדיקת חלקי  

העבודה שנועדו 

 להיות מכוסים

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות   (1) .45

מוסתר ללא הסכמתו של המפקח בטרם ביצוע כלל הבדיקות הנדרשות  מכוסה או  

 להבטחת תקינותו. 

חלק העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב    הושלם (2)  

שהחלק האמור מוכן לבדיקה, ויאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד, את  

 החלק האמור מהעבודה לפני כיסויה או הסתרתה. 

הוראות   (3)   לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 

לצור יחזירה  המפקח  המפקח  אישור  לאחר  ומיד  ומדידתה  בחינתה  בדיקתה,  ך 

למצבה הקודם לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח  

לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק  

 מהעבודה ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם. 

( לעיל תחולנה על הקבלן, פרט  3הכרוכות בעבודה כאמור בסעיף קטן )ההוצאות   (4)  

( קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  קיים  בו  הוכיחו  1למקרה  והבדיקות   )

 שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע   (5)  

 שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לקבלן בכל זמן 
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סילוק חומרים  

פסולים 

 ומלאכה פסולה

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה: (1) .46

)א( על סילוק כל חומרים כלשהם ממקום העבודה בתום תקופת זמן אשר תצוין  

 החומרים מתאימים לתפקידם. בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין  

האמורים   החומרים  במקום  לתפקידם  ומתאימים  כשרים  חומרים  הבאת  על  )ב( 

 בפסקה )א(. 

)ג( על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על ידי  

שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי  

 ההסכם. 

( יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה  1המפקח להורות כאמור בסעיף קטן )כוחו של   (2)  

שנערכה על ידי המפקח, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה  

 האמורים. 

  (3) ( קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראת  אחר  הקבלן  מילא  רשאית  1לא  המועצה  תהא   )

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

והמועצה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא  

 וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

פינוי פסולת 

 בניין

מביצוע   .47 כתוצאה  הנוצרת  סוג,  מכל  פסולת  לפינוי  התחייבות  כתב  על  יחתום  הקבלן 

 . נספח ז' –ההסכם, והמצורף להסכם זה 

 

 מהלך ביצוע העבודה –פרק ז' 

 

התחלת ביצוע  

 העבודה ולו"ז

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא  .48

התקופה   "צו   תוך  העבודה  להשלמת  הדרוש  בקצב  בביצוע  וימשיך  עבודה"  התחלת 

בסעיף   הנזכר  הזמנים  ללוח  ובהתאם  בהסכם  מאת   12שנקבעה  קיבל  אם  אלא  לעיל, 

המפקח הוראה מפורטת בכתב הקובעת אחרת. הקבלן מתחייב לעבוד במשמרות, ככל 

וך התקופה הקבועה  שיידרש ע"י המפקח ו/או המנהל, על מנת להשלים את העבודה ת

 בהסכם זה. 

   

העמדת מקום 

 קבלן להעבודה 

הכלולות   (1) .49 העבודות  ביצוע  לצורך  כניסה  רשות  לקבל  כדי  באמצעים  יאחז  הקבלן 

בהסכם זה לכל הקרקעות והנכסים שבהם נמצא מקום העבודה, אולם באם יחול  

העיכוב. באם סבור  עיכוב בהשגת רשות זו, לא יוכל הקבלן לתבוע לעצמו פיצוי בעד  

המנהל שיש לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב עיכוב כאמור, יהיה רשאי  

 לעשות זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר שנתבקש לכך ע"י הקבלן. 
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הקבלן יקים ויתחזק על חשבונו באתר העבודה מבנים זמניים במצב תקין לשימושו,   (2)  

אחסון   עבודה,  וכלי  ציוד  לאחסון  משרדים,  עבור  המפקח  ו/או  המנהל  לשימוש 

 חומרים, וכן חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידו.  

ל יגיש  ניקיון המבנים וסביבתם. הקבלן  על  יהיה מחויב לשמור  מנהל את  הקבלן 

תוכניות המבנים לפני הקמתם וידאג לקבל את אישור הרשויות המוסמכות להקמת  

 כל המבנים הזמניים באתר.  

במכשיר טלפון, פקס, מחשב, מזגן ובכל ציוד    המבנה שישמש לצורך משרד יאוייש

השונים   הזמניים  המבנים  הקמת  הוצאות  כל  המנהל.  דרישת  לפי  נוסף  משרדי 

ולרבות   הדרושים  האישורים  השגת  לרבות  המועצה  ולצרכי  הקבלן  של  לצרכיו 

בלבד   הקבלן  על  יחולו  אלו,  מבנים  שישמש  נוסף  ציוד  כל  ו/או  המשרדי  הציוד 

 וישולמו על ידו. 

לעיל    2מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן יחבר את המבנים הזמניים כאמור בס"ק   (3)  

באתר,   וכו'  מים, חשמל  ההתחברות לתשתיות  בגין  עלות  כל  וחשמל.  מים  למוני 

 לרבות למבנים הזמניים כאמור תהיינה על חשבון הקבלן בלבד. 

  

מועד השלמת  

 העבודה

תוך   (1) .50 הזמנים  ללוח  כל חלק ממנה בהתאם  או  לבצע את העבודה  הקבלן מתחייב 

לעיל, ולהשלים אותה באופן מלא ומוחלט תוך תקופה   12התקופה שנקבעה בסעיף  

זו, שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראות בצו התחלת ביצוע  

להתחיל להשתמש  הקבלן מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהמועצה מתעתדת  העבודה.  

ובהתאם ברורה לו החשיבות היתרה  ,  2025חודש מרץ  ב הסכם זה    מושא  הבמבנ

הקבלן מתחייב    שמייחסת המועצה לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה.

את   להשלים  מנת  על  המנהל,  ו/או  המפקח  ע"י  שיידרש  ככל  במשמרות,  לעבוד 

 העבודה תוך התקופה הקבועה בהסכם זה. 

( לעיל תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו  1הוראות סעיף קטן )  (2)  

 של כל חלק מסוים מהעבודה.

לסעיף   (3)   יוארך המועד להשלמת    51ניתנה ארכה להשלמת העבודה בהתאם  להלן, 

 ( לעיל.2העבודה בהתאם לסעיף קטן )

 

ארכה להשלמת  

 העבודה

( המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו  2) 58כהגדרתה בסעיף פקודת שינויים  (1) .51

שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו של  

חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, רשאי המנהל לקבוע בה את השינוי במועד  

 . השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדרושה לביצוע העבודה

בשל   (2)   או  מלחמה,  של  עליון  מכח  הנובעות  מנסיבות  העבודה  בביצוע  עיכוב  נגרם 

צווים, תקנות או חוקים, והקבלן יוכיח קיומן של נסיבות אלו והיותן הגורם הישיר  
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לפי   להאריך  המנהל  רשאי  למנען,  באפשרותו  ואין  בשליטתו  אינן  אשר  לעיכוב, 

התחייבויות הקבלן בהסכם זה בתקופת זמן שתהא  שיקול דעתו את מועד ביצוע  

סבירה בהתאם לנסיבות ובלבד שהקבלן ביקש אורכה כאמור מיד עם קרות הסיבה  

 בגינה מתבקשת הארכה. 

אושרה ארכה כאמור, לא יחשב הקבלן כמפר הסכם זה כל עוד נמשכת המניעה או  

עוב גרוש  ו/או  כללי  סגר  בפועלים,  כי מחסור  בזה  מובהר  לא  העיכוב.  זרים,  דים 

 יחשב ככוח עליון.

 בכל הנוגע לביצוע העבודות לא תוכר כסיבה לצורך מתן אורכה מזג אוויר גשום. (3)  

  

עבודה בשעות 

 היום ובימי חול 

ככלל תבוצע העבודה על פי הסכם זה בימי חול ובשעות היום בלבד. מודגש, כי לא   (1) .52

בשעות החל   זה  לפי הסכם  עבודה  לשעה    19:00מהשעה  תבוצע  , אלא  07:00ועד 

 בהסכמת המנהל בכתב. 

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים, ללא  1אין הוראות סעיף קטן ) (2)  

הפסק או במשמרות רצופות ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד  

 ובאופן מפורש למפקח על כל הנסיבות הדורשות ביצוע כאמור. 

     

קצב ביצוע 

 העבודה

אם סבר המפקח בכל עת שהיא, כי קצב ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את   (1) .53

השלמת העבודה בזמן הקבוע על פי הסכם זה, או בתוך הארכה שניתנה להשלמתה,  

באמצעים   מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב  לקבלן  המפקח  יודיע  שניתנה,  וככל  אם 

בכדי   הארכה  הדרושים  תוך  או  הקבוע  הזמן  תוך  העבודה  השלמת  את  להבטיח 

 שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למפקח בכתב. 

( אינם מספיקים  1סבר המפקח, כי האמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן ) (2)  

בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו  

בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם והקבלן  יורה המפקח לקבלן    –

 מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים. 

רשאית המועצה לבצע את    –(  2לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) (3)  

על חשבון הקבלן   דרך אחרת,  בכל  או  ע"י קבלן אחר  או מקצתה,  כולה  העבודה 

כך, והמועצה תהיה רשאית לגבות מהקבלן  והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות ב

של   תקורה  בתוספת  האמורות  ההוצאות  את  שהיא,  דרך  שייחשבו    15%בכל 

או   שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  לנכותם  גבייה/משרדיות,  כהוצאות 

 לגבותם בכל דרך אחרת. 

העבודה, יפנה  אם יהיה צורך, לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע  (4)  

ביצוע   להחשת  יכולתו  כמיטב  לעשות  מתחייב  והקבלן  הקבלן  אל  בכתב  המנהל 

 העבודה כמבוקש על ידי המנהל. 
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(,  3( תחולנה הוראות סעיף קטן )4לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) (5)  

שנקבע  ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב  

 תחילה. 

  (6) ( קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  לדעת  4מילא  מכך,  כתוצאה  לו  ונגרמו   )

שנקבע   הקצב  לפי  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלה  על  נוספות  הוצאות  המנהל, 

תחילה, תחזיר המועצה לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות, בשיעור שייקבע  

 ע"י המנהל. 

 

שימוש או אי  

בזכויות  שימוש 

 על ידי המועצה 

לא   (1) .54 מסוים  במקרה  זה  הסכם  מתנאי  לסטיות  המנהל  או  המועצה  מצד  הסכמה 

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה. 

זה במקרה   (2)   לפי הסכם  בזכויות שניתנות להם  לא השתמשה המועצה או המפקח 

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

 זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי הסכם זה. 

 

 השלמה, בדק ותיקונים –פרק ח' 

 

תעודת השלמה  

ותעודת השלמה  

 חלקית 

בבדיקת    – הושלמה העבודה   (1) .55 יתחיל  והמפקח  בכתב,  למפקח  הקבלן  כך  על  יודיע 

יום מיום שהתחיל   30יום מיום ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך   15העבודה תוך  

 בה. 

ייתן לקבלן    –מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי ההסכם ומשביעה רצונו  

 תעודת השלמה.   ר,, ולאחר שהקבלן המציא לידיו תעודת גמעם תום הבדיקה

מצא המפקח שהעבודה לא בוצעה בהתאם להסכם, ימסור לקבלן בכתב את רשימת  

התיקונים הדרושים לדעת המפקח לשם התאמת העבודה להסכם, והקבלן חייב  

 לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. 

אם לפי תנאי ההסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני   (2)  

מהעבודה   שהוא  כל  חלק  הושלם  או  העבודה,  להשלמת  שנקבע  הסופי  התאריך 

והמועצה החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן  

לפי שיקול דעתו  לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה, כאמור, והמנהל יקבע  

 אם לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית.  

( תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודה או לגבי  1הוראות סעיף קטן )

הקבלן   את  משחרר  אינו  חלקית  השלמה  תעודת  מתן  כולה.  מהעבודה  חלק 

 מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי הסכם זה. 
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ו הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן  קבע המנהל כי הושלמה העבודה, א  (3)  

היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו חלק  

מסוים ממנה, כאמור, הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה  

או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו  

 ועצה. כלפי המ

  

הגדרת "תקופת 

הבדק" 

 ו"ערבות לבדק"

בתוספת      (1) .56 כהגדרתן  האחריות  ותקופת  הבדק  תקופת  את  יראו  זה  הסכם  לעניין 

 (. 1990)תיקון תש"ן  1973 –לחוק המכר )דירות( התשל"ג 

בהתאם   (2)  העבודה  השלמת  תעודת  מתן  מתאריך  יתחיל  הבדק  תקופת  של  מניינה 

או  55לסעיף   העבודה  ,  של  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  תעודת  של    –במקרה 

תעודת   ניתנה  לגביו  חלק  לאותו  ביחס  חלקיות  השלמה  תעודות  מתן  מתאריכי 

 השלמה חלקית. 

וכתנאי   (3)   כאמור,  המועצה  ושל  המפקח  של  רצונם  לשביעות  העבודות  מסירת  עם 

בנוסח   בדק,  ערבות  המועצה  בידי  הקבלן  יפקיד  לקבלן,  הביצוע  ערבות  להשבת 

מהחשבון הסופי    5%למסמכי המכרז. גובה ערבות הבדק יהיה בשיעור    3-מסמך ד

   ת הבדק.המצטבר. ערבות הבדק תעמוד בתוקפה למשך שנה אחת מתחילת תקופ 

 למדד הידוע ביום מסירת הערבות הבנקאית.   הצמוד תהיההערבות על פי סעיף זה  (4)  

  

תיקונים על ידי  

הקבלן ואחריות  

 למוצרים

על הקבלן להחזיק במצב טוב ולהיות אחראי לתיקונים בתוך תקופת הבדק. עם   (1) .57

נדרש, יתקן הקבלן מיד ועל  קבלת הודעה מהמנהל על פגם שהתגלה ו/או על תיקון  

ידי כך תוך תקופת   על  נזק שנגרם  וכל  ו/או התגלה כאמור  פגם שבא  כל  חשבונו 

 הבדק. התיקון ייעשה לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח.

 . 71( דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 1אין בסעיף קטן ) (2) 

בגגות אספלט יבצע הקבלן הלבנת הגגות לאחר קבלת המבנה מידי שנה בשנה עם   (3)  

תחילת הקיץ מיד לאחר תום הגשמים בחומר הלבנה רפלקטופיקס או שווה ערך  

(  1)  56וזאת במשך כל תקופת האחריות לגבי אטימות המבנה כפי שמופיע בסעיף  

 דלעיל. 

מתחייב   (4)   לעיל  מהאמור  לגרוע  תקופת  מבלי  במסגרת  חשבונו  על  להעניק  הקבלן 

הבדק שירות ואחריות לגבי מתקנים חשמליים ו/או ציוד אחר אשר יש לו אחריות  

ושירות, אשר הותקנו על ידו באתר העבודות במסגרת ביצוע העבודות על פי הסכם  

זה, כדוגמת מזגנים, מעלית וכדומה, באמצעות בעלי מקצוע מיומנים בעלי רישוי  

 כנדרש.
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 שינויים, הוספות והפחתות –פרק ט' 

 

המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי בעבודה לרבות: צורתה,   (1) .58 שינויים בעבודה

איכותה, גודלה, וממדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הן המתוארת בתכניות והן  

 בכל מסמך אחר, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

למסמכי    5-י   מסמךלמכרז )למען הסר ספק מודגש, כי שינויים בתוכניות המחייבות  

כל    הנגזרות מהןהכוללות  המכרז(, אשר ישפיעו על הכמויות   )בבחינה כוללת של 

שינויים/תוספות אשר  )הפחתה או הוספה( לא יהווה    5%בשיעור של עד    ,הפרוייקט(

הקבוע   הפאושלי  התמורה  מחיר  בעדכון  העניין,  לפי  הקבלן/המועצה,  את  יזכו 

 בהסכם זה.  

( למכרז  בתוכניות  שינויים  על    5-י  מסמךמנגד,  ישפיעו  אשר  המכרז(,  למסמכי 

בשיעור העולה    ,)בבחינה כוללת של כל הפרוייקט(  הנגזרות מהן  הכוללות  הכמויות

פה(, יהוו שינוי אשר ישפיע על מחיר התמורה בהסכם זה.  )הפחתה או הוס  5%על  

 ( להלן.2ככל ומדובר בתוספת תמורה, יחול המנגנון הקבוע בס״ק )

( תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן  1הוראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן ) (2)  

 אשר   באופן,  שמחילה תוספת כמויותפקודת שינויים  כל  בכתב. מובהר בזאת, כי  

טעונה  מעבר למחיר ההסכם בתוספת תמורה   קבלןה את לזכות עשוי כולל  בחישוב

, והקבלן לא יהיה זכאי לכל  המנהלחתימתו של גזבר המועצה, בנוסף על חתימת  

 תוספת תמורה בלא פקודת שינויים חתומה בידי המנהל והגזבר כאמור. 

כל פקודת שינויים לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה תוך מועד ההסכם או   (3)  

  51תבטל באיזו צורה שהיא את תנאי ההסכם וכל הכלול בו, בכפוף לאמור בסעיף  

 ( לעיל.1)

להלן, ושכר    59ניתנה פקודת שינויים, ייקבע ערך השינוי בהתאם להוראות סעיף   (4)  

ההסכם יועלה או יופחת בהתאם לכך, ובלבד שפקודת שינויים המוסיפה על מחיר  

 התמורה על פי הסכם זה אושרה מראש ובכתב על ידי המנהל ועל ידי הגזבר.  

יוכל הקבלן   (5)   לדרוש או לתבוע מהמועצה  במקרה של הפחתה בהיקף העבודה לא 

 פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה. 

חריגה   (6)   בין  ההסכם,  מתנאי  חריגה  כל  לאשר  מוסמך  איננו  המפקח  כי  מובהר 

תישמע   לא  כזה.  תשלום  מחייבת  אינה  אשר  חריגה  ובין  נוסף  תשלום  המחייבת 

 תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח. 

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועם של השינויים ו/או העבודות הנוספות מחמת אי   (7)  

 קביעת ערכם ועליו לבצעם מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל. 
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ככל שנדרש שינוי בעבודה כאמור, אשר בצידו תוספת תמורה, לא יחל הקבלן בשום   (8)  

ידי הגזבר  אופן בביצועו בטרם קבלת פקודת שינויים חתומה על   ידי המנהל ועל 

 כאמור. 

 

( לעיל, אשר יש לו השפעה על מחיר  1) 58כקבוע בסעיף  ערכו של כל שינוי שבוצע   (1) .59 הערכת שינויים 

זה, הסכם  פי  על  הפאושלי  בכתב    התמורה  הנקובים  היחידות  מחירי  לפי  ייקבע 

י)  הכמויות המכרז(   4-מסמך  ידי    למסמכי  על  שתימדדנה  כפי  הכמויות  במכפלת 

המפקח. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של  

ערכ ייקבע  השינויהשינוי,  של  הבנייה    ו  לענף  דקל  מחירון  במהדורתו  באמצעות 

ערך הסעיף,   ביום קביעת  הידועה  של  האחרונה  תוספות   15%בהפחתה  כל    וללא 

 .לרבות תוספת רווח קבלן ראשי

 קביעת המפקח בכל הנוגע למדידת הכמויות תהא סופית. (2)  

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי, והוא בדעה שהשינוי   (3)  

יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש   מחייב את העלאת   שכר ההסכם, 

העלאת שכר ההסכם כאמור, ולא יבצעה עד לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות  

אישור המנהל ואישור הגזבר. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי  

עתו  שהקבלן פנה בכתב כאמור, או ביצע הקבלן את העבודה מבלי להתריע על כי לד

השינוי מחייב את העלאת שכר ההסכם, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי  

 לא ישפיע על שכר ההסכם.

 

תשלומי עבודה  

 יומית

מובהר ומוסכם, כי המועצה לא תישא בכל תשלום בגין עבודה יומית אשר ביצע הקבלן,  .60

יחידות   בסיס  על  כולה  תקבע  זה  הסכם  פי  על  התמורה  על  וכי  בהתבסס  וכמויות, 

 ( לעיל. 1) 59הכמויות ו/או במחירון דקל כאמור בסעיף  יהמחירים הנקובים בכתב

   

  בוטל  .61 רשימת תביעות 

   

 מדידות –פרק י' 

 

( לעיל, מחיר התמורה על פי הסכם  1) 58כאמור לעיל, בכפוף למנגנון הקבוע בסעיף   (1) .62 מדידת הכמויות 

למסמכי המכרז( בהפחתת    4-מסמך יזה יהיה פאושלי וסופי, ויגזר מכתב הכמויות )

שיעור ההנחה שהציע הקבלן במכרז. בהתאם, למעט בכל הנוגע לשינויים בתוכניות  

העולים למכרז,  מ/המחייבות  הנגזרות  הכוללות  מהכמויות    5%  - פוחתים 

 , לא יבוצעו מדידות. למסמכי המכרז( 5-י מסמךמהתוכניות המחייבות למכרז )
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סכומים 

 משוערים

 בוטל.  .63

      

 תשלומים  –פרק י"א 

 

אבני דרך  

 לתשלום

העבודות   (1) .64 ביצוע  מחוייבויות  מושאתמורת  כל  והשלמת  זה  ביחס    הסכם  הקבלן 

לעבודות הבנייה על כל מרכיביהן ולרבות כל עבודה הכרוכה בביצוען או הדרושה  

לשם השלמתן באופן מיטבי עפ"י הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתמורה פאושלית  

של  בסך  ומוחלטת  סופית  כוללת 

  ₪____________________________________

 ________( ₪. )במילים:_________________________________ 

בהתאם לתוכניות    תמבוססת על הכמויועבודות  המובהר, כי התמורה בגין ביצוע  

מחיר פי  הכמויות   יועל  י)  כתב  ההנחה    4-מסמך  שיעור  בניכוי  המכרז(  למסמכי 

   שהציע הקבלן במכרז.

בשיעור   (2)   למכרז  המחייבות  בתוכניות  שינויים  יבוצעו  בו  מקום  האמור,  אף  על 

( לעיל, תשולם/תופחת התמורה בהתאם  1)58, כאמור בסעיף  5%  -פוחת מ /העולה

 למסמכי המכרז(.   4-י מסמךלשינויים ועל פי המחירים הקבועים בכתב הכמויות )

ביחס לעבודה  בחודש    5  - וזאת עד ל  ,מפורטחודשי  חשבון    מדי חודש  הקבלן יגיש (3)  

ימים קלנדריים    14בתוך    ע"י המפקח  יבדק. החשבון  אשר בוצעה בחודש החולף

אבני הדרך  מיום ההגשה, ויאושר ככל שהינו הולם את העבודה שבוצעה ביחס ל

 . ׳ למסמכי המכרז(אמסמך יבלוח תשלומי התמורה )כפי שנקבעו 

יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן חישובי כמויות  ואישורו  לצורך בדיקת החשבון   (4)  

קבלת  המלווים   לצורך  המפקח  לדעת  הנדרש  אחר  מסמך  כל  ו/או  בתרשימים 

 החלטה האם לאשר את החשבון שהוגש ובאיזה אופן לאשרו.

מודגש, כי מילוי יומני העבודה כנדרש בהסכם זה ו/או על פי הנחיות המפקח ו/או   (5)  

 המנהל, הינו תנאי לצורך אישור חשבון.

 . בוטל (6)  

במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות מכל מין וסוג  מוסכם בזאת   (7)  

שהוא, לרבות להפרשי הצמדה לגבי התקופה שמיום חתימת הסכם זה ועד ליום  

 התשלום בפועל. 

מימון    בגיוס ידוע לקבלן והוא מסכים לכך באופן בלתי חוזר, כי בגין תלות המועצה   (8)  

חיצוניים לביצוע העבודות גורמים  זה, המועצה תהא רשאית    מאת  נשוא הסכם 

לדחות את חתימת הצדדים על הסכם זה וכן, בכל שלב שלאחר חתימת ההסכם,  

לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות או כל חלק מהן, ביצוע חלקי או ביצוע על  
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בסיס לוחות זמנים שונה מהקבוע במכרז ובהסכם זה, וזאת מבלי שתהא לקבלן  

ר לשימוש בזכות זו, ומבלי שתהא לקבלן זכות לקבל פיצוי  כל תביעה או טענה בקש

 כלשהו מהמועצה בגין שימוש בזכות כאמור. 

 בוטל  (9)  

לשלם לקבלן עפ"י הסכם זה, יתווסף מע"מ    בגין כל התשלומים שהמועצה מחוייבת (10)  

 כדין, כנגד קבלת חשבונית מס כדין. 

 

סילוק שכר  

 ההסכם

יום מתאריך מתן תעודת ההשלמה לעבודה כולה, או לחלקה אם    60-לא יאוחר מ (1) .65

לעיל, יגיש הקבלן חשבון    55ניתנה לגבי אותו חלק תעודת השלמה כאמור בסעיף  

חלקית,   השלמה  תעודת  ניתנה  לגביו  ממנה  חלק  לאותו  או  כולה  לעבודה  סופי 

 בצירוף כל המסמכים הקשורים בו.  

יום לאחר    60- לא יאוחר מ  -כפי שנקבע כאמור-לקבלן  שכר ההסכם יסולק במלואו

אחר   סכום  וכל  ששולמו,  ככל  ביניים,  תשלומי  בהפחתת  הסופי,  החשבון  אישור 

ששולם עד אותה שעה על חשבון סכום ההסכם, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע  

אחרת   עילה  כל  לפי  או  הסכם  לפי  מהקבלן  ערבות    –למועצה  להמצאת  בכפוף 

לעיל לידי המועצה, ובכפוף להצהרה    56תקופת הבדק האמורה בסעיף  בנקאית ל

 .'אכנספח וכתב ויתור על חיסול תביעות בנוסח הרצ"ב והמסומן 

תוך   (2)   סופי  חשבון  הקבלן  הגיש  ע"י    14לא  כך  על  לו  שנשלחה  בכתב  מהודעה  יום 

כזה, לאחר  המנהל, רשאי המנהל להכין בעצמו חשבון זה לפי שיקול דעתו. חשבון  

שהעתק ממנו נשלח לקבלן ייחשב כחשבון סופי. הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו כל  

טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בגין חשבון שיוכן כאמור  

 בסעיף זה. 

מובהר בזאת, כי שכר ההסכם מהווה שכר כולל  בגין כל מרכיבי העבודה, ולרבות   (3)  

נ ומטלה  פעולה  פירוקם,  כל  פיגומים,  התקנת  כגון  במסגרתה  המתבצעות  לוות 

 פעולות הובלה ופינוי פסולת בניין לאתר מורשה כיו"ב.

היה ויתברר, כי הקבלן קיבל שכר הסכם מעל המגיע לו בהתאם לאבני הדרך נשוא   (4)  

הסכם זה, ו/או בהתאם לחשבונות המאושרים, ישיב הקבלן למועצה את תשלומי  

ימים מיום הדרישה; היה והקבלן יפגר בהשבת תשלומי היתר כאמור    7היתר, תוך 

כפי   הריבית  בשיעור  פיגורים  ריבית  בנוסף,  למועצה  לשלם  עליו  יהא  זה,  בסעיף 

 שייקבע מעת לעת ע"י החשב הכללי באוצר. 

   

במחירי   תנודות 

החומרים ובערך 

 העבודה

או כל הפרשי שיערוך אחרים, / מובהר בזה, כי שכר ההסכם לא ישא כל הפרשי הצמדה ו .66

בכתב  המפורטים  והעבודות  היחידות  מחירי  וסופיים,   יוכי  פאושליים  הינם  הכמויות 

 ואינם כפופים לתנודות במחירי החומרים ו/או בערך העבודה. 
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 המשכת הביצוע -סיום ההסכם או אי –פרק י"ב 

תעודת סיום 

 הסכם

הקבוע   (1) .67 בנוסח  ההסכם  סיום  תעודת  לקבלן  המנהל  ימסור  הבדק,  תקופת  בתום 

להסכם    'בבנספח   בהתאם  והושלמה  בוצעה  העבודה  כי  המצהירה  זה,  להסכם 

 ולשביעות רצונו המלאה של המנהל בכפוף להערות, אם וככל שתהיינה. 

ובעת  מסירת תעודת סיום ההסכם לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנ (2)  

 מההסכם אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

מאת   (3)   והיתר  אישור  כל  להשגת  הקבלן  של  מחובתו  לגרוע  בכדי  לעיל  באמור  אין 

ותעודת    4הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או מכל גורם אחר, לרבות השגת טופס  

 גמר.

    

העדר אפשרות  

להמשכת ביצוע  

 העבודה

אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה   (1) .68

למועצה   הקבלן  יפנה  עליה,  שליטה  לקבלן  שאין  סיבה  מכל  או  מלחמה,  מפאת 

והמועצה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה  

המשכת ביצוע  - ת המנהל בכל הנוגע לאיכולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראו

 העבודה כאמור. 

לפי   (2)   העבודה  ביצוע  להמשכת  אפשרות  העדר  של  במקרה  לקבלן  שישולם  הסכום 

לפי    עד לתאריך מתן האישור האמור  ערך העבודה שבוצעה   - ( יהיה  1סעיף קטן ) 

 קביעת המנהל אשר תתבסס על החלק היחסי של העבודה שבוצעה.

תשלום הסכום כאמור יהווה סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות   (3)  

 לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

 

 תרופות –פרק י"ג 

 

פיצויים 

מוסכמים 

מראש  וקבועים 

 על איחורים 

אם לא יבצע הקבלן את העבודה ו/או חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים ו/או לא   (1) .69

ישלים אותה תוך התקופה הנקובה בהסכם זה, או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת  

בתוספת הפרשי    ₪   5,000העבודה, אם וככל שניתנה, ישלם הקבלן למועצה סך של  

כפיצויים מוסכמים    ל,ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד התשלום בפוע  הצמדה

וקבועים מראש על כל יום או כל חלק ממנו של איחור בין המועד שנקבע לביצוע  

העבודה או חלקה ועד מועד ביצועה ו/או השלמתה למעשה; זאת נוסף לכל זכות  

 ביצוע כאמור. -אחרת העומדת למועצה על פי כל דין כנגד הקבלן בשל אי 

רשי התנודות במדד כהגדרתן בהסכם זה  לסכום הפיצוי המוסכם הנ"ל יתווספו הפ

 לעיל. 
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  (2) ( ( מכל  1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן 

סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, בין אם הוא מגיע על פי הוראות הסכם  

זה, ובין אם הוא מגיע מסיבה אחרת, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  

מאת   לידיה  שנמסרה  בנקאית  ערבות  כל  של  חילוטה  באמצעות  לרבות  אחרת, 

הקבלן   שחרור  משום  כשלעצמו  בו  אין  הניכויים  או  הפיצויים  בתשלום  הקבלן. 

 מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. 

שהוא    אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל (3)  

והמועצה החזיקה או השתמשה בחלק האמור, יופחת לגבי    55מהעבודה לפי סעיף  

כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים  

( בסעיף קטן  היחסי שבין חלק העבודה  1והקבועים מראש האמורים  לפי הערך   )

ל ידי הקבלן, ישלם  האמור לבין העבודה כולה. אם יבוטל ההסכם עקב הפרתו ע

למועצה   שניתנה  הערבות  בסכום  ההסכם  ביטול  בשל  פיצויים  למועצה  הקבלן 

 להבטחת קיום ההסכם, והמועצה תהא מוסמכת ורשאית לחלט את הערבות. 

 

הפסקת 

 העבודה

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות אם   (1) .70

לתנאים   בהתאם  המנהל  מאת  בכתב  הוראה  לפי  או  דין  כל  לפי  כן  לעשות  נדרש 

ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשנה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב  

 על כך. 

( ינקוט הקבלן באמצעים  1מקצתה, לפי סעיף קטן )הופסק ביצוע העבודה כולה או  (2)  

 להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעת רצונו של המנהל. 

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות   (3)  

( קטן  בסעיף  כאמור  למנהל  1המנהל,  נתן  שהקבלן  ובלבד  המועצה,  על  תחולנה   )

מ  30בתוך   את  ימים  לדרוש  כוונתו  על  בכתב  הודעה  המנהל,  הוראת  קבלת  יום 

 תשלום ההוצאות הנ"ל.  

להעלות   הזדמנות  לקבלן  שניתנה  לאחר  המנהל  ידי  על  ייקבע  ההוצאות  שיעור 

יום מיום מתן ההודעה, ובלבד ששיעור הוצאות אלו לא יעלה    30טענותיו בכתב, תוך  

( להלן כאילו הופסקה  6קטן )בשום מקרה על הסכום המתקבל מהחישוב לפי סעיף  

 (. 5העבודה כולה או מקצתה לצמיתות לפי סעיף קטן )

( לעיל, נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת  3על אף האמור בסעיף קטן ) (4)  

תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל לפי סעיף    –הקבלן  

 זה על הקבלן. 

ספק   הסר  בשללמען  עבודה  בהפסקת  יראו  כי  הפסקות    יובהר,  גשומים,  ימים 

עבודה, שביתות או השבתות שהוכרזו על ידי הקבלן, קבלני משנה שלו או עובדיהם  

או ארגוניהם המקצועיים, סגר בשטחים, אינתיפאדה, מגפה ו/או סגרים מכל מין  
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הקורונה מגפת  בשל  לרבות  שהוא  באשמתוסוג  נגרמה  אשר  עבודה  כהפסקת   ,  

 .  הקבלן

הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו   (5)  

להסכם והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יאמוד    48התחלת עבודה על פי סעיף  

המנהל את חלקה היחסי של העבודה שבוצעה בידי הקבלן עד להפסקתה לצמיתות,  

 ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן. יום מהתאריך בו   30לכל המאוחר תוך 

  (6) ( קטן  בסעיף  האמור  לשיעור  5במקרה  בהתאם  המגיע  הסכום  לקבלן  ישולם   )

קביעת   פי  על  זה,  בהסכם  הכלולות  ההתחייבויות  כלל  מתוך  שבוצעה  העבודה 

 ( לעיל, במכפלת עלות ההסכם הכוללת. 5המנהל כאמור בסעיף ) 

סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות  תשלום ההוצאה כאמור הוא   (7)  

 לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו בשל הפסקת העבודה. 

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיתות אחרי חתימת ההסכם אך לפני   (8)  

שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה, או אחרי שניתן צו להתחלת העבודה,  

הקבלן בביצוע העבודה למעשה, לא יהא הקבלן זכאי לכל    כאמור, אך בטרם החל

 פיצוי ו/או תשלום, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

לא    –( באשמת הקבלן  8( עד )5נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי סעיפים קטנים ) (9)  

ו/או לפגוע    יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה. וזאת מבלי לגרוע

 בכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה של המועצה לתשלום פיצויים מהקבלן. 

  

פגמים וחקירת  

 סיבותיהם

נתגלו פגמים או ליקויים בעבודה, בזמן ביצועה או תוך תקופת הבדק רשאי המנהל   (1) .71

שיטה   לפי  ושיתקנם  הליקויים  או  הפגמים  סיבות  את  שיחקור  מהקבלן  לדרוש 

שתאושר על יד המנהל. אם הפגמים והליקויים אינם ניתנים לתיקון יהיה הקבלן  

 חייב בתשלום פיצויים למועצה, בסכום שייקבע ע"י המנהל. 

שנים לאחר גמר תקופת הבדק,    5נתגלו פגמים, ליקויים וקלקולים בעבודה בתוך   (2)  

יב לתקן את  הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי ההסכם, יהא הקבלן חי 

הפגמים   אין  ואם  חשבונו,  על  בהם  הכרוך  וכל  והקלקולים  הליקויים  הפגמים, 

פיצויים   בתשלום  הקבלן  חייב  יהיה  לתיקון,  ניתנים  הקלקולים  או  הליקויים 

 למועצה בסכום שייקבע ע"י המנהל. 

 דין. ( לעיל, אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל 2) -( ו1האמור בסעיף קטן ) (3)  

  

אי מילוי  

התחייבויות  

 הקבלן

אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן,   .72

רשאי המנהל לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה 

שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן, או לנכות  
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יחשבו כהוצאות גבייה, מכל סכום שיגיע שי  15%את ההוצאות האמורות, בתוספת של  

 ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן רשאית המועצה לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

סילוק יד  

הקבלן 

במקרים 

 מסויימים

בכל אחד מהמקרים שלהלן תהא המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב   (1) .73

ידו של הקבלן ממנו, ולהשלים  ימים, לתפוס את מקום העבודה ולסלק את    7של  

את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים, או בכל דרך אחרת, ולהשתמש לשם כך  

בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום העבודה, וכן למכור את עודפי החומרים  

לכיסוי   כאמור  ממכירה  בהכנסות  ולהשתמש  האמורים  והמתקנים  הציוד  ואת 

 המגיע למועצה מהקבלן לפי ההסכם:

כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור   )א(   

נושיו  לטובת  או  או    עם  בפירוק  כשהוא  מאוגד,  גוף  של  במקרה  או, 

מאוגד   גוף  יצירת  לשם  עסקים  פירוק  ללא  להתפרקות  )פרט  בהתפרקות 

 אחר(.

כשהקבלן מסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן משנה   )ב(   

 בביצוע העבודה בלי הסכמת המועצה בכתב.

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם; )ג(   

להסכם זה לבצע את   72( ו/או  3)  53בכל מקרה שהמועצה החליטה לפי סעיף   )ד(   

 העבודה ע"י קבלן אחר או בדרך אחרת;

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של   )ה(   

הנאה   טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן  הקבלן, 

 לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם;כלשהי בקשר להסכם או 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן   )ו(   

 קלון; 

כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן לא התחיל בביצוע   )ז(   

מבצעה   אינו  שהוא  או  ביצועה,  מהלך  את  שהפסיק  או  מסויימת,  עבודה 

שנקבע ואושר ע"י המפקח, או שהוא אינו מבצע העבודות  ברציפות לפי לו"ז  

מהמהנדס   בכתב  להוראה  מציית  ואינו  במועד  להשלמתן  הדרוש  בקצב 

להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או  

 לפי לוח הזמנים.

רו  כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, שהקבלן ו/או מי מטעמו הפ )ח(   

ולא תיקנו את   יותר מההתחייבויות הכלולות בהסכם ובמסמכיו  אחת או 

שננקב   הזמן  תוך  המפקח  מאת  כך  על  התראה  שקיבלו  לאחר  ההפרה 

 בהתראה. 
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על   )ט(    המבוצעות  העבודות  כי  מטעמו,  מי  ו/או  בקבלן  התרה  המפקח  כאשר 

מייד עם קבלת  ידיהם, כולן או מקצתן, אינן לשביעות רצונו, והוא לא נקט  

 התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודות. 

כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע   )י(   

 ההסכם. 

כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן משתמש בחומרים   )יא(   

ו/או אינו משתמש בציוד  ו/או ציוד שאינם באיכות ראויה בביצוע העבודות  

 ו/או בחומרים הדרושים. 

את   )יב(    ממלא  אינו  הקבלן  כי  הבלעדי,  דעתו  שיקול  עפ"י  סבור,  כשהמפקח 

הוראות המפקח ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע  

 לכך ע"י נותן ההוראה.   

של הקבלן שניתנה  אם יתברר, להנחת דעתו של המפקח, כי הצהרה כלשהי   )יג(   

בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית  

 אשר לדעת המפקח היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן. 

  (2)  ( קטן  סעיף  לפי  ממנו  הקבלן  של  ידו  וסילוק  העבודה  מקום  בהם  1תפיסת  אין   )

משום ביטול ההסכם ע"י המועצה, והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי  

תהא   לא  ומאידך,  מלמלאן;  אותו  ימנע  שהמנהל  להתחייבויות  פרט  ההסכם 

(  4)   -( ו3טנים )המועצה חייבת כלפי הקבלן בהתחייבויות המפורטות בסעיפים ק

 להלן; 

סמוך לשעת תפיסת מקום העבודה ע"י המועצה וסילוק ידו של הקבלן ממנה לפי   (3)  

( יקבע המנהל ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו מגיע  1סעיף קטן )

לקבלן בגין ביצוע ההסכם עד לשעה האמורה וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד  

 שבמקום העבודה באותה שעה. והמתקנים 

משעת תפיסת מקום העבודה כאמור ע"י המועצה לא תהא המועצה חייבת לשלם   (4)  

לקבלן סכום כל שהוא בקשר להסכם עד שתסתיים תקופת הבדק, ולאחר מכן עד  

שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה, וישוערכו דמי  

כל   ע"י  למועצה  שנגרם  קיום  הנזק  אי  בגין  ו/או  העבודה  בהשלמת  דחייה 

כל שהן שנגרמו   הוצאות  בגין  ו/או  זה  הוראות הסכם  פי  על  התחייבויות הקבלן 

 למועצה ע"י הקבלן וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם.  

לאחר שהובהר כל האמור לעיל יהא הקבלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן  

בו אילו היה ממשיך ומבצע את ההסכם בשלמותו  שכר ההסכם שהקבלן היה זוכה  

לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור בתנאי  

 כי:
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הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המנהל בכתב לפי   )א(   

 (; 3סעיף קטן )

ע"י   )ב(    כפי שאושרו  והפיצויים  היה סכום הוצאות השלמת העבודה, הנזקים 

( עולה על אומדן שכר ההסכם שהקבלן היה  3המפקח כאמור בסעיף קטן )

יהא הקבלן חייב    – זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את ההסכם בשלמותו  

בתשלום ההפרש שביניהם למועצה והמועצה תהיה זכאית לגבותו בדרך של  

ל סכום שמגיע ממנה לקבלן, בין אם הוא מגיע על פי הסכם זה ובין  קיזוז מכ 

 אם הוא מגיע לקבלן מכל מקור אחר, וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן.  (5)  

 

הפסקת 

העבודה ע"י 

 המנהל 

נעשית   .74 אינה  שהעבודה  במקרה  או  העבודה  את  הקבלן  הפסיק  המנהל  לדעת  באם 

במהירות הדרושה כדי לסיימה תוך המועד הנקוב בהסכם, או במקרה שהעבודה אינה  

מוצאת לפועל בהתאם להוראות הסכם זה, יודיע על כך המנהל לקבלן ובאם לאחר קבלת  

אחרי דרישה כלשהי בקשר לעבודה, הודעה זו סרב הקבלן לתקן עבודה פגומה ו/או למלא  

ימים מיום קבלת ההודעה, לא אחז באמצעים להמשכת העבודה בהתאם   3או בחלוף  

חלקה,  או  כולה  העבודה,  את  הקבלן  מידי  לקחת  המנהל  רשאי  זה,  הסכם  להוראות 

ולהמשיך בה בעצמו, ו/או באמצעות מי מטעמו, וכל ההפסדים או ההוצאות הנוספות 

 לו על הקבלן וכל הכספים שהוצאו בקשר לכך; הכרוכות בדבר יחו

בגין   לקבלן,  ממנה  המגיעים  מהכספים  אלה  כספים  לקזז  רשאית  המועצה  תהא  כן 

 העבודה נשוא הסכם זה או בגין כל עבודה אחרת או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

  

זה, נתונה לבית המשפט  סמכות השיפוט בעניין שבמחלוקת בין הצדדים בעניין הסכם   .75 סמכות שיפוט

 השלום בנתניה או לבית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין.

 

מעמדו 

המשפטי של  

 הקבלן

הקבלן ייחשב כקבלן עצמאי במערכת יחסיו עם המועצה. אין לפרש כל זכות של   (1) .76

המועצה להורות, לפקח או להדריך את הקבלן ו/או עובדיו ו/או פועליו כמקנה להם  

עובדי מועצה. הקבלן וכן עובדיו ופועליו לא יחשבו בשום מקרה כעובדי  מעמד של  

 מועצה ולא ייווצרו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד   (2)  

מטעמו, יראו את הצדדים  מעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי  

מהתמורה הקבועה בהסכם זה    60%כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה  

"(, והקבלן מצהיר בזאת כי התמורה המופחתת הנה  התמורה המופחתת )להלן: "

מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, במידה שייקבע כי  

 התקיימו יחסי עובד מעביד כאמור. 
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במקרה כזה, הקבלן יחויב להשיב למועצה את מלוא הסכומים שקיבל בקשר עם   (3)  

" )להלן:  המופחתת  לתמורה  מעבר  זה  ההשבההסכם  הפרשי  סכום  בתוספת   )"

למועד   ועד  תשלומם  ממועד  מקסימלית,  וריבית  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדה 

ום שתחוב  ההשבה בפועל, והמועצה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכ 

עקב   הקבלן  זכאי  יהא  לו  סכום  כל  לרבות  דין,  כל  ו/או  זה  הסכם  פי  על  לקבלן 

 הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור. 

סכום   (4)   כל  בגין  המועצה  את  לשפות  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 של יחסי עובד מעביד.  שתידרש לשלם עקב קביעה כאמור בדבר קיומם

  

קיזוז, גביה או  

 עיכוב כספים

הקבלן מסכים בזאת כי המועצה תהיה רשאית לקזז מכל סכום המגיע לו מהמועצה ו/או   .77

לגבות ו/או לעכב תחת ידה כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין הסכם זה 

 והן בגין כל התקשרות אחרת או מכל מקור אחר. 

 

, 44,  43, 42,  39, 38,  33,  27,  25, 24,  23,   22, 21,  18,  16,  12,  9, 8,  5,  4הפרתם של סעיפים   .78 הפרה יסודית

, אשר תזכה את תחשב כהפרה יסודית של ההסכם  64   -ו  62,  56,  53,   52,  50,  49,  48

של   בסכום  מוסכם  פיצוי  בתשלום  שידרש   50,000המועצה  מבלי  וזאת  הפרה,  לכל   ₪

הוכיח נזק כלשהו, ומבלי לגרוע מזכותה לדרוש מהקבלן פיצוי נוסף בגין כל נזק  ממנה ל

המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים   .אשר נגרם לה בשל הפרה זו

מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, בין אם הוא מגיע על פי הוראות הסכם 

תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת,  זה, ובין אם הוא מגיע מסיבה אחרת, וכן 

לרבות באמצעות חילוטה של כל ערבות בנקאית שנמסרה לידיה מאת הקבלן. בתשלום 

הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את 

 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

 

 

  ולראיה באנו על החתום: 

 הקבלן ע"י:  המועצה המקומית אבן יהודה ע"י:

   

 __________________   __________________ 

   ראש המועצה וגזבר המועצה 
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 אישור עו"ד של הקבלן 

 

ה"ה   חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  אני 

התאגיד  ________________,   חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,_________________

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להתקשר  

 בהסכם זה. 

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  עו"ד/רו"ח וכתובת שם  תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 1- דמסמך 

 ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע

       

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 

 לכבוד 

   אבן יהודה מועצה מקומית

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

                     

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

  

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

)להלן   מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת   _____________________________________________-  

  ₪  715,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  הנערב"

"( שתדרשו מאת סכום הערבות"  -בלבד )להלן    שקלים חדשים(   אלף  וחמישה עשרמאות  שבע  )במילים:  

בן  אמרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים בלהקמת  לביצוע עבודות    הנערב בקשר למכרז

 .יהודה

מקבלת דרישתכם הראשונה  מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד  סכום הערבות ישולם לכם על ידינו,   .2

גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את    חתומה ע"י   בכתב,

 דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב. 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    2התשלום, כאמור בסעיף   .3

 כם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.שיימסרו על יד

)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל    7/2023/23ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .4

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 להעברה או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת  .5

                                              

 בכבוד רב,                                      

                                                                                  ____________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 2- דמסמך 

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם 

 להסכם(  8)סעיף 

 לכבוד

 "(המועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה )להלן 

 53המייסדים רחוב 

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

 _____________________________    הנדון: ערבות בנקאית מספר

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

"( אנו הנערב"  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן  

 מאות   ארבע  מיליון)"ח  ש  1,430,000  שלום כולל  ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכ

לביצוע עבודות  "( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם  סכום הערבות"  -חדשים( בלבד )להלן    שקלים  אלףושלושים  

, בהתאם למוסכם בהוראות הסכם  להקמת מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, ספורט וחוגים שונים באבן יהודה

 ______________. מיום 

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  הבניהסכום  המרכזית   תשומות  הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  מתפרסם  שהוא  כפי 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -לסטטיסטיקה  )להלן 

 " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שנת______ שהתפרסם בתאריך ____________ המדד היסודי"

 רבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  " לעניין עהמדד החדש"

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 

 החדש למדד היסודי בסכום הערבות מחולק במדד היסודי.

המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל    אם

 הפרשי הצמדה. 

שעות ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו    48לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך   .3

רבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם  נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הע

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _____________________ .  .4

ברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים שיימסרו לעיל, יעשה על ידנו על דרך של הע  3התשלום, כאמור בסעיף   .5

 על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   .6

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,          

                                                                                    ______________________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 3- דמסמך 

 ערבות בנקאית להבטחת טיב הביצוע )ערבות בדק( 

 (  להסכם 56)סעיף  

 לכבוד

 "(המועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה )להלן 

 רחוב _______________ 

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

 _____________________________    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 

מס'   .1  __________________________ בקשת  מרחוב  לפי  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 

"( אנו הנערב"  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן  

של  כולל  לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה  ערבים 

שקלים    _________________________________)ש"ח    _______________________________

לביצוע עבודות להקמת מרכז נופש    הסכם"( שתדרשו מאת הנערב בקשר לסכום הערבות"  -בלבד )להלן    חדשים(

יהודה באבן  שונים  וחוגים  ספורט  פנאי,  לפעילות  בהוראות  ,  וספורט  למוסכם  מיום  בהתאם  הסכם 

______________ . 

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  הבניהסכום  המרכזית   תשומות  הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  מתפרסם  שהוא  כפי 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -לסטטיסטיקה  )להלן 

 " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שנת______ שהתפרסם בתאריך ____________ המדד היסודי"

 " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  המדד החדש"

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין  

 היסודי.המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות מחולק במדד 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל 

 הפרשי הצמדה. 

ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו   שעות  48בתוך  לפי דרישתכם הראשונה בכתב,   .3

על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל  נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה  

 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _____________________ .  .4

ע"פ הפרטים שיימסרו  ך של העברה בנקאית לחשבון המועצהדר לעיל, יעשה על ידנו על 3התשלום, כאמור בסעיף  .5

 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.  ,על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   .6

 ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,   

                                                                                     ______________________  
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 

 ה׳ מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים

  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפולי

גורמים נוספים   מבקש האישור*
הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור 

מען הנכס  המבוטח
המבוטח / כתובת  

 ביצוע העבודות* 

 מעמד מבקש האישור* 

 שם: 
המועצה המקומית 

 אבן יהודה

 שם 
ו/או קבלנים  למלא

ו/או קבלני משנה 
 ו/או המזמין

 כתובת העבודות:
 

עבודות להקמת  
קאנטרי קלאב  

 באבן יהודה 
 
 
 

 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 משכיר ☐

 אחר מזמין עבודה☐
 

  ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.  

 מען
, 53רחוב המייסדים 

 אבן יהודה

 מען 

1.  

 כיסויים            

 הפוליסה פרקי 
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח 
  ומהדורת
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

/   האחריות גבול
  שווי/  ביטוח סכום

 העבודה 

  נוספים כיסויים 
 חריגים  וביטול בתוקף

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד' 

מט  סכום 
 בע 

 קבלניותכל הסיכונים עבודות 
  בהתאם  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות

 (: הפוליסה לפרקי

, 316, 314, 313, 309 ₪  למלא   ביט 
318 ,328 334 (24 

 חודשים( 

  בתוקף      ופריצה  גניבה
משווי   10%     עובדים  עליו רכוש 

 הפרוייקט 
  ₪ 

משווי   10%     סמוך  רכוש 
 הפרוייקט 

  ₪ 

משווי   10%     בהעברה  רכוש 
 הפרוייקט 

  ₪ 

 ₪        מבני עזר וציוד קל 

משווי   10%     שכר אדריכלים 
 הפרוייקט 

  ₪ 

משווי   20%     הריסות פינוי
 הפרוייקט 

  ₪ 

משווי   15%     נזק ישיר מתכנון לקוי 
 הפרוייקט

  

        נזק עקיף מתכון לקוי 

 צד ג'
 

 נזק עקיף תת קרקעי 

 
 

 10,000,000   ביט 
 

 ₪ 302 ,304 ,309 ,312 ,
315 ,318 ,321 ,322 ,
328 ,329 341 343 

 328, 319, 318, 309 ₪  20,000,000   ביט  אחריות מעבידים

, 316, 314, 313, 309       צמ"ה 
328 
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 כיסויים            

  321 309 304 303 302 ₪  4,000,000     אחריות מוצר/ מקצועית
325 327 328   
  6 – תקופת גילוי  332

 חודשים

2.  
3.  

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
009 ,069 

4.  

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור
5.  

 חתימת האישור
 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  באישור ביטוח כללי * 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20/____2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 

 1-ו מסמך 

 ובדבר ניסיון מקצועי תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף

 

כי   אני הח״מ ________________________, בעל/ת ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי 
בכתב   בזה  כן, מצהיר/ה  לא אעשה  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  וכי אהיה  להצהיר את האמת,  עלי 

 - כדלקמן:

ח.פ./ח.צ.  הנני    _________________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת 
 ״(.המציע __________________________ )להלן: ״

 -:פרטי המציע .1

המציע:   שם 

 ___________________________ 

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________ 

התאגדות:   סוג 

 _________________________ 

 תאריך התאגדות: _______________________ 

תאגיד:   מספר 

 _________________________ 

 כתובת המשרד: ________________________ 

במשרד:  טלפון 

 ________________________ 

 פקס: ____________________________ 

דוא״ל:   כתובת 

 ________________________ 

יש(:  כת )אם  המציע  של  אינטרנט  אתר  ובת 

 ___________________________________ 

 - המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: .2

 המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל.  2.1

 המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף במפגש המציעים )סיור קבלנים(.  2.2

 מסמכי המכרז. המציע או מי מטעמו רכש את  2.3

 למסמכי המכרז.  1-למסמך א 10המציע המציא ערבות מכרז חתומה כנדרש בסעיף  2.4

המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם   2.5
פקיד שומה ומורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  

 . 1976  -תשל״ו

, והמנהלים בו  1981  -המציע, בעלי השליטה בו, כמשמעות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א 2.6
נעדרי הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי, כגון אי העברת  

ת ההתיישנות,  ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכו׳, זולת אם חלפה תקופ
, ולא מתנהלת חקירה פלילית נגד המציע,  2019  - לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשע״ט
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בעלי השליטה בו או נושאי המשרה בו בשל עבירה כאמור ולא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בעבירה  
 כאמור. 

 המציע נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאה.  2.7

פנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  המציע הינו קבלן רשום ב 2.8
 לפחות.  4-גבסיווג  100ותקנותיו( ענף בניה   1969 -התשכ״ט

 - להלן 2.9.2להלן או בתנאים המפורטים בסעיף   2.9.1המציע עומד בתנאים המפורטים בסעיף  2.9

ושה( פרוייקטים  )של   3המציע ביצע מתחילת הבנייה ועד סופה, כקבלן ראשי, לכל הפחות   2.9.1
  - כששטחו הבנוי הכולל של כל אחד מפרוייקטים אלו לא יפחת מיים  ציבור  םשל בניית מבני

 - שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים:ו מ״ר, 2,000

מיום   2.9.1.1 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות    1.1.2015הפרוייקטים הושלמו החל 
 למכרז זה. 

 בוצע בעבור רשות מקומית/ציבורית/תאגיד עירוני.  לפחות אחד מהפרוייקטים 2.9.1.2

מיליון    18הפרוייקטים עמד על לכל הפחות  שלושת  ההיקף הכספי של כל אחד מ 2.9.1.3
 מיליון שקלים חדשים( לא כולל מע״מ.  שמונה עשרה₪ )

 מ׳.  X 12.5מ׳   25 -לפחות אחד מהפרוייקטים כולל בריכה בגודל שלא יפחת מ 2.9.1.4

 לחילופין 

( פרוייקטים של שני)  2המציע ביצע מתחילת הבנייה ועד סופה, כקבלן ראשי, לכל הפחות   2.9.2
  - , כששטחו הבנוי הכולל של כל אחד מפרוייקטים אלו לא יפחת מבניית מבנים ציבוריים

 - שמתקיימים בהם כל התנאים הבאים:מ״ר, ו 2,000

מיום   2.9.2.1 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות    1.1.2015הפרוייקטים הושלמו החל 
 למכרז זה. 

 לפחות אחד מהפרוייקטים בוצע בעבור רשות מקומית/ציבורית/תאגיד עירוני.  2.9.2.2

מיליון ₪    24הפרוייקטים עמד על לכל הפחות  שני  ההיקף הכספי של כל אחד מ 2.9.2.3
 מיליון שקלים חדשים( לא כולל מע״מ.  עשרים וארבעה)

 מ׳.  X 12.5מ׳   25 -בגודל שלא יפחת מלפחות אחד מהפרוייקטים כולל בריכה  2.9.2.4

 -  2.9.2  -ו 2.9.1 סעיפיםלעניין  

 מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם מזמין העבודה; -״קבלן ראשי ״

 ;הקמה של מבנה חדש -״ בנייה״

את הציבור הרחב, כגון בתי אבות, בתי מלון, בתי  מבנים המשרתים    -״ים ציבור  יםמבנ״
 . חולים, מרכזי נופש וספורט

 ; 4למועד ההשלמה יחשב מועד מתן טופס  -״הושלמו״

( בחשבון הסופי  והתייקרויות  הסכום כפי שאושר לתשלום )לא כולל מע״מ  -״היקף כספי״
 המאושר ללא שיערוכים למועד הגשת ההצעות במכרזה זה.

 למציע יכולת פיננסית לממן ולהקים את הפרוייקט.  2.10

בשנים 2.11 המציע  של  המצטבר  הכספי  מעיסוקו    2022  -ו  2021,  2020  ,2019  המחזור  נובע  אשר  יחד, 
 מיליון שקלים חדשים( )לא כולל מע״מ(.  מאהמיליון ₪ ) 100בתחום הבניה, עומד על לפחות 

אינו פועל תחת צו כינוס  כל אחד מבעלי מניותיו/שותפיו וכו׳(    - )ובמקרה שהמציע הינו תאגידהמציע   2.12
ירוק ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור. ובמקרה  ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פ

)שנת הדיווח    2021לא נכללה בדו״חות הכספיים המבוקרים של התאגיד לשנת    -שהמציע הינו תאגיד 



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

85 

וממועד   חי׳,  עסק  ׳הערת  או  חי׳  עסק  ׳אזהרת  מבוקרים(  דו״חות  על  המציע  חתם  בה  האחרונה 
ועד למועד האחרון לה שינוי מהותי  החתימה על הדו״חות הכספיים  גשת ההצעות במכרז לא חל 

לרעה במצב העסקי של החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה  
 כ׳עסק חי׳. 

למען הסר ספק ברור לי, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, או אף  
)ובכללם גם צווים זמניים(, יהווה הדבר עילה    לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור 

מראש   מוותר  והוא  למציע,  שתהיה  מבלי  וזאת  המציע,  של  הזכיה  הודעת  ו/או  ההצעה  לביטול 
 ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

,  2.6  פיםכל השותפים ממלאים אחר התנאים המפורטים בסעי  -ככל שהמציע הינו שותפות רשומה 2.13
 לעיל.  2.12  -ו 2.7

התנאים  כל בעלי המניות/השותפים ממלאים אחר    - ככל שהמציע הינו חברה ו/או אגודה שיתופית 2.14
 לעיל.  2.12 -ו 2.7, 2.6בסעיפים  המפורטים 

 - ביצע המציע  הפרוייקטים של מבני ציבור אותםלהלן רשימת  2.15

פירוט  בוצעה עבודה ובעבור  המזמין 
עיקרי  

העבודה 
 שבוצעה

מקום 
ביצוע 

 הפרוייקט 

שטח  
של   עיקרי 
 הפרוייקט

ההיקף  
הכספי 

של  
 הפרוייקט

זמן   משך 
ביצוע 

העבודה 
)בין 

 תאריכים( 

הגורם  שם 
הממליץ,  
תפקידו, 

טל׳  מס׳ 
 להתקשרות 

 התחלה       .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 3

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 5

 

 שם

 טל׳  סיום 
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 התחלה       . 6

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 7

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

ביצע המציע עבודות כאמור, ולברר את היקף   םבעבור מהלקוחות דאחהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל  •
 מהעבודות שבוצעו על ידי המציע בכללותם.  הלקוחומהות העבודות שביצע המציע, ואת שביעות רצון 

 הריני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקים   .3

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.  .4

 _________________ 
 ימת המצהיר חת

 
 

 אישור

 
 

שברחוב   במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
מס׳   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ מר/גב׳   ,________________

כן   לא  האמת שאם  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  צפוי/ה  ________________,  יהיה/תהיה 
 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 _________________ 
 _____________, עו״ד 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 20/___2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 2-ו מסמך 

 כוח אדם לצורך ביצוע העבודותהצהרת המציע על קיומו של 

 

 תאריך:       _____________________ 

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 אבן יהודה

 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם הנדון :                                

 לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז וההסכם                                      

 

החברה/הקבלן(,    אנו )שם   _______________________________________ הח"מ, 

  ______________________________ חברה/ת.ז.(  )מס'   _____________________________

 )כתובת(, מצהירים ומתחייבים בזאת מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן: 

ומתחייבים בזאת כי אנו מעסיקים עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם מיומן ומקצועי, במספר  אנו מצהירים   .1

עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודות נשוא המכרז, במועדים ולפי לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי  

שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המנהל מטעם המועצה, כהגדרתם בהסכם המהווה חלק מתנאי  

 המכרז.

  

בלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה מספיק לביצוע   .2

לקיחה   תוך  הזמנים,  לוחות  מבחינת  והן  ואיכות  טיב  מבחינת  הן  וההסכם  המכרז  נשוא  העבודות 

בחשבון של כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים, מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות, סגר  

בשטחים, מניעת כניסתם של פועלים מהשטחים מכל סיבה שהיא ו/או כל מניעה אחרת שעלולה למנוע  

 מפועלי השטחים להגיע לעבודה.

 

ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל סיבה שהיא,   .3 בפועלים  טענה בדבר מחסור  כל  על  אנו מוותרים בזאת 

פועלים ו/או בכוח עבודה, מכל סיבה  לעיל; ידוע לנו, כי מחסור ב  2לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף 

ו/או   ו/או סיבה לעיכוב  שהיא, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, לא ישמש כטענת הגנה ו/או צידוק 

 איחור ו/או פיגור כלשהם בביצוע העבודות ו/או אי מילוי מלא ובמועד של תנאי מתנאי ההסכם. 

 

 

                                                                                                 ___________________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                         
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 20___/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  קאנטרי קלאב בעבודות להקמת 
 

 3-ו מסמך 

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז

 
אצל  משרה  נושא   ,____________________ ת.ז.  בעל/ת   ,________________________ הח״מ  אני 
צפוי/ה   אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  המציע[,  ]שם   ___________________________

 -לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  . 1

 אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת במציע להצעה המוגשת במכרז זה. . 2

קשר עם מציע אחר או המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או   . 3
 עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו  . 4
 את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה  . 5

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.  . 6

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

או . 8 הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  המציע  של  זו  מתחרה   הצעה  או  מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין 
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 אני מתחייב/ת להודיע למועצה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.  . 9

 . אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 10

 חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. . זהו שמי, זו 11

 

   _________________  __________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך                 

 

 

 אישור 

 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני עו״ד______________, במשרדי שברחוב ________________,  

___________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. מס׳ ________________, ולאחר שהזהרתיו/ה  מר/גב׳  

כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו  

 וחתם/מה עליה בפני. 

 

 _________________ 

 _____________, עו״ד
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 ועצה מקומית אבן יהודהמ
 ______ 20___/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 

 4-ו מסמך 

 הצהרת היעדר קירבה לעובד/חבר המועצה

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

בשם  .1 זו  הצהרה  נותן   ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  אני 

״ )להלן:  זו בשם  המציע____________________________  הצהרה  לתת  הנני מוסמך  כי  והנני מצהיר,  ״(, 

 המציע. 

הריני מאשר כי הובאו לידיעת יחידי המציע הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם את הוראות  .2

 הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: 

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אהמועצות המקומיות א לצו 103סעיף    2.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה;  

 בן או בת, אח או אחות״. בן זוג, הורה,  -לענין זה, ״קרוב״ 

, הקובע )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות12כלל   2.2

 -כדלקמן

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

ליטה בו )ראה הגדרות חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש  -לעניין זה, ״חבר מועצה״  

 ()ב(״. 1)2  -()ב( ו1)1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 - , הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אלצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

״לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק  

סק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות  או טובת הנאה בכל חוזה או ע

מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של  

עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא 

 )ב( לגבי חבר המועצה״. 103סעיף בתנאים המפורטים ב

 - בשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתי, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .3

 אני הח״מ ו/או כל אחד מבין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי;  3.1

ליחידי המציע: בן זוג, הורה, בן או בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת, אין לי ו/או   3.2

 בת, אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו   3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  3.3

ידוע לי כי המועצה   .4 הריני מצהיר, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אמת. 

 תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. 



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

90 

לצו המועצות המקומיות,    142  -א ו103לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיפים    אין באמור לעיל כדי .5

לפי סעיף   2/3, לפיהן המועצה ברוב של  1950  -תשי״א ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות  מחבריה 

 א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 103

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________________ ________________________  _____________________ 

 + חותמת  חתימה שם מלא  תאריך

 

 אישור 

ביום __________ הופיע/ה בפני ______________________  בזאת כי    ת/מאשר  ,אני הח"מ ___________ עו"ד

צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה,  ואחרי   ,_________________ ת.ז.  נושא/ת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.  

______________ _____  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד וכתובת  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 20___/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 

 5-מסמך ו 

 תצהיר המציע בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מינימום

 

מטעם    , בעל/ת ת.ז מס'      אני הח"מ,  חתימה  מורשה   ,
, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  ״(המציע״ ______________ )להלן:

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

עבודות להקמת מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, לביצוע    __20_/2023הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז   
 .ספורט וחוגים שונים באבן יהודה

 בתצהיר זה: 

 -, כדלקמן:1976  -( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו1ב)ב()2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף  

 כל אחד מאלה:  –" בעל זיקה"

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  ( 1)

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:אם המציע  (  2)

 בעל השליטה בו;  )א(  

, דומה במהותו להרכב  כאמור של המציע,  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין )ב(    
 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;  

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;  )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה מהותית בידי מי    – (    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3)
 ולט במציע;   שש

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; –" שליטה מהותית"

 , 1981 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" שליטה" ו" החזקה", "אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב

חוק שכר  " -)להלן  1987 –דין חלוט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז -לא הורשענו בפסק 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   מינימום

הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון להגשת ההצעות      
 חרונה.  במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה הא

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 אישור 

  ,עו"ד, מר/גב'     הופיע בפני     הריני לאשר בזאת כי ביום  
וכי     ת.ז נושא/ת ,           לומר את האמת  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה   ,

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. ת/יהיה צפוי/ה 

 ___________________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  להקמת קאנטרי קלאב בעבודות 
 

 6-מסמך ו 

 תצהיר המציע בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים 

 

____________ מס'   ת.ז  בעל    ,______________________ הח"מ,  מטעם אני  חתימה  מורשה   ,

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים   ״(,המציע__________________ )להלן: ״

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

לביצוע עבודות להקמת מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי,      _20_/2023הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז   .2
   . ספורט וחוגים שונים באבן יהודה

 בתצהיר זה:  .3

גם בעל השליטה בו או   -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם    -"  יקהבעל ז"
 חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו. 

 . 1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"  שליטה"

 הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:    .4

 את המשבצת המתאימה( -X)סמן ב

לפי חוק    ( 2002בינואר    1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט  -לא הורשענו בפסק 
חוק עובדים  "  -)להלן   -1991עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ולא נקנסנו על ידי גורם מוסמך ביותר משני קנסות בגין הפרה  ועד תצהיר זה"( בשנה שקדמה למזרים 
 .של חוקי העבודה וצווי ההרחבה הרלוונטיים בשלוש השנים שקדמו למועד תצהיר זה

לפי חוק עובדים   (2002בינואר    1אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )  שנעברואו יותר    בעבירה אחתהורשענו       
גורם מוסמך בגין הפרה של חוקי זרים, בפסקי דין חלוטים יותר על ידי  נקנסנו בשני קנסות או  , או 

  , אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה העבודה וצווי ההרחבה הרלוונטיים
 .ןהאחרו האחרונה/הקנס

 י זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמ .5

 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 אישור 

. . . . ., ת.ז . . . .  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . .. . . . . . . הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , מר/גב' . . . . . . . . . . . 

. . . . ., ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא   . . . . . . .

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 ___________________  ____________________  _____________________ 

 חתימה וכתובת שם עו"ד/רו"ח  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 7-מסמך ו 

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות   9תצהיר המציע בעניין עמידה בהוראות סעיף  
 

____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ, ______________________, בעל  ת.ז מס'   

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

לביצוע עבודות להקמת מרכז נופש וספורט לפעילות פנאי, ספורט     _20_/2023הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז  
  . וחוגים שונים באבן יהודה

 - , כדלקמן:1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 1ב2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 

 את המשבצת המתאימה( -X)סמן ב

״( חוק שוויון זכויות)להלן: ״   9819  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  91הוראות סעיף   

 ;לא חלות על המציע

 .חלות על המציע והוא מקיים אותן לחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף      

 המצאימה להלן: במשבצת  Xעובדים או יותר, הוא נדרש גם לסמן   100ככל שהמציע מעסיק 

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו לפי       

()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות שנעשתה עימו 2)א()  1ב2הוראות פסקת משנה  

לחוק   9לביצוע ההנחיות )מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף  בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופועל 

 שוויון זכויות. 

אני מצהיר, כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 תצהירי אמת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן 

 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 אישור 

  ,עו"ד, מר/גב'     הופיע בפני     הריני לאשר בזאת כי ביום  
וכי     ת.ז נושא/ת ,           לומר את האמת  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה   ,

 ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ___________________  ____________________  _____________________ 
 חתימה שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך

 

 
עובדים,    25  -מעסיק המעסיק יותר מ  -מגדירה: ״מעסיק״  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  9הוראות סעיף    1

 חלות עליהם.  1959 -א׳ לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט15שהוראות סעיף למעט משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 

 8-ו מסמך 

 הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים 

 
 :אני הח"מ, מבקש כי המסמכים ו/או הנתונים הבאים

1.  ____________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ 

4.  ____________________________________________________ 

5.  ____________________________________________________ 

6.  ____________________________________________________ 

 : לא יימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה , וזאת מן הנימוקים להלן

 ניתן לצרף מסמך נפרד , מנומק ומפורט  *

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _____________________ : שם המציע

 _______________________ חתימה

 _________________:תאריך חתימה
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 1- זמסמך 

 רו״ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי אישור 

 

״(, כרואה  המציע)להלן: ״____________  _______   ח.פ./ח.צ./ע.מ______________________,    לבקשת
 :כדלקמן  ,החשבון של המציע, ובהתבסס על הדו״חות הכספיים המבוקרים של המציע

מיליון שקלים חדשים(    שלושים₪ )  30,000,000ביכולתו של המציע לקיים התחייבות בהיקף כספי של   .1
 .  לפחות

יחד, אשר נובע מעיסוקו בתחום    2022  -ו   2021,  2020  ,2019  המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים .2
 . מליון שקלים חדשים( )לא כולל מע״מ( מאהמיליון ₪ )  100הבניה, עומד על לפחות 

למציע לא נרשמה הערת ״עסק חי״ בדו״חות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת   .3
 ההצעה, ולא התעורר חשש לקיומו כ״עסק חי״.

הדו״חות הכספיים המבוקרים אינם כוללים כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת לב או כל סטייה מהנוסח   .4
 לעיל. האחיד, אשר יש בהם כדי לגרוע מהאמור 

 

 

_______________________  __________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת    שם מלא של רוה״ח    תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 2- זמסמך 

 המציע אישור עו״ד בדבר פרטי 

 

***יש למלא אישור זה במקרה שהמציע הינו תאגיד, ולצרף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע,  
 אישור עו״ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 א.ג.נ., 

   אישור פרטי המציעהנדון: 

הח״ עו״ד  אני  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________________,  מ,   __________________________ של    לבקשתו 
 :״(, מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע)להלן: ״____________ _______ 

 מנהלי המציע הינם:  .1

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 _________________________ ת.ז. ________________________;גב׳/מר 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .2

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 ________________________; גב׳/מר _________________________ ת.ז.

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז   .3
ם המצורפים להצעת המציע ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכי

 למכרז, והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

 להלן דוגמת החתימה:  .4

.____________________________________________________ 

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.   .5

נשוא .6 העבודות  סמכויות    ביצוע  במסגרת  הינו  שלו,    המציע המכרז  ההתאגדות  למסמכי  קיבל    המציעובהתאם 
כשהיא חתומה על ידי המוסמכים לחתום כמפורט   המציעהחלטה כדין להגיש הצעה עפ״י תנאי המכרז, והצעת  

 לכל דבר ועניין.  המציעלעיל, מחייבת את 

 _______________. הינה: _____________________ המציעכתובת משרדו הרשום של  .7

 

_______________________     _______________________ 

 , חתימה וחותמת עוה״ד, מ.ר. שם        תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 ח׳ מסמך 

 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת בפרוייקטים לבניה, שיפוץ ופיתוח

 

מביצוע   א.  .1 כתוצאה  הנוצרת  שהוא  סוג  מכל  פסולת  לפנות  בזה  מתחייב  ה  ההסכםהקבלן    מועצה עם 

 "( או בקשר אליו, הכול בהתאם להוראות נספח זה, להלן. מועצהעם ה ההסכם")להלן: 

או מהוראות כל    מועצהעם ה  ההסכםהתחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות   ב.

 דין. 

רשימת אתרי פינוי/הטמנה מוסדרים    בדק בעצמו מול הגורמים המוסמכים אתהקבלן מאשר בזה כי   א. .2

 "(.אתר מורשה)להלן: " מועצהומאושרים על פי דין ו/או על ידי ה

של כמות הפסולת העשויה להצטבר    צוע העבודות, מסר למנהל אומדן בכתבלן מאשר כי בטרם ביהקב ב. 

או לחלופין קיבל את התחייבות המזמין לכמות    מועצהעם ה  העבודות נשוא ההסכםכתוצאה מביצוע  

 "(. האומדןלהלן: "), וכי האומדן הנ"ל  אושר על ידי המנהל פינוי הפסולת לטובת קבלת היתר הבניה

התקשרות עם   הסכםלתוקף, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל   מועצהעם ה  םההסככתנאי לכניסת  א. .3

 " בהתאמה(. עם האתר  הסכםה"  -" ואתר הפינויאחד מהאתרים המורשים המופיע ברשימה )להלן: "

תקופת    הסכםב ב.  כל  במהלך  פסולת  פירוק  על  כאסמכתא  שישמשו  שוברים  פנקס  ייכלל  האתר  עם 

 "( לפי כמות הפסולת המוערכת באומדן. השוברים"  )להלן: מועצה עם ה  ההסכם

 הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו: ג. 

  על ידי המנהל  כי הוא מתחייב לבצע הובלת פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו (1)  

 . ובאם הנ"ל לא ימסר ידאג לבצע פינוי שוטף ויומיומי של הפסולת מהאתר

כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני המנהל את השובר המתייחס   (2)  

 לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר הפינוי. 

ביצו  (3)   ו/או  יהא רשאי להתנות המשך העבודה  כל  כי המנהל  ע תשלום כלשהו לקבלן, לרבות 

 תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור. 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם כי  המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה   (4)  

 ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות נספח זה. 

בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה כאמור וזאת מבלי לגרוע    הקבלן ישא    

 . מועצהעם ה הסכםמשאר הוראות ה

הפסולת לאתר הפינוי    עם האתר ובפינוי  הסכםת הכרוכות בלמען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאו א.  .4

 יחולו על הקבלן בלבד.לרבות התשלום בגין אגרות ההטמנה והשינוע לכל מרחק שהוא, 

למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין פינוי הפסולת לאתר הפינוי, מעבר   ב. 

 . מועצהעם ה  ההסכםלתמורה שנקבעה בגין ביצוע  



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

98 

לרבות    מועצהעם ה  הסכםבניגוד להוראות ה  מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות לפריקת פסולת ג. 

 נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

הקבלן ישא במלוא האחריות וההוצאות הנובעות    מועצהעם ה  הסכםמבלי לגרוע משאר הוראות ה ד. 

מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עקב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק בהתייחס לביצוע  

 . מועצהעם ה  ההסכם

)למעט ביצוע מחויבויות הקבלן לגבי    מועצהעם ה   הסכםבתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ה א. .5

תקופת הבדק ו/או האחריות, אם חלות כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודה מאת אתר  

)להלן:    צהמועעם ה   ההסכםהפינוי המעידה על סך הכול כמות הפסולת שפירק באתר הפינוי בקשר עם  

   "(.התעודה"

 התעודה תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור להלן. 

המנהל יהא רשאי לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם לסבירות   ב. 

 כמות הפסולת הנקובה בה, לעומת האומדן. 

תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למתן תעודת גמר  אישור המנהל לגבי התעודה   ג. 

 ולהחזרת ערבות הביצוע. 

על פי כל דין או    מועצה מוסכם בזה כי לא תהא לקבלן  כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה כנגד ה  ד. 

ע  הסכם בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין הפינוי ו/או בגין קיזוזו מכל תשלום המגי 

 , כאמור לעיל. מועצהלקבלן מה

תיאלץ לפנות פסולת כלשהי עקב כך    מועצהכי במידה וה  מועצה מוצהר ומוסכם בין הקבלן לבין ה א. .6

נאלצה    מועצהשהקבלן לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל דין, ו/או שה 

  מועצה ינויה, הקבלן ישפה את הפ -לשאת בהוצאות כלשהן אשר תהיינה כרוכות בפינוי פסולת ו/או אי

 . מועצהעל כל הוצאה כאמור תוך שבעה ימים מהיום שקיבל דרישה לעשות כך מה

למען הסר ספק, הוראות ס"ק )א( לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות אשר תהיינה כרוכות: בפינוי   ב.

פינויה  –לת ו/או אי  ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסו   מועצהפסולת כלשהי; בקנסות שיפסקו כנגד ה

 ו/או אי פינויה כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד. 

ומוסכם בזה בין הקבלן לבין ה ג. תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה    מועצה, כי המועצהמובהר 

הא לקבלן כל טענה ו/או  מהקבלן בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום המגיע לקבלן ממנה, ולא ת 

על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור    מועצה כל תביעה ו/או  כל עילה כנגד ה

 לעיל. 

זכות   ד. או  סעד  מכל  לגרוע  כדי  זה  נספח  בהוראות  או  לעיל  זה  בסעיף  באמור  אין  ספק,  הסר  למען 

 כנגד הקבלן על פי כל דין או הסכם. מועצהה מועצההעומדת ל

 אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:

 

 ____________________________________________ 

  מורשי החתימה של הקבלן + החותמת 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 1- ט מסמך

 בטיחות כללי נספח 

   

 הצהרת הקבלן  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר   .1

תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה ו/או כל גורם אחר שייקבע ע"י המועצה לענין זה, כי  

בטיחות נספח  והבין את  וסביבתה, קרא  לעבודה  הנוגעים  בטיחותיים  בנושאים  כללי    –  קיבל הדרכה 

)הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות, לפיה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות  

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא    –כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות  

 הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.  

 

מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם  הקבלן   .2

 יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.  

 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי   .3

כהגדרתם והמפקח  והוראות המנהל  הנחיות  הדין,  "  הוראות  )להלן:  זה  נשוא מכרז  "  המנהל בהסכם 

 כללי.   –" בהתאמה( ונספח הבטיחות המפקחו"

 

 נושאי בטיחות דגשים  

במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכם זה על הקבלן לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על   .1

על העבודה, התשי"ד   הפיקוח  חוק ארגון  "  1954  –פי  ארגון  )להלן:  ופקודת הבטיחות  הפיקוחחוק   )"

 "( והתקנות על פיהם.  פקודת הבטיחות)להלן: " 1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

 

שלומם   .2 רווחתם,  לשמירת  בטיחותי,  באופן  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיו  במילוי  לפעול  הקבלן  על 

ת ונהלי הבטיחות  ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראו 

 הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל והמפקח.  

 

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות. בין היתר   .3

בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש. ידאג לנקיטת אמצעי  

 שמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם, לפני תחילת העבודה.  הבטיחות המתחייבים ל
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מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם   .4

זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות  

 נשוא המכרז.  

 

אזהרה  מבל .5 ובשלטי  בולט  באופן  לסמן  פתחים,  לכסות  החובה  חלה  הקבלן  על  לעיל,  באמור  לפגוע  י 

מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות  

ם,  סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרי

ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת  

התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת  

 שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 

 

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות   .6

 הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חירום.  

 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים, על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש   .7

תקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן  במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ו

 דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.  

 

בו   .8 הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להמצא 

 במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 

ת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש  הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניע .9

וכללי   הדין  להוראות  בהתאם  הכל  דהוא,  במאן  לפגוע  העלולה  התפוצצות  מהתרחשות  כתוצאה 

 הבטיחות.  

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של   .10

ב המקרה  על  לדווח  הקבלן  מתחייב  דהוא  משרד  מאן  מטעם  למפקח  וכן  ולמנהל  למפקח  מיידי  אופן 

 העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.  

 

שעות ממועד    72מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן למסור דווח מלא של הארוע למנהל תוך  

 הארוע, לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות ארועים דומים בעתיד.  

 

ל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו  במידה וימצא המנה .11

נשוא הנספח דנן, תוכל המועצה באמצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. והיה והקבלן לא  

ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל  המועצה באמצעות המנהל, לפי שיקול    7תיקן ההפרה כנדרש תוך  

ת התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת  דעתה, להפסיק א

 ההודעה.  

 



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

101 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים  

 למועצה  המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  

 

נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה כדי להוות   למען הסר כל ספק, יובהר כי אין בהוראות .12

מילוי   במסגרת  הקבלן  על  החלים  והגהות  הבטיחות  דרישות  כל  של  ומוחלטת  סופית  רשימה 

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 

יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות   כמו כן, 

ל פי כל דין ו/או על פי הדרישות הספציפיות החלות על הקבלן הזוכה במכרז זה והארגונים  החלות עליו ע

 להם הינו כפוף.  

 

 ציוד מגן אישי  

הקבלן מתחייב להעמיד למועצה עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות   .1

"(, להתקין שלטי הדרכה  תקנות ציוד מגן אישי)להלן: "  1997הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  

 לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  

 

י כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה חזק ועמיד, בעל  הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן איש  .2

מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש  

 בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 

 הקבלן יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין.   .3

 

ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה באמצעות המנהל, בהתאם לשיקול  במידה והקבלן לא   .4

ימים, להפסיק את עבודת    7דעתה הבלעדי לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  

 הקבלן.  

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 

ובכלל זה מכונות הרמה   .5 על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב, 

שבהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", יעברו בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך  

תקינים    כהגדרתו בפקודת הבטיחות כנדרש ובמועד. במידה ופרט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי 

יתוקנו   אשר  עד  שימשו  מכלל  שיוצאו  לכך  לדאוג  הקבלן  על  כאמור,  מוסמך  בודק  בבדיקת  וכשירים 

ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה  

מא כתוצאה  הנגרם  אדם  ו/או  גורם  כל  של  רכוש  ו/או  לגוף  נזק  לכל  באחריות  ישא  מילוי  הקבלן  י 

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  

 

המצויים   .6 וכיו"ב  הציוד, האביזרים  המכונות,  כל  כי  לוודא  על הקבלן  חובה  לעיל,  לפגוע באמור  מבלי 

בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת  
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ובט כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  בהתאם  לוודא  הנ"ל  המכשור  לבדוק  המוסמכים  הגורמים  ע"י  יחותי 

 להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים.  

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

 

ה .7 הגוף  על  ו/או  מוסמך  )בודק  המוסמכים  הגורמים  של  אישורים  שבוע  מידי  למנהל  להמציא  קבלן 

המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על כך כי הציוד, המכונות,  

,  לעיל 2 - ו  1האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 

 ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו. 

 

   הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

על הקבלן לדאוג ולוודא, כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש   .1

במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין.  

ם, הכלים, המערכות  מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרי

וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין  

 מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.  

 

זרם  מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן ל .2

 דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.  

 

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר הדבר   .3

נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו  

 למנהל את רשיונותיהם על פי דרישתו.  

 

תחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה,  הקבלן מ .4

יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(,  

הא  . הקבלן י1953  –ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, התש"ג    1986התשמ"ו  

אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו  

 האמורות.  

 

הקבלן יוודא, כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות   .5

 ל פיו.  הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות ע

 

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתן,   .6

 האוחז ברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג המועצה ע"פ דרישתו.  
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 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או   .1

תלול על פי כל דין, ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או חלולים(,  

"(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו  תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: "   1986  –התשמ"ו  

 והשפעת מזג האוויר.  

 

לעין   .2 ברור  באופן  יכתב  עליהם  אזהרה  שלטי  יוצגו  שביר  לגג  והעלייה  הגישה  גג  במקומות  "זהירות, 

 . שביר"

 

הקבלן יספק לעובדים על גגות ו/או בגובה, סולמות ופיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל   .3

ורת גגות שבירים". הקבלן  חגורות  על  מות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנות העבודה 

וישתמשו   לעיל  לאמור  בהתאם  יפעלו  ועובדיהם  מטעמו  המשנה  קבלני  מועסקיו,  עובדיו,  כי  יוודא 

 באמצעים הנדרשים על פי חוק. 

 

תלולי .4 או  שבירים  גגות  על  עבודות  כי  מתחייב  הקבלן  לעיל,  באמור  לפגוע  בהתאם  מבלי  יתבצעו  ם 

 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.  

 

 עבודות בניה 

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם והנספח דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת   .1

הנדסית(, התשכ"ב   בניה  )עבודת  בעבודה  ובצו הבטיחות  ו1961  –הבטיחות  חפירה  ,  עבודות  זה  בכלל 

בניה( התשמ"ח   )עבודות  להוראות תקנות הבטיחות בעבודה  "  1988  –ותיעול, בהתאם    תקנות )להלן: 

 "(.  הבטיחות )עבודות בניה(

 

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה   .2

ק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה  ביציבות מבנים, מתקנים או כל חל

באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת  

 פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.  

 

כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש הקבלן בשיטות    כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או .3

עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים כאמור  

 באדם או ברכוש.  

 

הבטיחות   .4 בתקנות  כקבוע  עבודה  מנהל  ע"י  תבוצע  ידו  על  המבוצעת  הריסה  עבודת  כי  יוודא  הקבלן 

יה(, ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע בתקנות  )עבודות בנ

 הבטיחות )עבודות בניה(, ועל פי כל דין.  

 



 

 

 חתימת הקבלן  גזבר המועצה   ראש המועצה 

104 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנות   .5

 תים למניעת התפשטות אש.  הבטיחות )עבודות בניה(, לרבות נקיטת אמצעים נאו

 

עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום   .6 וכן  ביוב  והדין, עבודות  הוראות המכרז  לפגוע בשאר  מבלי 

מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע  

 ל"מקום מוקף". 

 

 עבודות במתקני לחץ גבוה  

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות  

 הבטיחות על פי כל דין.  

 

 גהות תעסוקתית

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה   .1

מועסקי ו/או  עובדיו  בריאות  על  העבודה,  שהיא  בתהליכי  העבודה,  בתנאי  לרבות  העבודה,  במקום  ו 

 במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  

 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני   .2

מר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות,  בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחו

 ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 

הקבלן ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות, הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע   .3

עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.  



 

  

 

 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 20___/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  קלאב בעבודות להקמת קאנטרי 
 2- ט מסמך

 הצהרת בטיחות 

 

מאשר     מס' ת.ז.       אני החתום מטה   .1

על    תבזא הממונה  תדריך  את  שמעתי  כללי",  בטיחות  "נספח  את  שקראתי  ידי,  בחתימת 

וכרוחם.  במועצההבטיחות   בשלמותם  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם  הבנתי   , 

ע העבודות נשוא מכרז זה ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצו

 .  במועצהלפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות   חלקן

 

ובדים מקצועיים, בעלי כישורים  הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י ע .2

העבודה   מהות  על  נאותה  הדרכה  קבלו  אשר  ההסכם,  נשוא  ההתחייבויות  לביצוע  נאותים 

מניעת   להבטיח  ע"מ  לנקוט  ידרשו  בהם  והאמצעים  בה  לבצע, הסיכונים הכרוכים  שעליהם 

 הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.  

 

שמייחהנ .3 העליונה  לחשיבות  מודע  בביצוע    המועצה   סת ני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי    ,העבודות

הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

 .  המועצה כושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעםו/או ר

 

ייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  הנני מתח .4

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח    1954  –להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

 והתקנות על פיהם.    1970חדש(, התש"ל 

 

     חתימה:         שם מקבל התדריך:

      תאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: 

    /       ת.ז. / ח.פ.

 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות  

, מאשר כי  ו/או ______________ מטעם המועצה  במועצה, הממונה על הבטיחות  __________אני, מר 

 הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות בנושאים הבאים:

          

          

 

 חתימה: ___________ תאריך: ___________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 1-י  מסמך

   כללי מפרט טכני 

 



 

107 

 

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 2-י  מסמך

 מפרט טכני מיוחד
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 
 3-י  מסמך

 המפרט הכללי הבינמשרדי המשותף בהוצאת משרד הביטחון  -מפרט טכני

 

 

מפרט זה אינו מצורף לחוברת המכרז, וניתן לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  קאנטרי קלאב בעבודות להקמת 
 
 4-י  מסמך

 כתב כמויות 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  עבודות להקמת קאנטרי קלאב ב
 5-י  מסמך

 למכרז תוכניות מחייבות 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 20____/2023מכרז פומבי מס'  

 אבן יהודה  קלאב בעבודות להקמת קאנטרי 
 
 יא׳  מסמך

 לוח תשלומי התמורה  

 

אחוז   אחוז  תאור מס'
 מצטבר

1 

גמר עבודות הכנה לביצוע כולל הכנות לעבודות ביסוס, גידור אתר  
וביצוע כל ההכנות לעבודה + גמר מינוי אחראי לביקורת + אחראי  

לביצוע שלד + מינוי קבלן רשום + מינוי מנהל עבודה ראשי + סימון קו  
מגרש + פתיחת תיק בעירייה וקבלת האישור להתחלת העבודה מכל  

חשמל זמני מול חברת חשמל + מערכות מים +   הרשויות וקבלת חיבור
קבלת חיבור זמני + ביצוע הסדרי תנועה+ מול הבניין מיגון מלא של  

בנינים סמוכים לפי הנחיות המפקח+העמדת משרדי קבלן ומפקח  
 באתר 

1.5% 1.5% 

 5.5% 4.0% ביצוע חפירה וביצוע כלונסאות יסוד  2

 11.0% 5.5% גמר  רפסודה/רצפה תחתונה  3

 16.0% 5.0% גמר שלד ורטיקלי מפלס תחתון  4

 21.0% 5.0% רצפת קומת קרקע  5

 26.0% 5.0% שלד ורטיקלי קומת קרקע  6

 31.0% 5.0% תקרת קומה קרקע  7

 36.0% 5.0% מעקות גג וגמר שלד  8

 39.0% 3.0% קונסטרוקצית פלדה לגג  9

 41.0% 2.0% וסגירה ונקזים מערכת סיכוך גגות, לרבות מערכת פתיחה   10

 42.0% 1.0% גמר בניה מפלס תחתון  11

 43.0% 1.0% גמר בניה מפלס קרקע  12

 44.0% 1.0% גמר איטום מפלס תחתון וקירות תת קרקע  13

 45.0% 1.0% גמר איטום מפלס קרקע  14

 46.0% 1.0% גמר איטום גגות  15

 47.5% 1.5% עבודות מערכת מים כל המבנה    16

 49.0% 1.5% עבודות מערכת ביוב וניקוז כל המבנה ]ללא כלים לבנים[  17

 50.0% 1.0% עבודות מערכת מתיזים כל המבנה  18

 52.0% 2.0% כיורים ברזים אסלות מקלחות וכדומה-התקנת כלים לבנים  19

 53.0% 1.0% כל המבנה  -צנרת תה"ט וחיווט -עבודות מערכת חשמל ותקשורת  20

 53.5% 0.5% התקנת לוחות חשמל  21
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 55.0% 1.5% התקנת גנראטור  22

 55.5% 0.5% התקנת אביזרי קצה חשמל  וגופי תאורה  23

 56.5% 1.0% עבודות טיח פנים  בקומה תחתונה  24

 57.5% 1.0% עליונה עבודות טיח פנים בקומה  25

 59.5% 2.0% עבודות טיח חוץ וציפויים בחזיתות  26

 61.5% 2.0% עבודות מסגרות ונגרות אומן  27

 63.0% 1.5% עבודות ריצוף וחיפוי בקומה תחתונה  28

 65.0% 2.0% עבודות ריצוף וחיפוי בקומה עליונה  29

 70.0% 5.0% עבודות אלומיניום   30

 72.0% 2.0% אקוסטיות תקרות  31

 73.5% 1.5% תשתיות ותעלות - מיזוג אויר 32

 76.0% 2.5% התקנת יחידות ומעבים -מיזוג אוויר 33

 77.0% 1.0% עבודות צבע   34

 79.5% 2.5% פסים ומשקופים - מעלית 35

 81.5% 2.0% התקנת תא - מעלית 36

 84.5% 3.0% גמר תשתיות חשמל מים ביוב וניקוז -פיתוח 37

 87.5% 3.0% גמר קירות פיתוח -פיתוח 38

 88.5% 1.0% גמר מסגרות חוץ -פיתוח 39

 90.0% 1.5% גמר בריכת פעוטות -פיתוח 40

 92.0% 2.0% גמר עבודות פיתוח לרבות ריצוף, גינון  וכלל האלמנטים בפיתוח -פיתוח 41

 93.0% 1.0% גמר חדרי אשפה, אחסנה,גנראטור -חדרי חוץ 42

 93.5% 0.5% טרום מסירה עם הפיקוח והיועצים סיור  43

בצוע הרצת מערכות ובדיקת אינטגרציה על בסיס חיבור חשמל ותקשורת   44
 93.7% 0.2% קבוע 

 94.5% 0.8% מסירה ראשונה למפקח ולצוות התכנון  45

 96.5% 2.0% קבלת תעודת גמר  46

 98.0% 1.5% הקאנטרימסירה סופית למפקח ,לצוות התכנון ולמתפעל  47

 100.0% 2.0% גמר חשבון סופי וחתימה על העדר תביעות  48

   100.0% סה"כ  
 

 הערה:

 . כל סעיף המתואר בטבלה משמעותו גמר השלב .1

לחלק כל שלב לתתי שלבים לטובת בקרה על ההתקדמות ולטובת תשלומים   תרשאי  המועצה  .2

 .חלקיים

 


