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 המעלה יסוד   – רחובות השמורה והשקדעבודות תאורה 
 6/21  חוזה מס'/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 
 

 ודההעב תמהו א

 . ביסוד המעלה  שקדהשמורה והרחובות בתאורה חשמל/ עבודותיצוע  בלס רז זה מתייחכמ     1.1

 ה, פנסי מאור, מרכזיית מאור, אישוראורתאספקת עמודי העבודה כוללת:       

 . וחיבור מתקן תאורה           

 

        בניה   ותודעב ל רט הכללי התאם למפהמכרז וב ענה בהתאם לכל מסמכית תבוצהעבודו      1.2

 ,  ל כל פרקיהםע ל( ומפרט מ.ע.צ,  חוטחון )האוגדן הכי הוצאת ההוצאה לאור של משרד הבב         

 )לא מצורף(   ובהוצאתם העדכנית          

 ועל כן,   תתב הכמויוניות ולכלתוכ,  ליט הכלר למפיש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה              

   את ביטויה  הכמויות תמצא תוארת בתוכניות ובכתב העבודה המל ח שכ רן ההכזה מ אין           

 במפרט זה. סף ונה          

 

 אור תנאי העבודהית  1.3        
           

 ל.רג הולכי ב ו , בהם מתנהלת תנועה כלי רכקיימים ברחובותהעבודה תבוצע  .א

 טפת לאורך ושעה ותנהמבטיח   נה באופןבלן לדאוג לכך, שכל העבודות תעשי הק על

 ך. והמשתמשים בדרובטחון הולכי הרגל  הרחובות

 
 םוגעי הנ   ים האחריםרה והגורממית, המשטקו מה ם גורמי המועצה ע  העבודה תתואם ב. 

 . תמאלימיניה הי תקין תם הבדבר, כל זאת כך שההפרעה למהלך החיי                    

 
 ים כגון:  עיקרק לים ועקרקעי -ם תת קניבאתר ובקרבתו קיימים מת ג. 

 ה וטל"כ. ורקווי  ניקוז, מים, ביוב, תקשורת, חשמל, תא                  

 ובתיאום עם הגורמים בעלי הקווים  עשינה  באישורהעבודות בקרבת מתקנים אלו ת לכ                  

 המועצה המקומית.  תאום עם , וב"להנ                  

 
 שי החל  שיעט ימי יממה, למ שעות ב 10עד  העבודה באתר תבוצע במשך .ד 

 שה  יעתה העבוד  עבודה כל שהיא. ראסתישבהם  וחג משעת כניסת השבת וימי שבת                   

 טר ח במפורטת, שתוגש ע"י הקבלן לאישור המפקשלבי העבודה הבהתאם לתוכנית                    

 עבודה כל שהיא.בכל ל חיתי      

 ב ע"י הקבלן מבעוד מועד למפקח, וטעונה אישור  ת זו, תוגש בכתושינוי מתוכני  הסטייכל                    

 כמת  אי מתן אישור המפקח, פירושו שאין הס  דית של המפקח.עיניו הבלעתאם לראות הב                   

 ריך לסיים את  צלן אשר הקב על  להמוצע וכל האחריות לכך תחו ך הביצוע תהלי ל  צההמוע                   

 שור מכל הגורמים אין לדאוג לקבלת בהתאם לחוזה. כמו כן על הקבל  הפרויקט                   
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 .יצוע העבודה לעילהמתאימים לצורך ב                   

  

 שי המועצה וממשטרת יוחד מאנדה מבוע ל היתרלקב במקרה של עבודות לילה על הקבלן  .ה 

 לה. תאורת היצף לעבודת לי  ולדאוג לכך שתהיה באתר ל ישרא                  

  
        
 
 
 

יגיש חשבונות   -   תשלוםי התנא  41. כפי  הזוכה  סופי  וחשבון  בפרק    ביניים  למסמכי    2המפורט 

אישורים הנדרשים  מהיום בו ניתנו כל הם  יו  45שוטף +    יבונות יבוצע בתנאחשהמכרז. תשלום ה

 . המועצהבר מועצה וגזלומו על ידי המפקח, מהנדס הלתש

   .  סוג שהוא ומכל סיבה שהיאיות מכל  יקרותיה  כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמובזה    מודגש

 מטעם כלשהו. רךקבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתא ומחירי החוזה יהי

 

הביצוע  .51 להתחיל   -  זמן  יהיה  הזוכה  ק  על  עם  מיד  העבודה  עבודה  בביצוע  תחילת  צו  בלת 

 . בלת הצומיום ק  חודשים  4 שלימה תוךולה

 

 תנאי השתתפות במכרז  2

רישות הסף  טבר, במועד הגשת ההצעה, על דרז אך ורק מציעים העונים במצבמכתף  תהשל  רשאים

 המפורטות להלן: 

 

ה  2.1 מוינהמציע  קבלן  בהתו  קישור  נותלתקם  ארשה  הנדסה  ם  לעבודות  )קביעת    בנאיות בלנים 

דין א    1993תשנ"ג  ,  (ים וחלוקת ענפים לענפי משנהענפ חר  ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל 

 א  -160בסיווג ענף מורשים ל ם, כותא שיחליף 

     ,  ת הצעתו הינו רשום כדיןמרשם הקבלנים, כי ביום הגש  על המציע לצרף להצעתו אישור     

 קבלו. , אישורים זמניים לא יתלט בסעיף לעיריקף המתאים המפוהב      
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אך  רשאים להשתת 2.2 במכרז  וכף  ניסיון  בעלי  מציעים  ה  בודההעע  לביצו   ושרורק  רש.   דנובזמן 

לגרוע מכלליות   לעמו האמבלי  רשאיר  מיל,  רק  זה  במכרז  להשתתף    5  -בם שהשלימו  ציעים 

זה   למכרז  ההצעה  הגשת  למועד  קדמו  אשר  עבודות  לפהשנים  שלוש  במהות  חות  דומות 

 נים. ה, עבור שלושה מזמינים שוזעבודות נשוא מכרז מהות המה לוד כספי היקף בו

 פן הכספין ואת היקרטי המזמיור, את פכאמ  דוי  עלצעו  שבועל המציע לפרט את העבודות  

מו כן על המציע לצרף אישור מכל אחד  י המכרז. כלפרק זה של מסמכ  ' המצורףבנספח א

ה  העבודה  אכאמממזמיני  כי  המעיד  עבוד  ןורים  כאמובוצעה  יה  על  האמור  בהיקף  די  ר 

שפומה מאלה  שונים,  גופים  משלושה  לפחות  המלצה  מכתבי  וכן  מור כאו  ידעל    רטוציע 

 . לעיל

 
ות התקופתיים  הדו"חש את  מורשה ומגי  , כעוסק1975-של"ומוסף, תוק מס ערך  רשום לפי ח 2.3

לצרף  יע  על המצ   ו כןמ. כר המעיד על כךשועל המציע לצרף איהשוטפים בגין מס ערך מוסף,  

פת  אכי, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )חשבונות ורשומות כנדרש  אישור על ניהול פנקסי

 . 1976-וות( תשל" שבונ ח וליה נ

 
יחס לאישיות  עיל, חייבים להתי ציע לצרף כאמור לנדרש המ  מכים אשרכל האישורים והמס  2.4

יחסים  שר מתיאו מסמכים א  לא תקבל אישורים  צההמשפטית אשר מגישה את ההצעה. המוע

 רת. חלאישיות משפטית א

 מסמכי המכרז  3

 נו:הימ רדנפי  בלת חלק חלקים וכל אחד מהם מהווה   שבעה במכרז זה 3.1

 . ת ותנאי המכרזהוראו  - 1פרק  3.1.1

 נאים כלליים.חוזה, תה  - 2ק רפ 3.1.2

 כללי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( לא מצורף  מפרט טכני - 3פרק  3.1.3

 ד ט טכני מיוחמפר -4 פרק 3.1.4

 יות. ב כמו כת - 5פרק  3.1.5

 נספחים   – 6פרק  3.1.6

   תכניותרשימת  – 7 פרק 3.1.7

 

 כויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. זה 3.2

בכל  הסעיפ   כותרות 3.3 המכמסמים  ורק    דועונ   רזכי  לעשואך  ואין  ולהתמצאות  ת  לנוחות 

 לצורכי פרשנות מסמכי המכרז. מוש ת שיבכותרו
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 הגשת ההצעה  4

תשל  4.1 תמורת  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  יוחז  ₪  800ל  ש  וםאת  במשרדי)שלא    המועצה.   רו( 

להצ לצרף  חייב  המעידההמציע  הקבלה  את  מסמכ  עתו  את  שרכש  זה  הוא  המכרזכי  אי  י   .

ביןהתא הגוה  מה  אשרמף  המ  שפטי  הגוף  לבין  המכרז  את  שהורכש  המצי שפטי  תביא    ע,א 

 לפסילת ההצעה. 

המסמכ 4.2 וכל  המכרז  מסמכי  כל  פרושה  המכרז  מסמכי  פי  על  הקבלן  א  ים "ההצעה"  על  שר 

 מכרז זה. ף אליהם, על פי תנאירצ ז או לבמסמכי המכרלמלא 

ימלא את   4.3 לפרק  המציע  א'  הממכי  למס  1נספח  טופסהוו המכרז  בוהוי  יה ז  ה  יפורטו    מציע, 

הנדרשים למילוי    של משרדו הרשום וכל הפרטים  בתוהכתו  של המציעהשם המשפטי המדויק  

 באותו טופס. 

 

 מועד הגשת ההצעות  4.4

ה 4.4.1 ה  יעמצעל  במסילהגיש  ידנית  צעתו  לא  בדבלרה    עה שב  28.10.22מיום    יאוחר, 

ב  תוצ  שרא  מכרזיםת ה(, לתיבת למכרזהמועד האחרון להגשת הצעו  -)להלן    0015:

 מזכיר המועצה. שרד במ

 

בל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך  לא תתקדלעיל  עד  לאחר המוהצעה שתוגש   4.4.2

 אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. 

 

את המועד    דעתה הבלעדי, להאריך  לוי שיקת, לפת הזכועצמה אשומרת ל ועצה  מה 4.4.3

לתקופ  למכרז  ההצעות  להגשת  בהוהאחרון  נוספות,  ת  דעהות  לכל  ח  של אשר 

 ההצעות.  תשחרון להגהמועד האבמכרז לפחות יום אחד לפני  תפיםשתהמ

 

 אופן מילוי ההצעה  4.5

 . יובדישום ייעשה ב', הרק לפר   1כמפורט בנספח  על המציע למלא את אחוז ההנחה  4.5.1

 
לומים האחרים, ללא יוצא כל המסים והתש  ות כוללים אתי היחיד ירמח כי,  מובהר   4.5.2

 בנפרד, במקום המתאים.  יצויןף וס ערך מ כלל, פרט למס ערך מוסף. מסמן ה

 

 ההצעות  אופן הגשת 4.6

המצורפים  ה  על 4.6.1 המסמכים  כל  לרבות  מקור  כחוברת  הצעתו  את  להגיש  מציע 

ס  ת ההצעה תוכנעטפ, מם  יקוריים הנלוו ל המסמכים  המירוף כצבמעטפה חתומה ב

 זים שבמשרדי המועצה לתיבת המכר
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המציע   4.6.2 ל על  אחרלצרף  מסמך  וכל  המכרז  חוברת  את  י  הצעתו  על  מוגש  ו  ד אשר 

לחו  וההבהרות אשר יששובות  הת  ל מסמכיבהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כ

   .ידי המציעל ע  וליושל עמוד חתום בר כשכא שתתפים, אם ישלחו, למ

 

ההוצאות 4.6.3 מכל  כל  ובהשתתפות  מין  ,  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות   , שהוא  וסוג 

 לנה על המציע בלבד.במכרז, תחו

 

 חתימות  4.7

כל  ז ומכרתכניות  , לרבות  המכרזמסמך וכל עמוד ממסמכי    ום על כליע לחתעל המצ 4.7.1

שינוי   או  נעהבהרה  רכישתואשר  לאחר  במכרז  על   רך  המציע,  ידי  ק יעל  ל  יבהם 

   בכתב. המציע הודעה 

 

עימת בחת 4.7.2 ה ו  במסמכי  ל  האמור  לכל  הסכמתו  את  המציע  מאשר  ובהגשתה,  הצעה 

 בתנאיו.המכרז ו

 

  תק של תעודת הרישום של התאגיד ועהמציע להצעתו    אם המציע הוא תאגיד, יצרף  4.7.3

מסמכי המכרז הם  ים על  המעיד כי החתומ  וןבאו רואה חש  רך דיןעו  טעםור מואיש

 .  דטעם התאגים מחתולם יהמורש

 
 

 נים קבל  וסיור בדיקת האתר 5

עובדתית או מ  5.1 ולבצע כל בדיקה  על    ושפטית הנדרשת לדעתעל המציע לבקר באתר העבודה 

 ה והגשתה. ת ההצעהכנרוש לו לשם ידו כל המידע הדמנת שיהיה ב 

 

 מבנה המועצה.לסיור מהיציאה  0009:בשעה  113.10.2 יערך ביום חובה   םניקבל רסיו 5.2

 
 

 עהההצ ףתוק 6

 עים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.)תש 90ך  תוקף למשה תהיה בצעהה 6.1

 

 ררך לתקופה נוספת אשקף הצעתם למכרז מואות  להודיע למציעים כיהמועצה תהא רשאית   6.2

עה  של המועצה. נמסרה הוד   יבלעד לפי שיקול דעתה הת  זאו  ושים( ימים)של  30תעלה על  לא  

מהמועד האחרון  ימים    ים(עשר)מאה    120תוקף למשך  א ההצעה בה המועצה, ת כאמור על ידי  

 . להגשת ההצעות למכרז
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 ערבות בנקאית  7

ו  רף להצעת המציע לצהמועצה, על  וחתימה על חוזה עם    ויות המציעום התחייבלהבטחת קי  7.1

 1ג' לפרק  פח  בנסהמועצה, בנוסח המפורט    תבלתי מותנית לטובו   יתומ ת בנקאית אוטונערבו

ת   .למסמכי המכרז ח  היה של בנקהערבות  על סך של  דיןה כמ תוישראלי,  כפי    ש"ח  00060,, 

 .  מכולל המ.ע. 1המפורט בנספח ב' לפרק 

 

 נומקת. ובלתי מ  פניה חד צדדיתל פי בות עית לחלט את הערא המועצה תהא רש 7.2

 

 ת הצעות למכרז. מהמועד האחרון להגש 28.1.22עד ליום  לתקופה   וקףבת הערבות תעמוד 7.3

 

רשאיתתהמועצה   7.4 האת    לחלט לדרוש    הא  המועצה    בנקאיתהערבות  הודיעה  בו  מקרה  בכל 

 . ליו על פי המפורט  להלןעביצע את כל המוטל   למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא

 

 ייםהבהרות ושינו 8

י 8.1 המכהממצא  אם  במסמכי  סתיציע  ו/אורז  שגיאות  על  רות,  להודיע  עליו  התאמות,  כך    אי 

המועד שנקבע    לפנים  ה( ימי)שלוש   3-חר מיאו   לארשום למועצה,    ר ישלח בדואר במכתב אש

 כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 

 

ועל    ת המועצהלפי בחירטרוני,  ר או בפקס או בדואר אלקאב או בדוחנה או בכתתשובות תשל  8.2

בה יהיו חלק  משתתפים במכרז. מכתבי התשוהוכש במועצה, לכל  ר כל רי הפרטים שהשאיפ

 . עליהם  ם ולחתוםלצרפהיה  י צעה ועל המציעהבלתי נפרד מה 

 

 . רו למשתתפים בעל פההמועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימס 8.3

 

ג שהוא ו/או  ין וסותיקונים, מכל מ ויים ומכרז שינלהכניס במסמכי ההמועצה רשאית בכל עת   8.4

באופ  חלשלו המכרז,  מסמכי  בסעלרוכשי  המפורט  ו  לעיל,  8.2יף  ן  הבהרות  מיא/ מסמך  דע  ו 

עתה  וראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דאו ה ת  דרישו  וסף ו/אונ

 הבלעדי. 

 

מ 8.5 של  קבכל  האמור  רה  בין  ההבהרות  סתירה  מסמבמסמכי  המכובין  האמור כי  יגבר    רז, 

 י ההבהרות. במסמכ
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 , השמטות, שינוייםגויותיהסתי 9

 לי כל 9.1

ו/א  9.1.1 שינוי  של  מקרה  תוס  ובכל  ו/או  שהשמטה  ידי    יעשופת  סמכי  במהמציע  על 

 רשאית המועצה: או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, המכרז ו/

 את מסמכי המכרז.פסול ל( 1)

 הן. תעלם מנכתבו כלל ולה  ילו לאגויות כא( לראות בהסתיי2)

 טכני בלבד. ה המהוות פגםתייגויות ככאלס( לראות בה3)

כדי לשנות את     יקוןבת יהיה    בלבד שלאות ותייג הסציע לתקן את המ( לדרוש מה 4)

 מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה. 

 

ב 9.1.2 האפשרההחלטה  לעיל  ין  וענויות  של  דעתה  לשיקול  המתונה  של  דת  כרזים 

לעיל,    4או    3,  2בס"ק    תת החלופות המנויולפי אחט הועדה לנהוג  ם תחלימועצה. אה

יסרב להסוהמ ת  הערבו  ולחלט אתצעה  ת ההא  ת הועדה לפסוליכים לכך, רשאציע 

הההבנק להיות  אמורה  היתה  הצעתו  אם  המציע,  ידי  על  הוגשה  אשר  צעה  אית 

 הזוכה. 

 

 ויות מכתב הכ 9.2

 יתוח ושל קווי דות הפשל עבו  כולל לגבי כל סעיפי החוזה השיעור הנח מציע לצייןא. על ה

 יםת המבודועבודת הפיתוח וע שבו תבוצע כל לאחר הנחה  וסכום כולל  המים והביוב      

 . והביוב     

                נתן בשכר י ת במספרים, ואם היא כתוב בבירור את גובה ההנחה לב.  על המציע      

 רונית. דה העשרוני הוא לא יהיה יותר משני ספרות אחרי הנקושע            

 ד משמעי ראשית וח ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור מודגש בזאת, כי במידה ושיעורג.      

 הסף את ההצעה על  לפסול  המועצה               

            במידה ואין   0%יין צור ההנחה )ואפילו להמציע חייב לבטא בכל מקרה את שיע ד.     

               עה  ה ולא תהיה התאמה בין סכום ההצ, במידבדעתו לתת הנחה בכל מקרה            

      חשב ת  1ספח ב' לפרק בנע י המצייוצעו ע" פי ש פת כ התוסאחוז ההנחה/ לאחר חישוב         

 מך אחוז ההנחה. ההצעה ע"י המועצה  על ס           

                  עיפי אחד מסוע העבודה כולה וכן, כמובן לכל יה נכונה לביצ ההנחה הנ"ל תה  .  ה         

 ה כשלעצמוהמכרז/חוז            

       עצה את  ז/חוזה תראה המוכרהמסעיפי  ו יותר מחד אשל אמות  חול שנוי בכ י .  במידה וו   

     ציע, והוא יהיה  מחיר סביר שהוצע ע"י המכוצאת סעיף ה' לעיל  מחירו שלכל סעיף מת           

 ( טנה בכמויות בכל הכמויותשהוא )הגדלה או הק  שינוי נכון לגבי כל           

                    מחר( וחתום על   תוהממויות  ן )כתב כמזמידן האומ  עם הצעתו את  המציע יגיש  ז.           

 ידו.              
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 המציע  הצהרות 10

  מידע שייאסף על ידו ואשר יכול    וך ו/או כלדיקות שיערס הצעתו על ב סעל המציע לב 10.1

  ה.ן ז יענ חול כל  אחריות כלשהי בלהיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא ת          

 

  לו מהמועצה באשר לאתר העבודה    נמסר לשהו שמידע כ של המציע על  כות  הסתמכל   10.2

 רשאי להטיל    וא לא יהאריותו של המציע בלבד והחה על איתן כזה, נעשותנאיו, אם נ          

 שנמסרו כאמור  ויתברר כי איזה מהנתונים  לשהי בענין זה היה  ריות כעל המועצה אח         

 עה.   תן ההצנכון ליום מ יננואו א דויק, ו מנניא         

 

   תתקבל לאחר הגשת  בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא ענה טכל  10.3

 ההצעה.           

 

 צעות ת ההפתיח 11

מסמכי   את  שרכש  מי  לכל  תודיע  או  המכרז  המועצה  בפקס  בכתב  ההצעות  לפתיחת  המועד  על 

 וכש במועצה. כל ראיר ים שהשרטהפ  יפ"לפי בחירת המועצה וע  , "לבדוא

 

 

 

 לדרוג המציעים  וקריטריונים -ההצעותנת בחי 12

              א ול ו/או לא לקבל ו/או לסול דעתה הבלעדי, לפהמועצה תהא רשאית, לפי שיק 12.1

 זה      המפורטת להלן ובכללתואמת באופן מלא לדרישות א תהא להתחשב בהצעה אשר ל          

 המכרז.   יבמסמכ           

 

 : כללי 12.2

 . פרמטרים הוש שלעל  ופי יקבען הסהציו

 נקודות.  87רבי יהיה ניקודו המההצעה מהנמוך לגבוה, ו ר יקבע על פי דירוגציון המחי

 נקודות.   5היה רבי ימפרמטרים שיפורט להלן, וניקודו ה ל יקבע בהתאם   ציון הניסיון

על סמך ביקור   תלהתרשמות מהרמה המקצועי ם  ציון הרמה המקצועית יקבע בהתא

שמהפר אחד  ב הקבלןע"בוצעו  ויקטים  נציגיקש   י  ביניימו  המועצה  מהנדס יי  הם 

 נקודות.  8יהיה י  ברהמ  המציע, וניקודוצה, המזכיר עם המוע

 

 אום עם הוראות מסמכי    לן ובתעת ציון המחיר שנתן המציע יהיה כמפורט להקבי אופן 12.3

 דות. ונק  87 -ל 1ציון יהיה בין המכרז. ה            

 נקודות.   87ל את הציון  ה ביותר יקבה הגבו ז ההנח חואת א נתן המציע ש   
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בהתאם יהיה  מציע  כל  שיקבל  ההנחה    ציון  שיעור  ההנחה שליחס  שיעור  לעומת  נתן 

 גמא המפורטת להלן: פי דו , אשר יחושב על87 ציוןהגדולה ביותר שקיבל את 

 

 

  

 

 

 

 :ןהניסיואופן קביעת ציון  12.4

סמכי  למ  1' לפרק ל המציע כמפורט בנספח אש יון קבע על פי הניסציון הניסיון י

 המכרז.

פות(  ם )לא בהכרח ברציבניקוד הינה שנים עשר חודשיהמציע שנת ניסיון המזכה את 

 : בלה שלהלןבטם אשר ווח השני ם לט בהתאויקבע נקודות,   5-ל 2בין הציון יהיה 

 כקבלן  וניסיונלהמציא אישור רשם הקבלנים של שנות על הקבלן 

 ציון הניסיון יסיוןנשנות 

+10 5 

8-10 4 

6-8 3 

4-6 2 

 

 :מקצועיתהרמה  אופן קביעת ציון 12.5

בהתאם   יגי המועצה המקומית למכרזציון הרמה המקצועית יקבע על ידי נצ

 לעיל 12.2כמפורט בסעיף  הקבלן  ו ע"ישבוצעויקטים אחד הפרבקור מבי להתרשמותם

 אופן קביעת הציון הסופי:  12.6

אחד מהפרמטרים  בל כל מציע בכלהציונים אשר קיע על ידי סכימת בהסופי יקון הצי

 שלעיל. 

      גת, על פי שיקול דעתה, לדרצעות בעלות אותו ניקוד, תהא הועדה רשאיספר ההיו מ  12.7

 יבה לדירוג. הס  פרט אתובלבד שתביניהן, ותן א             

 דה בקבלני משנה וביצוע העב א( המציע יפרט בנספח ו' אם בכוונתו להשתמש לצורך  12.8

 מכרז זה.   עבודות נשואביונם  וניס םטיהם סיווגיהשהוא מעביר את פרתוך              

 ם שוריפו אליה האייצור שלאת שלא לדון כלל בהצעה ב( המזמינה תהיה רשאי 

לקבל הבהרות, השלמות והמלצות באשר לקבלני  ת רשאי יל ואף תהאהרשומים לע

בלן המשנה  הצורך לדחות את הצעת המציע אם ק תונם. במידמשנה מקצועיותם וניסי 

 ה.מכרז זם מ אינו מתאי לתנאים העול

 ה עציון מחיר הצ חישוב הציון גובה הנחה באחוזים מציע

1 15  87 

2 10 (15/10)-87 85.5 

3 5 (15/5)-  87 84 
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        יא ה ה ביותר או הצעה כשלהי, והמועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזול 12.9

 אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם ת בכל עאת המכרז  רשאית לבטל           

     אם כבר  בודה שניתן לו,ם לצו התחלת העהעבודה בפועל בהתא  ועכה בביצהחל הזו          

צו  ליצוע העבודה בפועל בהתאם מקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בבן. בנית           

 י. לל זה הכו תנאי החובודה, יחולהעת  חלהת          

 

 וכה, אם ז שהוכרז כ בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע 12.10

      או נזק שנגרמו לו בשל  / וצאה ולשהו מהמועצה בגין כל הי או שיפוי כהוכרז, לפיצו          

 מכרז.תתפותו בם הששר עאו נזק אחרים בק/במכרז או כל הוצאה ו פותוהשתת          

ת ות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראו כ למועצה הז 12.11

  לבצע חליטה עצה ה בודה בין מספר מציעים או שהמועיניה. גם במקרה בו פוצלה ה ע           

    ייב , תחפי כתב הכמויות  ליר שניתנה על ידי המציע ערק חלק מהעבודה, הצעת המח            

       ל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאיכאת המציע ל           

 או שהוטל   מציעיםבין מספר ין העובדה שהעבודה פוצלה לפיצוי או תשלום כלשהו בג            

 בודה. עליו לבצע רק חלק מהע           

   ודה מהיקף העבר כלשהו זה בשיעוהחו  היקףן או להגדיל את יהמועצה זכאית להקט  12.12

        פי שיקול דעת    ללשהו וע שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כ          

 היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע. במחיריועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי מה          

 התאם     השאר, ב  בין  עתה,ם על פי שיקול דיק את העבודה לשלבכאית לחלהמועצה ז 12.13

    עם פצע כל לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות למציע לב          

      ים  עבודה בשלבה   יצוע ין ב יההצעה תהיה בתוקף לענ–ך  לכ  חלק מהעבודה בהתאם          

 .צעה להגשת  ההמהיום האחרון   חודשים 6במשך           

  של המציע לביצוע העבודה או  צה להתחשב בכושרו  ועהמ, זכאית  ותצעבעת הדיון בה 12.14

        יע  צ מהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע הש ז, כפי  ביכולתו לעמוד בתנאי המכר          

       בעבודות דומות. כן להתחשב בוותקו  וניסיונו ו בעבור אחרים וא/צה ועבור המוע           

         ונה הקודם של המועצה עם  יסית לסמוך על נ הא רשאימועצה תי הכ  זהמודגש ב           

    סיונו  ו כחלק מני ורטו על יד, אף אם עבודות אלה לא פ ונת הצעתהמציע לצורך בחי             

 במסמכי המכרז.  ל המציעש ודםקה           

 ציע איננו  המו )במקרה ב  מגוריוום  מק   תן עדיפות למציע אשרהמועצה תהא רשאית לי 12.15

    ם משרדו הראשי )במקרה בו המציע הינו תאגיד( בתחום השיפוט שלמקו  ו אתאגיד(,            

           5%ל  לה עיע   תו לבין ההצעה הזולה ביותר לאהמועצה, ובלבד שההפרש בין הצע          

 מההצעה הזולה ביותר.          

 
      ת גם  הרות נוספוים ו/או הבספ נומהמציעים פרטים וש מועצה תהיה רשאית לדר ה 12.16

 לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.           

12



 
 

 

 

 

   יה וההתקשרותיהזכ לדעה עוה 13

     ין את הזוכה למשרדי  זמ, ותם על הזכייה במכרזזוכה במכתב רשוהמועצה תודיע ל 13.1

  כשהוא    מכי המכרז, מסל  1כנספח ד' לפרק  רף  המצושל החוזה    קחת עותקהמועצה ל          

 ם על ידי המועצה. ותח          

ולקו לשלבים, על פי המפורט ח בודות  במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או הע 13.2

   , יחד עם ההודעה הנזכרתיע המועצה לזוכה, תודיללע   12.12 -ו    12.11, 12.10בסעיפים            

       העבודות    ךומת   לבצע  עבודות עליואיזה מבין ה   ,האו מיד לאחרי  יללע  13.1בסעיף            

         בדותבהתאם לשינוי היקף העו  הביצועושינוי תקופת    המפורטות במסמכי המכרז          

   .וזההחמכי והודעה זו תהיה חלק ממס          

 .  1לפרק  '1הבנספח ח המפורט  הא בנוס לעיל ת .1012הודעה על פי סעיף        

 . 1' לפרק 2הבנספח וסח המפורט  בנ  תהאלעיל  .1112סעיף הודעה על פי        

 . 1' לפרק 3הבנספח פורט  בנוסח המ   אל תהעי ל .1212הודעה על פי סעיף        

 ודעות האמורות בהתאם לצורך. הה וסח למועצה תהא רשות לשנות את נ       

        במסגרת    רזמכמכי הזוכה על מסת הו בחתימדגש בזה כי, יראלמען הסר ספק מו 13.3

     על  שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה    ה עצהה           

       ה והיקף ייהזכ  ההודעה עלהחוזה כמשתכלל עם קבלת מסמכי המכרז, ויראו את            

            למרות  .   יללע  13.2  -ו    13.1  עיף כאמור בס  המועצהעל ידי  העבודה אשר נקבע             

       ש  רם, יידהאמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבי          

        ההודעה אשר צורפו    נוסחייו כפי המפורט בהודעה שנשלחה אל הזוכה לחתום על            

           ועצה  דעה תהא המהוה  על הזוכה לחתום  ירב. ס1לפרק  3ה   -ו  2, ה1ה כנספחים          

   חתימתו,   אף ללא רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה          

 ל דעתה.הכל על פי שיקו         

          ת הבנקאית  ההודעה יחליף הזוכה את הערבו  תד קבל)שבעה( ימים ממוע  7תוך   13.4

   7ורט בסעיף פ המפי  וע כ צבערבות בי ותו במכרז,תפ שתעם ה ידו  בקשר  על  שהומצאה          

           אישור על קיומם של  מועד    באותו  למסמכי המכרז וכן ימציא  2בחלק א' לפרק            

 . במסמכי המכרז 2פרק א' ל ח בנספ ביטוחים בנוסח המפורט          

     ים ו/או לאוחיטשור על ב מציא איא האו לועד ערבות ביצוע ו/לא המציא הזוכה ובמ 13.5

    ל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על  כא  צימה          

        בות ראת הערז, לחלט ת הזכייה של המציע במכ, רשאית המועצה לבטל א ההזכיי           

 . ורבתאת העבודה למציע הבא הבנקאית שנתן ולמסור            

  ועצה ליתר המשתתפים,  מה  דיע פורטים לעיל, תוהתנאים המ   כלו  רק לאחר שנתמלא 13.6

      רף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות צוכן ת  בדואר רשום על אי זכייתם במכרז          

 .שר עם השתתפותם במכרזקידם באשר הומצאו על            
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 ח א' : נספ1פרק 

 

 מציע הי יהוס זטופ

 
 __ ________________________ _________  יע: ם המצש 1.1

 
 _____ ______________________________  ובות: כת 2.1

 
 ____________ __________________ _____   טלפון: 3.1

 
 _______ _____ ______ _________________   מיליה: פקס 4.1

 
 _____ ______________________________                   דוא"ל  :                 5.1

 
 :__________________ תעודת זהות -יחיד  , אם מספר החברה-אם חברה 6.1

 
 ____________ שום:___________________כתובת משרד ר-אם חברה 7.1

 
 
 :יים של המציערהעיק ייקטיםפעילות והפרולי של הור כלאת
______________________ _______________ __ ____________ _________________ 
 

__________________________________ __________________________________ 
 
_ ________________________________________________________________ ___ 
 
 
 מציע: מנהלים נוכחיים ב .4
 

 תפקיד      שם 
 

 ____ __________________  __________ ________ ________ 
 

 _ ___________________ __   __________________________ 
 
 
 אנשי מפתח נוספים במציע: .5
 

 קיד פת     שם 
 

  ___________________ ___   ___________________________ 
 

 __________ ____________  _____ ______ _____ ___________ 
 

 __ ____________________   ______________ __ ___________ 
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 עו על ידי המציע בעבר שבוצ יקטיםפרו .6

 

מס' 
 סד'

תאריך   היקף כספי  בודהן העמזמי
 השלמה 

וט כללי של  רפ
 העבודה

הגוף  
 ין המזמ

איש הקשר   טלפון
מטעם  
 המזמין 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

     

2.  
 
 
 
 
 
 

     

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

משלוש • יותר  לפרט  הוספבאמ  עבודות  ניתן  בפורנסת  צעות  נוסף  הטבלה  פח  של  מט 

 מורה. הא

ש • לפחות  מטעם  והמלצה  אישור  לצרף  הע נא  ביצוע  על  שונים,  מזמינים  ודות  בלושה 

 האמורות.
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 : נספח ב' 1ק רפ

 טופס הצעה כללי 

 יסוד המעלה  המקומיתועצה  מ ד הבולכ

את    לאחר שהבנוו   ו,פו ובין שלא צור כרז, בין שצורפבחנו את כל מסמכי המ ון ולאחר שקראנו בעי  .1

האמ  במכל  העבודותור  באתר  וביקרנו  המכרז  הננוסמכי  לבצע מסכימ  ,  נשו  ים  העבודות    א את 

 עפ"י הצעתנו וכמפורט להלן:כרז המ

366,795 ₪סה"כ כתב כמוית )סעיפים להנחה( 

הנחה 

סה"כ סכום לאחר הנחה

סעיפי גופי תאורה) מס' 08.03.0210 + 

147,450 08.03.0213₪ ( סעיפים ללא הנחה

סה"כ

מע"מ 17%

 סה"כ כולל מע"מ 
 

ת  ון, אבן וכו...( ובכלל זה אאת כל הבדיקות והאישורים )בדיקות בט צמיחידה כוללים את המחירי ה   .2

             פלג הגליל עפ"י דו"ח הרשות הארצית  יםת וההנחיות עפ"י דו"ח תאגיד המהבדיקוביצוע     

 הצלה. ות ו בא כל    

 ן להגשת ההצעות. עד האחרויום מהמו  120הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של  .  3

 ש"ח.  0,0060 ס ערבות בנקאית ע"  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת  .4

 וזו  , במידההכוללת את כל מסמכי המכרז   זו   נועתמים לכך שתהיו זכאים לראות בהצמסכיאנו  .   5

 מתחייב בינינו לביניכם.   הדכם, כחוז ל יתתקבל ע    

)לרבות ערבות ביצוע  ים הדרושים מכסלהמציא את כל המ  ייביםהיה והצעתנו תתקבל אנו מתח.   6

 למסמכי המכרז. 1רט בפרק  המפו במועדהחוזה מסמכי  ולחתום על ם וכו'( וחיביט      

  שה  קאית שהוגערבות הבני הנו מסכימים כינו אלא נעמוד בהתחייבויות   כלשהיהיה ומסיבה       .7

       ם מוסכמים וקבועים  ייוולט על ידכם כפיצת יח על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבו      

 מראש.       

      נכם י ה וכ יאביותר ו/או הצעה כלשה צעה הזולה ים לקבל את ההמתחייבידוע לנו שאינכם     .8

   או להקטין או להגדיל    פר מציעיםדה בין מסעבואו לפצל את הכולו רשאים לבטל את המכרז      

 י  וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצו  י,ד שיקול דעתכם הבלעפי  את היקפה, הכל על       

 . מועצהאו שיפוי מה     

 

         _____________________ 
 שם וחתימת המציע                 
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 : נספח ג'1פרק 

 

 נקאית רבות בסח עונ

 ת מכרז ח ערבוסנו - 6ס פטו
 
 
 

 ________________  בנק 
 
 _______________(_  )ל 6/21רז מס' כמ
 
 
 בוד כל

 מועצה מקומית יסוד המעלה 
 
 

 א.נ.,
 
 

 ________כתב ערבות מס'__  דון:נה
 
 

ם  כיכלפ הננו ערבים בזאת  , 6/21' עם מכרז מס  קשר( ב ____________ )להלן "המבקש"בקשת _ על פי 
לכם   של  ל   עדסכום    כללשלם  )במילים:  __________  סך  )להלן____________ש"ח  ם  כוס  -  (, 

 הערבות(. 
 
 

  תכם הראשונה ו דרישם מהמועד בו תגיע אלינימי  7לשלם לכם את סכום הערבות תוך  חייבים  ת הננו מ
כם ומבלי  תשדרי  כלשהי להוכיח או לנמק את  יכם כל חובהעל  טילללא כל תנאי ומבלי לה  בכתב, וזאת 

 וש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.דר ל חייבים  והישת
 
 

פי כתובתנו,  וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו ל____  ________ יהיה עד ליום    תוקף ערבותנו זו
 הנ"ל.   מהמועדלא יאוחר 

 
 

 . ל צורה שהיאבכ ברה תנו זו אינה ניתנת להסבה או להעבוער
 
 
 

 רב,  בכבוד              
 

 __ _ __________ בנק         
 

 _____________  סניף         
 

 _____ ________  כתובת         
 

 ____________ _ תאריך         
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 : נספח ד'1פרק 

 
 חוזה 

 
 ך ביום ________ ערשנ

  
 יסוד המעלה מועצה מקומית   בין:

 ד אחד צמ       ( המועצה -להלן  ) 
 
 ______________________  ן: יבו

 __ _ _________ _____ מ ___  
 מצד שני        הקבלן(  -  ןלהל) 

 
 

במכרז   הואיל  זכה  תאורה    6/21מס'  והקבלן  והשקדעבודות  השמורה  המעלה  רחובות  כפי  יסוד   ,

 ל מסמכי המכרז. המפורט בכ 

 כדלקמן: והותנה בין הצדדים הוסכם
 
 בלתי נפרד מחוזה זה: חלק  מהוויםן, פורטים להלמ הכל מסמכי המכרז  .1

 המכרז  יאנת הוראות ו  - 1פרק  .1.1
 החוזה, תנאים כלליים  - 2פרק  .1.2
 ת )הספר הכחול( ישרדהוועדה הבינמכללי בהוצאת  רט טכנימפ - 3פרק  .1.3

 מפרט טכני מיוחד – 4פרק  .1.4
 כתב כמויות  - 5פרק  .1.5
 נספחים   – 6פרק  .1.6

 ות תכני  - 7פרק  .1.7
 ן במכרזההודעה על זכיית הקבל  .1.8
 רז. כי המרת הליכ צורף למסמכי המכרז במסג  ר אשר וסף או אחך נ כל מסמ .1.9

 
ים  מכרז המפורטשאר מסמכי ה זה תהא אותה משמעות המפורטת ב  ורטים במסמך פ מה  למונחים .2

 . לעיל
   .לוף בנוסאו   מול ידי המועצה במקושימונה ע או כל מי  יורם קדוש  יהיהין החוזה נ המפקח לע .3
על ידו למצעתו, סך כל ההצעה אשלההקבלן    יד צורף על יכמויות אשר  על פי כתב ה .4 כרז  ר ניתנה 

 . לא כולל מע"מ ____________ש"ח   ל ך של סת ע ומדע
יה   התמורה  .5 זלה  הקבלן  עבור  כאי  יה  העבובפועל  לקבוע    ותשולם   תחושב  ,הדביצוע  בהתאם 

 מכרז. במסמכי ה
ל סוג  מכ   ותרויייקכוללת התהמכרז איננה  ע במסמכי  הקבו  תמורהכי הבזה  ש  למען הסר ספק מודג .6

   ביצוע יתארך.בו זמן ה רהת במקולרב ם, יקבוע א. מחירי החוזה יהיו ומכל סיבה שהי
 , ויסיימה  ל פי הקבוע בועועם קבלת צו התחלת עבודה  מיד ה בביצוע העבוד הקבלן יתחיל  .7

 . מיום קבלת הצו  חודשים  4 תוך       
של   בסך  מראש  וקבוע  מוסכם  צוין פימזמית ישלם הקבלן ל העבודו בהשלמת  פיגור  ום של  כל י גין  ב .8

 מכי המכרז.למס  2רק לפ 63עיף בס בועקפי הליום, כ ₪ 1,000
 

 על החתום צדדיםבאו הולראיה 
 

____ _____________       __ ______________ 
 הקבלן                      המועצה            
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 ' 1הנספח  : 1 קרפ
 

 ____ תאריך: _____
 לכבוד

_________ ___ 
 א.ג.נ 

 6/21 הנדון: מכרז מס' 
 

ה ההצעה אשר הוגשזים להכריז על  המכר  ת המלצת ועדתאר  ישמועצה אראש ה  ך כיהננו מתכבדים להודיע .1
 הזוכה.   המכרז שבנדון, כהצעלך ידעל 

 
 ביצוע חלק מהעבודה   .2

יא הכבדת המועצה להודיעך כי  ז, מתהמכר מכי  במס  1ק  לפר  13.1  -, ו  12.4בסעיפים    על פי הקבוע .2.1
 צוע העבודות בין מספר מציעים.לפצל את ביה חליטה

 
,  א'  חספכנכמויות החלקי המצ"ב  העבודות המפורטות בכתב ה  ורק את  ךא  צעעליך לבאמור  הור  אל .2.2

 .(תהעבודות החלקיו  -ליו )להלן  ת המצורפות אויועל פי התוכנ
 

החלקאת   .2.3 עליהי  תויהעבודות  לסייה  _יך  תוך  יימ__ם  בו  מהיום  ימים,  לךס____  ילת תחצו    ר 
 . העבודה

 
 המצאת מסמכים  .3

להגי .3.1 מתבקש  למהינך  השע  מיושך  תומועצה,  רדי  ימים  ולהמציא  םבעה  זה,  מהנדס    מכתבי  לידי 
 מסמכים הבאים: ה את המועצה

 למסמכי המכרז. 2לפרק  7קאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף בנ תערבו .3.1.1

 ז. רכי המלמסמכ 2ט בנספח א' לפרק המפורכפי  חים וע ביטועל ביצ אישור .3.1.2
 

י  עותק של מסמכ  דךליהמועצה  מציא  ת זה,  המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב    םע .3.2
  פרד הימנו.ק בלתי נחלה מכתב זה מהוו, כאשר המכרז חתום על ידה

 
 בכבוד רב,     

  בני טויטו                ציון אילוז 
 המועצה ברגז             צה עומהנדס המ

 
 אישור הקבלן זוכה

 
 תחייב לפעול על פיה. ת הודעה זו ומ לר קבמאש ניהנ .1
 
 : לקמןכד  חייבתר ומהנני מאש .2
 

מההדעהו .2.1 נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זו  לבה  ביני  נערך  אשר  לבה  יןסכם  העבומועצה  נשוא   הד יצוע 
 מכרז שבנדון.ה

 
ר .2.2 אינני  כי  לי  בביצוע  ידוע  להתחיל  המודות  בעהשאי  שנשוא  צו   כל  בנדוןכרז  לידי  אקבל  לא  עוד 

 ך.  כלגוד יל בנאהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעוכי לא ה, ודעבילת תח
 

אך ורק    לא המכרז שבנדון חונשת  המועצה לביצוע העבודוההסכם אשר נערך ביני לבין  י כי  ל  עודי .2.3
היחידה  רי  י מחיעל פ  ן תחושבבגינ  הרבהודעה זו, אשר התמובודות החלקיות כפי המפורט  לגבי הע

 כחלק מהצעתי למכרז.ידי וגש על ר האש ת מויוהמפורטים בכתב הכ
 

 תוםחעל הלראיה באתי 
_____________ _       ______________________ 

  ה כחתימת הקבלן הזו             תאריך        
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 ' 2ה: נספח  1פרק 
 

 תאריך: _________ 
 לכבוד

______ _ _____ 
 א.ג.נ 

 6/21 ס' מהנדון: מכרז 
 

שה גושר האעה  צועדת המכרזים להכריז על הה  ועצה אישר את המלצתהמ  ראשלהודיעך כי  הננו מתכבדים   .1
 כה. בנדון, כהצעה הזומכרז שלך ידעל 

 ביצוע חלק מהעבודה   .2

 כי היא  צה להודיעךבמסמכי המכרז, מתכבדת המוע  1לפרק    13.1  -, ו  12.5  םע בסעיפיוקבה  על פי  .2.1
 .נשוא המכרז העבודות יצועאת היקף ב להקטין/להגדיל  החליטה

 
הכאל .2.2 בכתב  המפורטות  העבודות  את  לבצע  עליך  האמור  כנספחהמצ"  תמויוור  פי    ',א  ב  ועל 

 העבודות(.  -ליו )להלן פות אהתוכניות המצור
 

 ודה. בעצו תחילת הוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך עליך לסיים ת ההעבודות יהי תא .2.3
 המצאת מסמכים  .3

מ .3.1 המועצל  קשתבהינך  למשרדי  שבעההגיע  תוך  ולהמציא  מיום  ימים  ה,  זה,  מהנדס    מכתבי  לידי 
 : םהבאי םמכיסמהמועצה את ה

 למסמכי המכרז. 2לפרק  7בסעיף  ע כפי הנדרשאית לביצוקבנת ערבו .3.1.1

 . למסמכי המכרז 2פי המפורט בנספח א' לפרק ביטוחים כ עור על ביצשואי .3.1.2
 

מכי  מסק של  ידך עותצה למכתב זה, תמציא המועל  ע  ורים, וחתימתךכים האמהמסמ  תאעם המצ .3.2
  הימנו. נפרד יבלת קהמכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חל

 רב, וד בכב
 

 בני טויטו                  ציון אילוז 
 המועצה  רבגז  צה ועהממהנדס 

 
 

 אישור הקבלן זוכה
 
 ה. ל על פי לפעו  ביו ומתחיהנני מאשר קבלת הודעה ז .1
 
 חייב  כדלקמן: תומ הנני מאשר .2
 

זוהודע .2.1 בלתמהווה    ה  נפרד  חלק  לביצמי  המועצה  לבין  ביני  נערך  אשר  נשוד והעבוע  ההסכם  א ה 
 ון.דבנש מכרזה

 
אי .2.2 כי  לי  להתחידוע  רשאי  ננני  העבודות  בביצוע  צובשהמכרז  א  שויל  לידי  אקבל  לא  עוד  כל   נדון 

 לכך.  גוד בני כלשהי אם אפעלתמורה  לתשלום יה זכאיתחילת עבודה, וכי לא אה
 

לי   .2.3 ההסכםידוע  נערך  אש  כי  לבר  המביני  שין  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע   לגבי  לח ון  בנדועצה 
זו,  המפורט  יכפת  בודוהע התמורה  בהודעה  מח  אשר  פי  על  תחושב  המפורטים   היחידהי  ירבגינן 

 .מכרזכחלק מהצעתי לעל ידי  בכתב הכמויות אשר הוגש
 

 החתוםאתי על איה ברל
 

__________ ____      ____________________ __ 
  חתימת הקבלן הזוכה              תאריך        

 
 
 

20



 
 

 

 

 ' 3ה פחנס:  1פרק 
 

 _______ __ ך:תארי
 לכבוד

______ ______ 
 א.ג.נ 

 16/2 הנדון: מכרז 
 
וגשה עה אשר הההצ  עלז  ים להכריעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזם להודיידהננו מתכב .1

 כה. שבנדון, כהצעה הזו כרזלמ על ידך
 
 בשלבים  ההעבוד ביצוע  .2

ביצוע  עך כי  המועצה להודי  תבדתכרז, מהמכמכי  סמב  1ק  לפר  13.1  -ו    12.6על פי הקבוע בסעיפים   .2.1
 עת לעת.קף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מיהו על פי בעיקהעבודה חולק לשלבים, אשר 

 
עו  יבוצ  , ולפיכך"מ(_______ ₪ )כולל מע___ל _תקציב בסך שהמועצה    רשותל  מדעו  ראשוןבשלב   .2.2

פורטו בכתב זה, מתוך העבודות אשר  ידך בשלב  ות, אויוכמה  על  המפורטות בכתב    תדובורק העך 
 יות החלקי המצ"ב כנספח א'. הכמו

 
 .דהבותחילת הע_______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו יך לסיים תוך לעא' יהיה  בשלאת  .2.3

 
שיהיה עליך   הבאיםלבים  על השהמועצה  לך    ודיעצוע העבודות, תלביים  קבלת תקציבים נוספ  םע .2.4

 סיומם. עדמולתם ותחיועד מ ,פםיק לבצע מתוך כתב הכמויות, ה
 

בי .2.5 השלמת  עבודות  עם  א  80%בשווי  צוע  בכל  א  שרמהתקציב  כך לשושר  על  להודיע  נדרש  הינך  ב, 
בילמפ עמו את  ולתאם  יתרתקח,  באופן    של אותו   ודה  עבה  צוע  למנוע  רט,מפושלב  על מנת   והכל 

 עומד לרשות המועצה בגין אותו שלב.  שר ציב איגה מהתקחר
 
 ים מכהמצאת מס .3

להגתבמ  נךהי .3.1 שבמל  יעקש  תוך  המועצה,  ולהמציאשרדי  זה,  מכתבי  מיום  ימים  מהידל  עה  נדס  י 
 צה את המסמכים הבאים: ועמה

 כי המכרז.למסמ 2ק לפר 7 יףנדרש בסעערבות בנקאית לביצוע כפי ה .3.1.1

 למסמכי המכרז.  2ק ' לפרספח אי המפורט בנעל ביצוע ביטוחים כפר שויא .3.1.2
 

ותק של מסמכי  תמציא המועצה לידך ע,  הז  מכתב  על  ימתךתחו,  יםעם המצאת המסמכים האמור  .3.2
 ד הימנו. מהווה חלק בלתי נפר הזתב כאשר מכ, ום על ידההמכרז חת

 
 

 בכבוד רב,
 בני טויטו                לוז ציון אי

 ועצה גזבר המ             ה ועצ מהנדס המ
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 אישור הקבלן זוכה
 
 
 . יהל על פעו ב לפיימתחעה זו והנני מאשר קבלת הוד .1
 
 יב  כדלקמן:הנני מאשר ומחי .2
 

בלת .2.1 חלק  מהווה  זו  המוהמרד  נפי  הודעה  לבין  ביני  נערך  אשר  נשוא הסכם  העבודה  לביצוע  עצה 
 נדון.רז שבהמכ

 
כי .2.2 לי  להתח  ידוע  רשאי  האינני  בביצוע  נשועבודויל  המכרת  כא  שבנדון  צו   לז  לידי  אקבל  לא  עוד 

 כך.  ד ליגואם אפעל בנ ישהכלורה ם תמתשלול כאיאהיה ז תחילת עבודה, וכי לא
 

לאלה אשר מפורטים   נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר   םלביש  צעידוע לי כי לא אהיה רשאי לב .2.3
ועצה  מדי מהנדס ה ה על יחתומ  בכתב,לכן הודעה    , בלא שאקבל קודםפי הודעה זווע על  לביצ  כשלב

ולבצע להמשיך  לי  המורה  המועצה  או  ומגזבר  נובישל  שלב  שיפורט    ה, ודבעב  ספיםם  תה באוכפי 
 הודעה. 

 
הודעה האמורה, ועקב כך  ל  2.5ההתחייבות המפורטת בסעיף    תם אייאקהנני מסכים כי במידה ולא   .2.4

יה זכאי הלעיל, א  2.2סעיף  ורט בב המפלה על התקציביצוע העבודה תע   ה זכאי בגיןלה אהימורה  הת
עצה,  המושל  ציב המאושר  קהתת  לעומידי  על    צעשבוהעבודה  לתשלום תמורה בגין ההפרש של שווי  

וכאשר המועצה תקבל תקציב   )וחמיאם  למימון ההפרש האמו אשד  השוטף(  לא  יננו מתקציבה  ר. 
 . הפרש ם בגין אותוועצה פטורה מתשלוור, תהיה המחד כאמב מיונתקבל תקצי

 
 
 
 
 
 

 החתום באתי עליה לרא
 

 
 ______________       ___________________ ___ 

   קבלן הזוכה חתימת ה             תאריך         
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 לייםתנאים כל ,הוזהח: 2פרק 

 

 כללי   -חלק א' 

 הגדרות  .1

 להלן: ת המפורטתשמעו ם הממכי המכרז תהא למונחים הבאיחר ממסא בחוזה זה ובכל מסמך

ה  –צה"  "המוע .1.1 יסהמועצה  לפעמקומית  תסמיך  שהמועצה  מי  כל  לרבות  המעלה,  ול  וד 

 כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.   ה,וזעניין החל מהבש

יורשיו,    –"  יש ראן  , קבל "הקבלן .1.2 נציגי הקבלן,  בות  לרומורשיו המוסמכים,    שולחיולרבות 

 בודה.בביצוע הע  ילובשב קבלן משנה הפועל בשמו ו/או  כל

ה  -"  "החוזה .1.3 מסמכי  המפורכל  כפי  בפרק  מכרז  המכרז    1ט  ותנ  -במסמכי  אי  הוראות 

מסמ  ז,כרהמ מ סנוך  וכל  כחלק  נחשב  ואשר  לקבלן  המועצה  ידי  על  נמסר  אשר    ימכמסף 

 החוזה. 

ידי המ  –"המפקח"   .1.4 לעניין  צה להיועהאדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על  ות המפקח 

מפקח, כולן  עול בסמכויות הח ימנו אותו לפו המפק צה ו/א אדם אחר שהמועהחוזה ו/או כל  

 . סףנובמקום או ב , מןלז  או מקצתן, לתמיד או מזמן

למה ובדק ולרבות ביצוע כל  שהת  בו העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לר  –"העבודה"   .1.5

 תידרש בקשר לעבודה.עבודה ארעית ש

בסב  –עבודה"  מקום ה" .1.6 בהם,  דרכם, מהמקרקעין אשר  תבוצע  או מתחעליהם  יבתם,  תם 

 זה. חוה  רךלצוים האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן ה לרבות המקרקעהעבוד

יות אשר ימסרו  נכ תוה  למסמכי המכרז וכל   5התוכניות אשר מפורטות בפרק    –  "ות ני"תוכ .1.7

מהו ואשר  העבודה  ביצוע  לצורך  בללקבלן  חלק  שינוי  נפרד    תי ות  כל  לרבות  מהחוזה, 

 כתב מזמן לזמן. אחרת שתאושר ב תוכניתכן כל שאושר בכתב ו בתוכנית

נפרד מהחוזה, המפרט    תיבלוים חלק  הו מ  שר, אהמפרט הכללי ו/או המיוחד  –"המפרט"   .1.8

כל עבודה המתוארת בתוכניות תימצא את ביטויה    יכ   חרכ מהווה השלמה לתוכניות ואין ה

 הנוסף במפרט. 

.   המכרז  במסמכי   1לפרק    1.2ף  המפרט הכללי המפורט בסעי  –ללי"  הכ  פרט המ" .1.8.1

  רש פובמ   וף מבחינה טכנית לחוזה אך מוצהר בזהאינו ניתן לצר  המפרט הכללי

 לק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן עותק המפרט הכללי. חה  ווי הוא מהכ

ה  למסמכי המכרז, השונ  3המפרט המיוחד המצורף כפרק    –מיוחד"  ה  טרמפ"ה .1.8.2

 גד את הוראות המפרט הכללי.או הנו

 

)נ דת  פקו .1.9 חד הפרשנות  תחווסח  ולצש(  החוזה  על  יראל  פרשנות  כחיקוק  ורך  החוזה  את  ו 

 אמורה. ה דה קו בפ כמשמעות הגדרה זו
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 חוזה ה תבסה .2

הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם,    תוזכ הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל   .2.1

 ורשת בכתב ומראש של המועצה. תה המפקיבל לכך את הסכמ אלא אם כן

 

אם כן קיבל לכך    ולה או מקצתה, אלאת ביצוע העבודה, כ לאחר אלמסור  ן רשאי  הקבל אין   .2.2

ה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם  צועהמ ומראש של    בתבכ שת  את הסכמתה המפור

אין  ם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה,  לתמשבסיס שכרם  

או  בה העבודה  מסירת  משום  כשלעצמה,  לא,  ממנה  אך חלק  כי  במפור  חר.  בזה  מובהר  ש 

יוע עו אם  כאלה,  וענייןבדים  דבר  לכל  ויראו,  יהיו  כסקו,  בלדבעו,  הקבלן  יוצרו  לו  בדי  א 

ש בין  שהם,  כל  יחסים  המועצה  לבין  יחסים  ועל  ביניהם  ובין  ומועסק  מעסיק  מעביד,  בד 

 דומים אחרים. 

 

עצה  של המופורשת  בלן הסכמה מ י אף אם תינתן לק ספק, מוצהר בזה כ וע כל  על מנת למנ .2.3

ביצוע   חלק ממנלמסירת  או  כהעבודה  זו  יהא במסירה  הרי שלא  לאחר,  ו/או  וטלפדי  ה  ר 

והקבל  תא  ררלשח החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  מלאה    אשיין  הקבלן  באחריות 

וחם ועובדיהם אלא אם כן הפטור  באי כ   ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה

 ועצה. ב ומראש על ידי המ ש, בכתבמפור השחרור נעשואו 

 

 ת הקבלן.מסכלה בלא שתזדקק  ר,לאחהמועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו  .2.4

 

 היקף החוזה  .3

ביצו על  חלות  החוזה  החומריעה ע  הוראות  אדם,  כח  לרבות  אחר,  בודה  דבר  וכל  הציוד  הכלים  ם, 

 ן. בעקיפי במישרין או י, הנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה או ארעקבוע 

 

 ות מילואים קות במסמכים והוראספ .4

 

הו .4.1 בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בחוזה  ו שת  ראובכל  פי    טליתחנות  על  המועצה, 

ההו מבין  איזה  הבלעדי  דעתה  קביעת    תוראשיקול  הקובעת.  ההוראה  היא  הסותרות 

 לן לכל דבר וענין. את הקבהמועצה תהא סופית ותחייב 

 

סת .4.2 הקבלן  הורגילה  בין  אחתירה  הורמהורא   אה  לבין  החוזה  שיהות  או  בו  אחרת  יה  אה 

מ של  הנכון  בפירושו  ספק  המהו  לכ  סמך לקבלן  הקבלן  לח   וה שהוא,  יפנה  מהחוזה,  ק 

המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה    לשה  למועצה לבקשת הבהרה ופירוש

 ין. א עורר את הקבלן לל
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ב .4.3 שגיאה  לכל  אחראי  יהא  אשר  הקבלן  התנבע,  ביצוע,  חוב לדעת  מהזנחת  לפי  מועצה,  תו 

 עיל.דל 4.2ס"ק 

 

מעת   .4.4 רשאים  והמפקח,  ביצוות ,  לעתהמועצה  כדי  לבצע  בהעע  ך  הוראות  לקבלן  לתת  ודה, 

מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח'   תואת העבודה לפי תוכני

 בדבר שינויים. דלהלן  

 

 מכי המכרזאספקת תוכניות ומס .5

נוסף, שיהיה דרוש   ו לקבלן ללא תשלום,מסמכי המכרז, ימסר  ים מכלהעתק   3 .5.1 כל העתק 

חשבון    ןכיון,  לקבל הקבןבלהקעל  יחזיר  סיום,  תעודת  וקבלת  העבודה  השלמת  עם    לן .  

ן אלה שהכינם  צה ובי למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על ידי המוע

 על חשבונו. 

 

המפקח וכל  בלן במקום העבודה ו , יוחזקו על ידי הקהמכרז  סמכימממך  מכל מס   העתקים, .5.2

כ דאדם אחר המורשה מכח  לבדו  ,יןל  על  הולק  רשאים  בכל שעה המתקבלת  בהם  שתמש 

 הדעת. 

 

 הביצוע העבוד .6

המידות,  את כל  הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי הבקשה לקבלת הצעות    לע .6.1

המו והאינפורמציה  בהם.  הנתונים  מקכבבאים  שתמל  ברה  סתירה  או  טעות  תכניות,  צא 

ב עליו  בנתונים,  ובכתב הכמויות  מיד    עדילהומפרט הטכני  כך  הוראות    חפקלמעל  ולבקש 

המיד  ועל  הגבהים  על  ערעורים  הקבלן    ותבכתב.  ידי  על  מיד  יבואו  בתכניות  שמסומנים 

כל    תתקבל  סופית. לא  ן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה ו ביומלידיעת המפקח ויירשמ

 . בסטיות ובאי התאמותמך טענה שלא הרגיש יעה מצד הקבלן על ס תב

יבצע  .6.2 בהתאם  בעה  את  הקבלן  של     זה ולחודה  המוחלט  רצונה  וימלא  המועצה  לשביעות 

ז ידי   ר כל ההוראות  חאה  לצורך  הן בין ש  והמפקח, ללא עוררין,המועצה  שתינתנה לו על 

 . חוזהלפי ה ללית כ התם ת מסמכומשתמעו מפורשות בחוזה ובין שהן

א .6.3 יבצע  בהתהקבלן  העבודה  של   ת  המוחלט  רצונה  לשביעות  לחוזה  מלא  יו   הצועהמאם 

ידי   ר כל ההוראות שתינחא  זהלצורך   , בין שהן עוררין  אלל  והמפקח,המועצה  תנה לו על 

 פי החוזה ללית למפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכ 

ההמועצה   .6.4 את  לבדוק  להשרשאית  עליג עבודה,  טיבביצוע  ח  את  לבדוק  וכן  המלאכה,    ה 

 . הנובע ממנה אוו/ הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודההחומרים, 

ט  ציודה  לכ .6.5 העבודות  לביצוע  בו  להשתמש  הקבלן  בדעת  לפני    ןעואשר  המפקח  אישור 

הביצו בדי  ע התחלת  על  המפקח  ויתר  כן  אם  וא)אלא  או  קתו  כולו  ציוד,  אותו  של  ישורו 
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אשו(בחלק על  יאוש  רהציוד  מן  יר  יסולק  המפקח  הקבלןדי  ידי  על  חשבונו    המקום  ועל 

 מפקח.  הי יד ר יאושר על שא  סוגויוחלף בציוד אחר מ

נכון, בכפיפות לדרישות התקנים  צ קמ  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח .6.6 ועי 

ל המפהנ"ל  של  רצונו  עבשביעות  תקח.  דרישות,  קיימות  לגביהן  אשר  שודות  וכ'   ל קנות 

למוסמכ  רשות בהתאם  תבוצענה  תקנותת,  דרישות,  לדרוש    אותן  רשאי  המפקח  וכד'. 

אישור   אציימ  שהקבלן אותה    בכתב  לידו  של  וכו'  תקנות  לדרישות,  עבודות  התאמת  על 

 והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.  ,תשוק

בלן  הקל  ע   ,םבחומר מסויפני השימוש  אוחר מאשר שבוע ימים לולא י  עם התחלת העבודה .6.7

על מקור החומריםלקבל מאת המפקח איש  עם    ור  ויחד  בהם  בדעתו להשתמש   זאת אשר 

 החומרים לצרכי בדיקה.    םותמאיש דגימות גהל

ב לבדיקה  יימסרו  ותוצאותי  םאהתהחומרים  המפקח  מידת  להוראות  את  יקבעו  ה 

ם  תגרו    מה המאושרתזה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגי  ע חוזההתאמתם לשימוש בביצו

 די של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן. המי  ת העבודה ולסילוקו קלהפס

  מאושר ובכמות המתקבלת   בלן יביא לקום חומרים בטיב קשהד  שך עדה תימוב העקת  הפס

במעבדה מוסמכת שת   לע על חשבון הקבלן  תבוצענה  עדעת המפקח. הבדיקות  ידי  יקבע  ל 

 הצדדיםשני  תתחייבנה א  המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל

לח .6.8 בהתאם  העבודה  את  יבצע  של   זוהקבלן  המוחלט  רצונה  לשביעות  וימלא    המועצהה 

ז ידי   וראות  ה אחר כל ההלצורך  ן שהן , בי ןירר עווהמפקח, ללא  המועצה  שתינתנה לו על 

 לפי החוזה שתמעות מסמכותם הכללית שהן מ  מפורשות בחוזה ובין

ותק מקצועי של    או הנדסאי רשוי ומנהל עבודה בעלי  וישר  ן יהיו מהנדסבל הק  בא כוחו של .6.9

זה זה. כמו  רש בחוע עבודות מהסוג הנדסיון מספיק לדעת המפקח בביצוישנים לפחות ונ   5

כל שעות העבודה  מע"צ. הללו ימצאו בהכשר מודת  עת ל  בעכן ימונה באתר אחראי בטיחות  

כבאת לאורך  הבר,  תקופת  מינול  היצוע.  העמהי  מנהל  טעון    דהוב נדס,  הבטיחות  ואחראי 

רש והוא  המפקח,  של  מראש  נימוקים  יאאישור  או  הסברים  מתן  ללא  מנוי  כל  ,  לפסול 

 צד המפקח, ישמש עילה להפסקת העבודה. מראש מהעדרם ללא הסכמה 

 

 יצועבלת בוער .7

  ה,חוזעם חתימת ה ן למועצה,  ימציא הקבלהקבלן לפי החוזה,    ת מילוי התחייבויותלהבטח .7.1

בנקאי )להלן  טאו  תערבות  לביצוע  -ונומית  לשביעותהערבות  שיהא  בנוסח  של    (  רצונה 

 ל דעתה. פי המקובל ועל פי שיקו המועצה, על

 

ח ב'  ט בנספהמפור  פיכ  מסכום ההצעה של הקבלן  10%היה בשיעור של  יצוע תהערבות לב .7.2

ה את היקף  עצהמו או הגדילה  בו הקטינה  "מ. במקרה  כי המכרז, כולל המעשל מסמ  1לפרק  

 קול דעתה.  ישתהא הערבות לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי   ה,זוהח
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הקבלן להשלים את העבודה    ו אמוריום לאחר המועד ב   90  -תוקף הערבות לביצוע יהיה ל .7.3

ן  א מסר הקבלחוזה זה וכל עוד ל  ושלמה העבודה על פיד לא הכל עו   ז. כרעל פי מסמכי המ

ע לתקופלמועצה  ה רבות  לחוז בדת  בהתאם  תוקף    ,זה  הק  את  להאריך  הקבלן  מתחייב 

לביצוע לתקופ מ  ה הערבות  יאוחר  וזאת לא  ידי המועצה,  על  )כפי שידרש  (  14ארבעה עשר 

ועצה לחלט את  אית המא רשהת,  לןמועד פקיעת תוקף הערבות. לא עשה כן הקב  ם לפניימי

 . ל פי חוזה זהע  צועכערבות לבימור ישמשו מחולטים כאת לביצוע והכספים ה הערבו

 

כמוהא .7.4 המאורכת  הערבות  שתוקף  אימת  כל  יחול  זה  בסעיף  והקבלן  מאר  לפוג,  יעמוד  ור 

 בדק. קופת הר ערבות לתה ולא מסטרם השלים את העבוד

 

 זכות קיזוז וחלוט   .8

הזכות   מו/או    זז לקלמועצה  המגיעיםלחלט  הכספים  המועצה    תוך  מאת  מתוך  לקבלן  סכום  ו/או 

  ן ל עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקב  יןב ופ"י חוזה זה  ע  בין ת לביצוע,  הערבו

מ לגבותו  זכאית  שהמועצה  ו/או  למועצה  חוזהחייב  עפ"י  הקבלן  או  את  שבין    זה  אחר  חוזה  עפ"י 

 המועצה לקבלן.

 
 ית לידרוס תיואחר .9

יחאם   יותר  מונה  שכלהקבלן  הרי  מאחד,  יחהתחייבויו  ידים  של  הקבלן  תיהם  ביחד  איאחרידי  ם 

וכל  פל  ע  ולחוד  יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו  ו/או מחדל של אחד מהם  עמי חוזה זה, כל  שה 

  לו איסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כה שייממחדל של כולם וכל מיחשב כמעשה ו/או  

 ו/או על ידי כולם.לכולם נמסר 

 
 ויתור .10

  מסוים במקרה    חפקמהי המועצה או  ידעל  מנעות מפעולה במועדה  שום ויתור, הנחה או הי .10.1

א  לפי החוזה ולפי כל דין אלפקח, מזכויותיהם  מה , מצד המועצה ו/או  רכוויתולא ייחשבו  

 ה במפורש ובכתב. ההנחאו  רוהווית אם כן נעשה 

 

מקרה  ויותיו לפי חוזה, ב ה של הקבלן מהתחייבלסטיי  המפקח  אוו/הסכמה מצד המועצה   .10.2

 רה שווה לגבי מקרה אחר. יגז הלא ילמדו ממנ ו  ייב, לא יראוה כתקדים מחמסוים

 
 

 הודעות  .11
 

ות  הנזכר   ר רשום לפי הכתובות ה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואסרה לפי החוזמלכל הודעה, שיש  

וח בבית הדואר.   ים מיום המסרן למשל ימ  3ם  בתו  ןתוד תעבהזמנה ובהצעה ותחשבנה כאילו הגיעו ל

 כמפורט להלן : תשייארך של מסירה בדעה וע מתן הודיל כדי למנן באמור לע אי

בלבד, או במשרדי המפקח או    י מהנדס המועצהדי במשרדי המועצה ל  –למועצה או למפקח   .11.1

 לידי המפקח אישית.
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מגוריו,    –לקבלן   .11.2 או  עסקיו  במען  הקבלן,  לידדיו  יל   אובמשרדי  המוסמך  או  כוחו  בא  י 

 העבודה. שום ביומן ישית, או על ידי ריא

 

 יצוע לבנה הכ  –חלק ב'  

 ות מקדומבדיקות  .12

יסודית   .12.1 בדיקה  בדק  הוא  כי  בזה  ולפני תחילת  מוהקבלן מצהיר  לפני הגשת הצעתו  קיפה, 

העבוביצו בפוע  כדה  את  תנאיעל,  המשתמעות,    ל  וההתנאות  הדרישות  כל  על  החוזה 

בעק רין  שיבמ אאו  בדק  כן  מהחוזה.   וסביבותייפין  העבודה  מקום  את  ת  בין    ההתאמהו, 

בפועל,  ב  למצהתוכניות   העבודות  יט   תאבשטח  של  וכמויותיהם  טיבם  את  הקרקע,  ב 

את כל   ן השיגיצוע העבודה וכבביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לב  תוהכרוכ

האפש והשאלות  הבעיות  כל  לגבי  הי רהידיעות  ואופן   עלולותות  הצעתו  על  ביצוע    להשפיע 

 העבודה. 

לפגוע בכ  .12.2 כי    זהוח שאר הוראות הוברט  לעיל בפ לליות האמור דמבלי  בכלל, מצהיר הקבלן 

וע העבודה  הצעתו, את כל הוראות המפרט הכללי, הנוגעות לביצ  ת הוא קרא ובדק, לפני הגש

ו/או שיכולות  תמעות  המש  תות המפרט הכללי, לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאהוראו  וכי

 ן. ררי לות עליו ללא עוומקובת לו ראות אלה, נהירות, ברורולהשתמע מהו

 

מצהי .12.3 שוכנע,    הבז  ר הקבלן  הוא  המוקדמותכי  בדיקותיו  כל  יסוד  כפי    ,על  החוזה,  ששכר 

הוגנ תמורה  מהווה  בחוזה,  לכשנקבע  ונאותה  הכלל,  התחייב ל  ת  מן  יוצא  ללא  ויותיו, 

ו/או  לתמורה ולהתחייבויותיו    נוע מלטעון כל טענה ביחסיהא מ  הוא  יכ הנובעות מהחוזה ו

 חוזה. התקשרות עם המועצה ב בא וה ו פגם כל שא/ו  דוצמלטעות כל שהיא ביחס 

 

בזה   .12.4 מובהר  הקבל  יכבמפורש  השמיט  הכ באם  בכתב  שהוא  כל  סעיף  של  מחיר  מויות,   ן 

לבהדבר    ייחשב הסכים  וכאילו  במכוון  הקבלן  זאת  עשה  סאת    עצכאילו  ללא  אותו  עיף 

 . החוזהמחיר סעיף זה כלול בשכר תשלום נוסף וכי 

 

 

 

 לוח זמנים  .13

הציימ  הקבלן .13.1 לאישור  תוצעמו א  )ה,  שבעה  צו7ך  מקבלת  מיום  ימים  העבודה,   (    התחלת 

ולוח הזמנים, לרב  יש   ות אשרות הסדרים והשיטהצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע  לפיהם 

 (.יםהזמנלוח   -ע להשלמה )להלן ד שנקבבמוע בשבדעתו לבצע את המערכת, וזאת בהתח

לד .13.2 רשאית  תהא  כל  המועצה  לבצע  מהקבלן  בלוי  ינו שרוש  התאמה  האמור,  מניהז  חאו  ם 

ח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא ולהנדרש לדעתה על מנת שהקבלן יעמוד ב
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לדרוהמו רשאית  מילועצה  הזש  ולוח  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב,  ופרטים  ים  נמאים 

 תמש בהם.  לן להשעת הקב בודה ומבנה העזר שיש בד, לרבות רשימת מתקני העאמוריםה

קח, גם  פ מ די המועצה או הצאת ההצעה ו/או באישורה על יבהמן  י אכי    ובהר בזה מ   ורשבמפ .13.3

מוטלת עליו עפ"י חוזה,  שהיא הן מאחריות כל  לאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבל

 לרבות השלמה במועד. 

 

 ן ומיס .14

והמ  הקבלן  .14.1 הנכון  לסימון  וביאחראי  העבודה  מקום  של  הגבהים,  לנכו   צועה,דויק  נות 

שניתנו לו    תכל חלקי העבודה, על יסוד התוכניות וההנחיו  של  ים נ והממדים והכיו ,  דותהמי

 על ידי המפקח. 

 

 ה ביצוע העבוד –חלק ג'  

 התחלת ביצוע העבודה  .15

יתחיל   לת העבודה  צו התחקח בפמ המועצה ו/או ה  יידל  קבע ע העבודה בתאריך שיי  בביצועהקבלן 

הב תחילת  )ל כמועד  הביצוע  -הלן  יצוע  התחלת  בביצועמועד  וימשיך  ב (  להשלמת  ה   קצבה  דרוש 

 ועפ"י הנחיות המפקח.  םיתוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנדה בוהע

 

 

 

 

 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .16

תעמיהתחלת  במועד   המועצההביצוע,  הרשל  ד  הות  מקום  את  חלקודה  ב עקבלן  הדרוש    או  ממנו, 

ה ו להתחלת  הביצוע  להמשכת  לאחר מכןעבודה  לוח הזמנים.   לרשותה  מידתע  פי    לן,קב ה  מועצה, 

 לעיל.  יצוע בקצב הדרוש וכאמורב לחלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש 

 

 מועד השלמת העבודה  .17

ה, כל  ת עבודהתחל  ומהיום בו קיבל צ  יםדשחו  4ך  לים את העבודה תויב להשהקבלן מתחי  .17.1

לכל בכפיפות  ה   זאת  של מועד  מס  שלמה  לגביו  חלק  שנקבע  מהעבודה  יש  כ  ורשבמפ וים  י 

ידי המועצה. העם לודק   להשלימו דה תחשב כהושלמה  ובכן על פי לוח הזמנים שנדרש על 

 להלן.    58עיף ת תעודת השלמה כאמור בסעם קבל

 

דלהלן,    20בסעיף  האמור  יסוד    מנה, עלחלק מסוים מו  א   ה להשלמת העבודההארכ  ניתנה .17.2

 בהתאם לכך.השלמה  מועד ה  יוארך
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לב17.3 אחראי  הקבלן  והעובדיהעות  טיח.  למניעת נקיוב ם  בודה  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל     טת 

לת חומרים,  ת, הוב , הנחת קווי צינורוורות בעבודות חפירה, לרבות תאונות הקשעבודה  תאונות

ציו ינכבד  הפעלת  הקבלן  וכו'.  ו אמצעי  בכל    טקו ד  רכוש  א  חיי אדםהזהירות להבטחת  ו  באתר 

ויק בסביב העבודות  ביצוע  בעת  החוקיק  על  פידתו  כל  העירוניות  תקנה  ם,יום  וההוראות  ות 

הרה  אורות ושלטי אזמעקות, גדרות זמניות,    . הקבלן יתקין פיגומים,ול והממשלתיות בעניינים א

במפרטי משוכ כנדרש  ו/או מע"צ,ה  רדיו"ב  העלול   היר את להז  יד כ  עבודה  ות  הציבור מתאונות 

בשל  להיג פ הימצאותרם  עפר,  ערמות  בורות,  של  חומרים  ע  ים,גומ ם  אחרים  וליכשומרמות  ם 

כל הבורות והחפירות,    האתר חייב הקבלן למלא את  באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של

 ודה. בעמה ארו באתר כתוצאה נשש ולסלק את כל המכשוליםוהעפר ישר את ערמות לי

לכל  הקבלן יחידי  אחראי  שי  יהיה  לרנזק  או  יגרם  עקב  כוש  חיים  ובעלי  אדם    טת נקיאי  לחיי 

ינה אליו. לעומת זאת,  נ פוהמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תו  דרשכנת  אמצעי זהירו

ח בין התובע או  כווימים אשר יהוו נושא לו ם הסכולעכב תשלום אותומר המזמין לעצמו זכות  ש

יישוב הסכסוך או חילוקי  ק לאחר  מזמין רישחרר הבלן. את הסכומים הנ"ל  בין הקים לע בתוה

 ות עפ"י מסמך אחר בא סמכא. וררב יםכמת שני הצדד הסת ב דעוה

"ל תבוצע  נהמחוברת למתח: העבודה  ת החשמל העמודי רשת חבר על  יםנסות ופ ערונת זתק ה 17.4

נקוט בעל האמצעים והזהירות  קבלן להחשמל. ילד עם זאת, על הת בר בתיאום ובאישור נציגי ח

ם על התקנות  , ועליו להקפיד על קיועבודותיות בזמן ביצוע די הרשבעמו חיעת חיבור המתלמנ

ת המתח.  ל מועדים להפסק ם עם חברת החשמלתאה  הי. על הקבלן יכךת בוההוראות הקשורו 

יטת אמצעי  אי נק  רם לכוש או לחיי אדם עקביגשיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק י ההקבלן י

ט במסמך זה, יזמין  ות כמפורשל אמצעי זהירומלא  תקין   עפק באשר לביצוזהירות כנדרש. בכל ס 

ויבצע את    וות דעת ואישורת ח בללקמשרד העבודה  ל ת שלן על חשבונו את מפקח הבטיחוהקב

 . נחיותיוכל ה

 

 ות זמני דרכים .18

לאפשר כגישה לאתר ותיו ויבילות הקיימת באתר ובסבפעה באחריות הקבלן לאפשר ביצוע

 .   שטח לפני תחילת עבודתושהייתה בהביצוע ברמה  תקופת  במהלך קע הגובלים בוולשימושי הקר 

  אחרים, מעקפים עצמו ולמשתמשיםת ליו מנדרכי גישה ז צעלב  לצורך האמור יידרש הקבלן

  קוח בות שלבי ביצוע לאישור הפייוכנבים וכו'. באחריות הקבלן להגיש תלשמקומיים ביצוע 

   .בע בכל שלב ושליוצגו הדרכים הזמניות שיש לבצ

ן לאישור המשטרה, משרד פקח תועבר על ידי הקבלעל די המלאחר שתאושר  ת זוניתכ

 בדבר.  האחרות הנוגעותות  וירשורמי צה"ל וה ג רה,התחבו

משרד  המשטרה, וריש לאחר קבלת א אישור הגורמים הנ"ל.  תבאחריות הקבלן להשיג א

  יסה לאתר יהיותי הכנכי צמ ל הקבלן לדאוגת האחרות הנוגעות בדבר, יהיה עהרשויוהתחבורה ו

נת  הכל כל התהליך ש ה.שיכת וכן תאורה במשך כל שעות החבאביזרי תמרור, בטיחו מוסדרות

כגון:  ח קו ל וכנדרש על ידי הרשויות ו/או הפי"לשלבי הביצוע הנוביצוע התמרור התכנית, אשרור 
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ול  יני חת ל, עמשכולל אספקת ח הבים, סרטי הדבקה, תאורה זמניתים מהב מעקות בטיחות, פנס 

 ם.היחידה של כל הסעיפים האחרי פרד והם כלולים במחירישולמו בנוכו', לא י

 

 יים רי התנקזות זמנידווסה נה על העבודגה .19

משך כל תקופת הביצוע  ב  נה האמצעים הדרושים כדי להגן על המב   לכ הקבלן ינקוט על חשבונו, ב

עללמסיר  ועד להיגרם  העלול  מנזק  למפקח  אד  תו  מפולת  שיהמידי  וכ טפונות,  שמש  רוח,  ו'.  , 

שים  דרוה  יםנו בכל האמצע צו ת רונו לפי דרישת המפקח ולשביעוחד ינקוט הקבלן על חשבבמיו

או  להגנת האתר  גשמים  מ  מפני  כל מקור  זמניות     ם ימפני  חפירת תעלות  כולל  קת  רחלהאחר, 

  .הי מסירת העבוד במשך עונת הגשמים וסתימתן לפנ  ב תקיןהמים, החזקת האתר במצ

להתנקזבודוע  כל העזר  זמניםת  ות  ות  לתשלום  תימדדנה  נז לא  כל  הקבלן.  חשבון  על  ק  היינה 

אם לא עשה כן    ןהי הגנה נאותים ו קבלן נקט באמצעהנ"ל, הן אם ה  מיםורהג גרם כתוצאה מייש

 .ונו הגמורה של המפקחעות רצ י דיחוי על חשבונו ולשבי בלן יתוקן על ידי הקבל

 ה שלמבמועד ההשינויים  .20

שהובאה בחשבון לצרכי    ת ביצוע עבודה נוספת לזום המחייבשל פקודת שינוייה  מקר  בכל  .20.1

טול  יבויים המחייבת  , או פקודת שינחלק מסוים ממנהאו  ,  דהד השלמת העבו ועת מקביע

ו חלק מסוים  בודה א י קביעת מועד השלמת הערכ לצשל חלק מהעבודה שהובאה בחשבון  

, הכל כפי  מים יותרמאוחרים או מוקדדשים,  מה חלשבוע מועדי הממנה, רשאי המפקח לק

 .ודת השינוייםפקות התקופה הנדרשת לביצוע בעקבשמתחייב ממשך 

 

אים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה  נתכח עליון או ע"י    העבודה ע"יוב בביצוע  עיכ   נגרם .20.2

א  הישל המפקח,    נעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתורות למה עליהם ולא אפשן שליטבללק

יקבע המפקח את משך ארכת מועד ההשלמה ואזי יבבקשה להלן לפנות למפקח  אי הקברש

 :   כי י נאה, כל זאת בתאיותנההארכה  

נו של המפקח, לרבות יומן עבודה  וצראיות, לשביעות ר  חייב להביאהקבלן יהא   .20.2.1

 ש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב. רעו וין, כי התנאים האמורים אידכמעו

אם לא ביקש ארכה תוך  ים אלה,  הארכה, עקב תנא  י לבקשזכא  א ההקבלן לא י .20.2.2

 . ו מבוקשת הארכהגינשבב הקבלן, לעיכות לדעיום מתום האירוע אשר גרם,  15

 
 החשת קצב הביצוע .21

המפקח .21.1 סבו  אם  אינ יהא  העבודה  של  הביצוע  שקצב  ו/אותוו  ר  הזמנים  לוח  את  את    אם 

כמו על  להודיע  רשאי  יהא  ההשלמה,  ולדעד  לקבלן  ממו ר ך  את  ש  הביצוענו  קצב  ,  החשת 

 עוררין.ימלא אחר דרישה זו ללא  והקבלן

 

ה בלוח  האחריות לעמיד צב העבודה, תהא ת קחשה ועצה לא דרשה המאם מודגש בזה כי גם  .21.2

 מוטלת אך ורק על הקבלן.  םהזמני
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 מעבדה .22

 – קשרות עם מעבדה מוסמכתתה 122.

בון  )על חש הנדרשות בדיקותכל ה ערת לשם ביצויתקשר עם מעבדה מוסמכת ומאושמין המז-

 בלן( הק

   -תפקידי המעבדה 222.

 מרים.יב החובדיקות מוקדמות של ט -

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים.-

 . המלאכהלטיב    בדיקות-

 לפי דרישות המפקח.  בדיקות שונות באתר  -

 מות(. גר דיאוריכוז הבדיקות )כולל ם  כוסי -

 עו וכו'.ך ביצוה תארימימיקום הבדיקות על גבי תכנית ורשעבדה כולל את  מן ומ י  ניהול-

   –כפיפות המעבדה  322.

ת מהן  והעק  חת למפקותספק את תוצאות הבדיקו בלבדות המפקח י הוראהמעבדה תופעל לפ 

 לקבלן המתכנן.  

   –מעבדה כר הש 422.

,  ט זה של החוזהמפרב  רטן בהתאם למפובלהק מלאכות החלים עלמרים וחות דמי בדיקו-

 . עבודות נוספות אם תהיינהדה ות מעבבדיקולל וכמשכר החוזה  1%  נקבעים לכלל

לא יהיה ניכוי   (בלבד מזמיןת הלטהח)על פי   עבדההמ עם בחלופה בה מתקשר הקבלן ישירות  -

)או אחר( המוקצבים לכך   1.0%את מכסת ה למבדקור סה"כ התשלומים ב עעבור הבדיקות אם י

ך בסוף העבודה  יערת תשבנוחת ( )או אחר( על ידי המזמין. ה1.0%  -)שמעבר ל התוספתתשולם 

 חשבון סופי. במסגרת 

( )או  1.0%) תקציבב כללית א ות המפרט לישבדרעמדו יעלות בדיקות אשר תוצאותיהם לא  -

ת לצורך  "ל בדיקות מוקדמולת סכום. כנגבה  אה על הקבלן ללאולאחר(  המופיע לעיל ותחול במ

 ם של חומרים. ר מוקדאישו

 

   – העיכובים עקב בדיקות מעבד 522.

  קותבעבודה ובגרימתה עקב בדי העיכובים העלולים להגםן להביא בחשבון את כל ל קבה לע

להארכת זמן    אותיהן. לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/אוצ ולת נה מתמעבדה ועקב הה

 .ובים כאמור אם יהיו כאלהודה בגלל עיכ עבה  ביצוע

 צאות ב החומרים והמלאכה, תוטי  ות,הבדיק  עדי לגבי כמות וסוגיהפוסק הבל המפקח יהיה   25.6     

 הדגימות והתאמתן לנדרש.     

 

 קבלני משנה  .23

מין )לא  זמ ור מנהל הפרויקט מטעם הבלן תבוצע רק על פי איש קהדי  י עלי משנה  קבלנ קתהעס

ני המשנה  עבודות כל קבל עבור  קבלני משנה יישאר הקבלן אחראיאושר העסקת  י  אםהמפקח( 
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או   בודה של כל קבלן משנה,לדרוש הרחקתו משטח הע  שאיט ררויקפהום ביניהם. מנהל  והתא

לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען   םתאימ  נואות עיניו אי ר  לפיכל פועל של קבלן אשר  

 ועל חשבון הקבלן.   ה באחריותו  עשת דה. ההחלפה הנ"לובביצוע הע

לתקנות    ניתמופ בלן הקן זה במפרט הכללי, תשומת לב ייהאמור לענ  מבלי לגרוע מכלליות

  ניבלירת עבודה לקמס ור בינוי והשיכון, בנושא איסי רשם הקבלנים במשרד השפורסמו על יד

באישור   סיקהעל  עליוכי   הקבלן שאינם רשומים בפנקס הקבלנים: "מובא בזאת לידיעת   הנמש

ימים  ובסיווג המתא בלנים בחוק, בענףקבלני משנה הרשומים בפנקס הק  אך ורק מנהל הפרויקט

 נשוא החוזה. העבודהוע  ביצל

 לשון התקנות:   לןלה

 ר.אחקבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון ל ( :8) 2תקנה 

 : קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.  (9) 2נה תק

,  שקבל על עצמו בשלמותן או בחלקןביר או מוסר עבודות נו מסב, מעאין קבל ( :11) 2תקנה 

עובדים, בין ששרכם יין זה לא יראו בהעסקת ענהקבלנים, ללקבלן אשר אינו רשום בפנקס 

כשלעצמה, משום מסירת   דהבוור העם לפי שיען ששכרם משתלזמן העבודה ובי  ם לפי משתל

 ביצוע עבודה לאחר. 

 

 היומן עבוד .24

ינה .24.1 עב יול  הקבלן  )להלן  ודמן  ירשמויומן עבודה( בשלושה עותק  -ה  זה  וביומן  י  ים  ום  מדי 

 טים המלאים בדבר :ביומו הפר

 בביצוע העבודה ע"י הקבלן.   בדים, לסוגיהם, המועסקיםהעו פרמס .24.1.1

 הם ומספר עובדיהם. ה, אם הותרה העסקתם, סוגיהמשנ מספר קבלני .24.1.2

העבו .24.1.3 למקום  שנתקבלו  החומרים  וכמויות  כמויות  שהוומהח דה  שקעו  רים 

 בביצוע העבודה.

 קום העבודה. או שהוצא ממ/בודה וכבד שהובא למקום העהציוד המכני ה .24.1.4

 רים במקום העבודה. אוויר השורה תנאי מזג  .24.1.5

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  .24.1.6

 יצוע העבודה במשך היום. ות בבההתקדמ .24.1.7

 ח. ה ו/או המפקראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי המועצוה .24.1.8

 

ו יומן הע .24.2 יום על ידי הקבלן  ח.   ביומו, למפק  די יוםהעתק ממנו יימסר, מבודה ייחתם בכל 

יומן העבודה. העדר הסתייגות של  בלן ב ג מכל פרט שנרשם ע"י הקיילמפקח הזכות להסת 

תח  במועדהמפקח   לא  לידיו  היומן  המועצמסירת  או  המפקח  כהסכמת  לפרטים  שב  ה 

 י הקבלן. שנכתבו ביומן על יד
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  ת העבודהקספה .25

הע .25.1 ביצוע  את  להפסיק  הזכות  תחילמועצה  לפני  בין  ביצבודה,  בפלת  העבודה  ובין    וע  ועל 

 סוים או לצמיתות. זמן מע, את כולה או מקצתה, לצובמהלך הבי

 

ביצ .25.2 את  יפסיק  הע הקבלן  לזמוע  מקצתה,  או  כולה  בכתב  בודה,  הוראה  לפי  מסוים,  של ן 

 כתב, מאת המועצה. ידוש, ב ח עתר שיקבל הוד המועצה ולא יחדשה אלא לאח

 

העב .25.3 ביצוע  מקצתההופסק  או  כולה  ינקוודה,  באמצ,  הקבלן  להבטחת  ט  המתאימים  עים 

העבוול מקום  העבודה,  וההגנת  ההודה  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  בו,  בגין  צאות  מצוי 

ימים    3  תנאי שהקבלן נתן למועצה, תוךכאמור יחולו על המועצה, בהצורך לנקוט אמצעים  

צאות  ור ההווצאות כאמור.   שיע ת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הלת הודע קבם  מיו

נותיו ולבססן. לא דרש  יע טעתנה לקבלן הזדמנות להשמניל ידי המועצה, לאחר שייקבע ע

הוצ תשלום  כהקבלן  לאאות  לכך,  הקבוע  במועד  ב  אמור  תשלום  לדרוש  זכאי  גין  יהיה 

 מור בסעיף זה. צעים כאאמב הצורך לנקוטההוצאות שנגרמו לו בגין 

 

העבודה .25.4 ביצוע  להופסק  מקצתה,  או  כולה  מדיצמיתות,  תעשינה  כאמור  ,  סופיות,  דות 

ב  ה, ביחס לעבודה שבוצעה,וזבח סוד  על י  וצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו אם 

 עו בפועל עד למועד ההפסקה. ת, בהתאם לעבודות אשר בוצהמחירים שבכתב הכמויו

 

המ .25.5 תשלום  ותלקבלן,  ע  גיעם  דרישות  כל  הסופי  לסילוקן  סתבואנה  מכל  הקבלן,  וג  ביעות 

מן הכלל. למען  יוצא  וכל דבר הנובע מכך ללא  ה  דה שבוצעה, עקב הפסקתא, עבור העבושהו

  י הקבלן לכל תשלום אחר אולתשלום האמור לא יהיה זכאמעבר  הסר ספק, מודגש בזה כי  

 לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.ם נגרם א ק,בגין כל נז  נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי

 

 

 ותיםירוש  מים וחשמלאספקת  .26

הנחת   כולל  מל תבוצע על ידי הקבלן,מים וחש  שאספקת דגש בזהר כל ספק, מולמען הס 26.1

ות גינון ושתילה יחול סעיף זה  בונו. בעבודיותו ועל חשל אחר קווים זמניים ממקורות. האספקה ע 

 בחוזה.  ובתקופת האחזקה המוגדרת ע  גם על ההשקיה בעת הביצו

 

 מבנה שירותים  –226.

הכל מחובר אל מערכת המים   ם זורמיםוכן כיור עם ברז מייבה נשטפת עם אסלת יש יוצב מבנה 

קן שירותים כימיים  יב מתלחילופין ניתן להצרויות בשטח. וב או ע"ג בור ספיגה לפי האפשוהבי 

 אות" או שווה ערך."מוצ מסוג
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שמל. החשמל  שמירת המבנים ולניקיונם היום יומי ולתאורתם והזנתם בחראי לאחה הי הקבלן י 26.3

 ד מהמבנה.  ידי הקבלן ויהיה חלק בלתי נפר  יותקן עלפק על ידי גנרטור שלמבנה יסו 

עשות  שאי למהמבנה, הקבלן לא יהא ר נפרד לן יהיה חלק בלתי ג על ידי הקבהמבנה שיסופק ויוצ

היה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר כרכוש הקבלן  זה י יףסעב בו שימוש לצרכיו. כל האמור 

 מפקח.  ורו של הדה עם השלמתה ובאישפרקו ולסלקו מאת העבוועליו ל 

חוזה באחריות ועל  פקח לתקופת הוי והעמדתו הזמנית של מהנה המטיפול והוצאות בגין ריש

 הקבלן.    חשבון

 בלן.  ות הקרי אחב נת בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמלתקינות המבנים מבחי

 

 חומרים, ציוד ומלאכה –חלק ד' 

 'יוד, מתקנים וכואספקת חומרים, צ .27

מתה, לרבות אביזרים,  חומר הדרוש לביצוע העבודה והשלכל    –ם"  יין פרק זה "החומרילענ .27.1

מבנים    ה וכןתידים להיות חלק מהעבודים העמוגמרים וכן מתקנ   וגמרים ובלתי מוצרים מ 

 צוע העבודה. כי ביצרל אוארעיים, שהוקמו ו/או הוב

 

הוא,   .27.2 חשבונו  על  לספק,  בזה  מתחייב  הציודהקבלן  החומרים,  כל  הכלים  את  המתקנים,   ,

 לך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש. אחרים הדרושים לעבודה ו/או למההדברים הו

 

כי ברשותו והקבלן מצהי .27.3 בזה  הדרוש, החומרים,   במועדוא דאג שימצאו ברשותו,  או ה /ר 

 דברים האחרים. ים וה כל ה ם,הציוד, המתקני

 

זמ .27.4 לוח  לקבוע  לקבלן  להורות  רשאי  הדרוש  המפקח  כל  לאספקת  אל  נים  העבודה  לביצוע 

 ב הקבלן לעמוד בו. דה ומשנקבע לוח זמנים כזה, חייקום העבומ

 

שה .27.5 לס חומרים  חייב  המועצ  –פקם  קבלן  להורשאית  להשתמש  ה  לקבלן  בחומרים  רות 

 המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.ומים  מהסכ , סופקו על ידה ואשר תמורתם ינוכהשי

 

 :  דלעיל אזי 27.5עיף בסידי המועצה כאמור  אם סופקו חומרים על .27.6

ם  דה ולא למטרה אחרת כל שהיא והישתמש בהם אך ורק לביצוע העבו  הקבלן .27.6.1

 אש. ב ומרתקבלה הסכמת המפקח, בכתאם נ בחומרים אחרים אלאלא יוחלפו 

העב .27.6.2 למקום  החומרים  תהאל  ה,ודמשהוכנסו  להוציאם    א  רשות  כל  לקבלן 

 אש. הסכמת המפקח בכתב ומרממקום העבודה, אלא אם נתקבלה 

שסופקו .27.6.3 נעש   החומרים  ושאריות,ולא  עודף  וכן  שימוש  בהם  למועצה    ה  יוחזרו 

  וים המשוער לפי קביעתו, או שולמועצה את שווים  , ישלם הקבלןואם לא יוחזרו

 י ניתנת לערעור, של המפקח. הבלת
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עליהם פיקוח,  על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל  בלן,  לק  ו צבהוק .27.7

הו  , מכח כלקצוב או תנאי חלוקההגבלה,   יחולו על חומרים כאלה    27.6ראות פסקה  דין, 

 דלעיל. 

 

 מקום העבודה  אחזקת .28

דה, יעברו להיות, משעת הבאתם  ם העבועבודה ו/או נוצרו במקוקום ה חומרים שהובאו למ .28.1

 רכושה של המועצה.ורם, יצי  אוו/

 

ו/ .28.2 ו/או  או כל דבר אחר הדרוש  חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר   ר ה, אשלביצועלעבודה 

פקח  תנה הסכמת המה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניובאו על ידי הקבלן למקום העבודה

ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור,  יאם,  .  הקבלן יהא רשאי להוצומראשלהוצאתם בכתב  

 את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה.  שיקבלר אחל רק

 

כי  ל  בכ .28.3 יקבע  שהמפקח  דברים  עת  ו/או  שהחומרים  למקום  אחרים  הקבלן  ידי  על  ובאו 

העבודה, אזי יהא  יצוע ינם נחוצים עוד לב( א2פקח או )( נפסלו לשימוש על ידי המ1ה )העבוד

הקב להעל  ש לן  המועד  תוך  העבודה  ממקום  נענה    הוראתב  בענק וציאם  ומשלא  המפקח 

רשאית  המועצה  תהא  זו,  לדרישה  ו/  הקבלן  החומרים  את  האחרים,  לתפוס  הדברים  או 

ווים תוך  או למכרם ולזכות את הקבלן בש  קום העבודה, להשתמש בהם לצרכיהלסלקם ממ

שווי וההוצאות יקבעו באופן  אשר היסת, בסילוק ובמכירה, כת בתפוי ההוצאות הכרוכוניכ

 ידי המפקח. ב על יימח ו  סופי

 

ו .28.4 החומרים  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  וה /הקבלן  האחרים  הדברים  רשאי  או  וא 

המקרים המפורטים בחלק יא'     צוע העבודה, ואולם בכל מקרה מןלצורך בילהשתמש בם  

אותו סע ויות  המועצה להשתמש בזכלהלן, רשאית  ד לפי  ולהמוקנות לה  קבלן לא תהא  יף 

 . ורעוד זכות שימוש כאמ

 

  ל החומרים ו/או דבריםסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם שין להא .28.5

 סלם בכל זמן שהוא.כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפתנה בזה אחרים, ובמפורש מו

 

 ים והמלאכה טיב החומר .29

ובהתאם לאמור במסמכי    תרובח ביומש בחומרים מהמין המש השתקבלן מתחייב בזה לה .29.1

 החוזה. 

 

36



 
 

 

 

לתקשלגביים  רמוח .29.2 יתאימו  הישראלי,  התקנים  מכון  מאת  תקנים  קיימים  נים  הם 

 אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.וזה תקן ע לגביהם במסמכי החהמאושרים ואם נקב 

 

העבו .29.3 בביצוע  ישתמש  לא  בחומהקבלן  אלא  שנבדקדה,  מאושרים  ו רים  כשרים ו  נמצאו 

תב מהספק, המאשר ור בכיש א  תו. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשו פקחהמ על ידי  לתפקידם  

די  שר הם מבוצעים על יותפקודם לאורך זמן כאכי הוא )הספק( אחראי על טיב החומרים  

 הנדון.   הקבלן

 

את .29.4 לבצע  מתחייב  ובה  הקבלן  ביותר  גבוהה  ברמה  במהעבודה  לאמור  החוזה  תאם  סמכי 

 ות המפקח. ורא ולפי ה

 

חומר  .29.5 סופקו  אם  בע  יםאף  אין  המועצה,  ידי  על  כשז   דהובמסוימים  לגרוע  ו,  כדי  לעצמה, 

 מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

 

דגימות מהחומרים והמלאכה  המפקח,    נו הוא ולפי הוראות לספק, על חשבו  מתחייב הקבלן   .29.6

השנעשת כח  הכלים,  כל  את  לספק  וכן  והאמצעיםה  ה  אדם  לביצוע  או  בדיהדרושים  קות 

 הכל כפי שיקבע המפקח. ,  הבדיקותהעברתם למקום 

 

בדיק  .29.7 פי ימות  דגה  ותדמי  ועל  המפקח,  שיקבע  כפי  במקום  בכך,  הכרוכות    וההוצאות 

צא ן, לרבות דגימות חוזרות, אם ימעל הקבל  שר ע"י המפקח יחולופרוגרמת בדיקות שתאו

 המפקח לנכון לעשותן. 

 

אכה, תוצאות  מלמרים והוגי הבדיקות, טיב החווס   הבלעדי לגבי כמות   ח יהיה הפוסק המפק .29.8

 ש. דרהדגימות והתאמתן לנ

 

 ת שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכיסוי בדיקו .30

או הוראות המפקח ו/או  מועצה ו/ חוזה ו/או הוראות המסמך ממסמכי ההוראות  אם לפי   .30.1

כ צהוראות  יש  מוסמכת,  רשות  ו/או  דין  מל  בבדיקה  מסויורך  שלב  של  ב וקדמת  עבודה  ם 

ל מועד ביצוע  פקח ע למע  דיי במקרים אלה, יהא על הקבלן להואז המפקח    ואישורן על ידי 

 יע בידו בבדיקה. מועד הביצוע וכן לסי  שעות לפני 72אותו שלב מסוים וזאת לפחות 

 

לא  קה .30.2 מהעבובלן  כלשהו  חלק  יסתיר  או  או  יכסה  מכוסה  להיות  נועד  אשר  מוסתר,  דה, 

המבטרם   הסכמת  את  מהעבו  פקחשיקבל  חלק  הושלם  שנועואם  או  ד  דה  מכוסה  להיות 

יודיע הק ל  עלן  בלמוסתר,  לפחות  כך  וזאת  וכן    72מפקח  או ההסתרה  לפני הכיסוי  שעות 

 ההסתרה. יסוי או  החלק האמור לפני הכאפשר למפקח לבדוק את  י
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המפקח, יהא הקבלן  , לפי דרישת  פקח, כאמור דלעיל, אזי בכל עת אם לא יודיע הקבלן למ .30.3

פ  צעלבו  ום, לקדוח קידוחים, לעשות חוריםמקשוף כל  ב, על חשבונו הוא, לחחיי עולה  כל 

יעות רצונו  כן לתקנו, כראוי, לשב שתידרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מ 

המפק לשל  אם  ו/ ח.   המפקח  לדרישות  הקבלן  יענה  הרא  הוראותיו,  עפ"י  יפעל  לא  י  או 

עצה לפי החוזה ו/או  מוות של הבזכות מזכויותיה האחרוע  א הזכות, מבלי לפג שלמועצה תה

על    ו/או באמצעות אחרים את האמור לעיל וכל ההוצאות יחולו   בעצמהע  בצל  לפי כל דין, 

 הקבלן. 

 

 שנועדה לכיסוי  ל העבודהשלבים מסוימים או שבדיקות   .31

ו  ו/א או הוראות המפקח  /ו  ות  המועצהסמך ממסמכי החוזה ו/או הוראמ  אם לפי הוראות .31.1

ו/או דין  כל  מ  הוראות  של  וסרשות  מוקדמת  בבדיקה  צורך  יש  ב מסב  שלמכת,  עבודה  וים 

מועד ביצוע    קבלן להודיע למפקח עלואישורן על ידי המפקח אזי במקרים אלה, יהא על ה 

 ה. הביצוע וכן לסייע בידו בבדיק  שעות לפני מועד 72וזאת לפחות  לב מסויםאותו ש

 

לא .31.2 חל  הקבלן  יסתיר  או  כיכסה  נוק  אשר  מהעבודה,  להיולשהו  מוסתר,  ת  עד  או  מכוסה 

את   שיקבל  או    המפקחת  כמ הסבטרם  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודה  חלק  הושלם  ואם 

כך לממוסתר,   על  לפחות  יודיע הקבלן  וזאת  לפנ   72פקח  וכן  שעות  או ההסתרה  י הכיסוי 

 ההסתרה.   ני הכיסוי אולמפקח לבדוק את החלק האמור לפיאפשר 

 

ן  בלהקא  זי בכל עת, לפי דרישת המפקח, יהא  פקח, כאמור דלעיל,ע הקבלן למודיאם לא י .31.3

ולבצע כל פעב, על חשבונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשחיי ולה  ות חורים 

קנו, כראוי, לשביעות רצונו  ורך בדיקות כאמור ולאחר מכן לתהמפקח לצ שתידרש על ידי  

יענה הקבלן לדר המפקח.  אם    של יפעלישולא  ו/או לא  ה  ת המפקח  ש  ורעפ"י  אותיו, הרי 

לפי החוזה ו/או לפי  המועצה  ות מזכויותיה האחרות של   ע בזכגולפי  הזכות, מבל   למועצה 

ו/כ בעצמה  לבצע  דין,  אל  אחרים  באמצעות  האמור  או  על  ת  יחולו  ההוצאות  וכל  לעיל 

 לן. הקב

 

 וליםוחומרים פס הסמכות המפקח בעניין מלאכ .32

 ך ביצוע העבודה כי :י מהלבכל עת, תוך כד הורות לקבלן,המפקח רשאי ל .32.1

דה, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל החומרים ו/או  העבו  וםמק מ  הקבלן יסלק .32.1.1

 ו לביצועה. בודה ו/א ים, לדעת המפקח, לעם האחרים שאינם מתאימהדברי

החומר .32.1.2 במקום  שסילוקלהביא,  האחרים  הדברים  ו/או  כאמורים  נדרש  ,  ם 

ך פרק הזמן שנקבע על  ח ותו י דעת המפק שרים ומתאימים, לפחומרים אחרים, כ

 . ידו בהוראה
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לק של  ן, להקים, לבצע מחדש ו/או לעשות כל פעולה אחרת, בכל ח, לתקלסלק .32.1.3

ע  שנעשה  נהעבודה  ואשר  הקבלן  ידי  בלתיל  אם    מצא  המפקח,  ידי  על  מתאים 

וד  י מתאימה ואם בניג או מלאכה בלת ימוש בחומרים בלתי מתאימים ו/עקב ש

 זמן שנקבע בהוראות המפקח. פרק הל זאת תוך  לתנאי החוזה, כ

 

י המפקח ועל  , כוחה יפה על אף כל בדיקות ביניים שנערכה ע"32.1סקה  ור בפאמכ  ה, הורא .32.2

 ם חומרים או מלאכה.   עבור אותלום ביניים שבוצע באף כל תש

 

מילא .32.3 תוך  לא  המפקח,  דרישות  אחר  שנ  הקבלן  הזמן  הפרק  תהא  בהוראה,  מועצה  קבע 

נובע מכך  וע והיצ הבת  שא בכל הוצאויון הקבלן והקבלן יל חשבאת הדרוש ערשאית לבצע  

 ו לפי כל דין. המועצה לפי החוזה ו/א וזאת מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של 

 
 

 

 עובדים  –ק ה' לח

 כללי  .33

ר  דרוש לביצוע העבודה ו/או דבהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, את כל כח האדם ה .33.1

 הכרוך בה. 

 

זה  .33.2 בפרק  הנאמר  התח   כל  על  להוסיף  כדי  ורק  אך  ובשן  לקב ה  ייבותבא  להבהירן  ום ו/או 

יל  כמטשהיא  ין ולא יתפרש באיזה צורה  ת כל ד מהוראוו/או    י לגרוע מהןמקרה לא בא כד

 חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן. 

 

 נוי בא כח י העבודה, נוכחות הקבלן ומיהעסקת כח אדם ותנא .34

כמ  הקבלן מתחייב להעסיק .34.1 ביצוע העבודה  לש  ושדר ספר העובדים, מקצועיים ואחרים,  ם 

למועד  ו עד  בכהשלמתה  מקרהההשלמה.   מסושלביצ  ל  תעווע  בעל  בעובד  צורך  יש  דת  ים 

 שה.או היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד מור  ןרישיו, שוםרי

 

ממ  .34.2 למנות  מתחייב  חשבונו,הקבלן  ועל  מטעמו  בטיחות,  נושא    ונה  לכל  אחראי  יהיה  אשר 

חייב    קיד זהלן לתפ על ידי הקב  ודה. האדם שימונהעבודה ולבצוע העבה   םקובמיחות  הבט

 העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם. רד מש מטעם  להיות בעל תעודה או אישור

 

צוע העבודה או לדאוג לכך  קום העבודה משך כל תקופת ביהקבלן מתחייב להיות בעצמו במ .34.3

במקומו במקום    וע העבודה, יימצאיצ בל  ע  יעילהח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה  שבא כ

ו/אושהמועצבודה באופן  הע ו  המפקח  ה  ות, הנחיות  ודע ו הלתת ל יוכלו לבוא עמו בדברים 
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כ ל הודעה, הנחיה והוראה  והוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה.  מוזכר בזה שוב כי 

 אילו נמסרה לקבלן.רה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כשנמס

 

דרישה .34.4 ה  לפי  באי  ,קחמפשל  את  הקבלן  של    חליף  המוסמך  ככוחו  וכן  עובדהקבלן  או    ל 

אח מו העבודה  עסק  במקום  הקבלן  של  מתאימים  המפאם  וזאת  ר  הם  אין  כי  ימצא  קח 

 ם יתנהגו שלא כשורה. לביצוע העבודה בכלל או לתפקידם בפרט או א

 

שהוא  י  פכ  יקלהענ   על ידו את השכר והתנאים שעליוישלם ויעניק לעובדים שיועסקו    הקבלן .34.5

רחבה או הוראות מחייבות  צווי הבודה,  כמי העל הוראות הסכל דין ועל פי כ  מחויב על פי

 עסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן. י הלגבחרות א

 

מתחיי .34.6 הביטהקבלן  חוק  הוראות  אחר  למלא  תשכ"ח  ב  משולב(  )נוסח  הלאומי    1968  –וח 

מי על קיום  המוסד לביטוח לאוועצה אישורים של  למ  יאמצו ולהוהתקנות שהותקנו על פי

 סקה זו. לפי פ  ויותיוהתחייב

 

 
 חתםורוו בריאות העובדים .35

תם כנדרש  הקבלן מתחייב להבטיח  תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווח .35.1

ובאין דין  כל  י  עפ"י  על  שיידרש  כפי  כאמור,  חודרישה  לפי  המוסמך  העבודה  מפקח  ק  די 

 . 1954 –י"ד וח על העבודה, תשיק פה  וןארג

 

יחולו על  דה  עבוקום הנוחיות ומקומות אכילה במ   סידוריהתקנת  וכות בכל ההוצאות הכר  .35.2

 . הקבלן ויבוצעו לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת

 

, ללא אישור בכתב מראש ום דיור לאף אדם, בכל זמן שהואמקום העבודה לא ישמש כמק .35.3

 קח. של המפ

 סי כח אדם קנפ .36

וסמכת, פנקסי כח אדם  רשות מאו כל  פקח ו/יעות רצונו של המב לנהל, לשב הקבלן מתחיי .36.1

ם על שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימי עבודתו, שעות עבודתו  רטים פמו בהשירש

 .יידרשושכרו וכן כל פרט אחר ש 

 

ל וכן יכין וימציא  נ"בפנקסים ה  שות המוסמכת לעיין בכל עתהקבלן יאפשר למפקח ו/או לר .36.2

 מפקח. הפרטים שיידרשו על ידי ה  על כל יומית,ית או  , שבוע קח מצבת כח אדם חודשיתלמפ
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 התחייבויותיו הכלליות של הקבלן  –חלק ו' 

 סיוע למפקח  .37

לאפשר מתחייב  בכל  הקבלן  חופשית  גישה  מת  ע  למפקח  ממנו  מקום  ולכל  העבודה  ובאים  למקום 

זור  קח ולעלסייע למפוכן מתחייב הקבלן    וכים בביצוע העבודהר הכם  ים אחריהחומרים, ציוד ודבר

 . ידוי תפק שיידרש וככל האפשר, במילו , ככל לו

 

 שיונות ותשלום אגרותיהוצאת  ר .38

אח הקבלן  ימלא  העבודה,  בביצוע  הכרוך  מובכל  רשות  ו/או  דין  כל  הודעות,    כתסמרי  מתן  בדבר 

ר ושיונ יקבלת  אגרות  מיסים,  ותשלום  תהא   בהחותשלומי  ות  המועצה  לנכות    אחרים.   זכאית 

 ייב בתשלומו. ן חקבל חר שהל מס, אגרה ותשלום חובה אשלום שן כל תם לקבלים המגיעימהכספ

 

 

 עתיקות וחפצים  .39

  –קות תשל"ח  ית תיקות כמשמעותן בחוק העלא תהא לקבלן כל זכות איזו שהיא ביחס לע .39.1

ולוגי  ם, בעלי ערך ארכיאשהל  כ  אחרים  ר עתיקות וכן ביחס לחפציםאו בכל חוק בדב  1978

 קום העבודה. לו במר יתגערך, אשפצים בעלי  וכן ביחס לח

 

י כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות  לוגיל כל  הקבלן יודיע ע  .39.2

 אחר העוסק בחפצים בעלי ערך.   קואו כל ח 1978 –ת תשל"ח חוק העתיקו

 

אובדן    למניעת פגיעה ו/אוהזהירות המתאימים  ונו, באמצעי  בלן מתחייב לנקוט, על חשבהק .39.3

 ם האחרים כנזכר לעיל. ו/או החפציעתיקות של 

 

מ .39.4 למ על  הבעלות  ע  נונת  את  המקנה  בחוק,  מפורשת  הוראה  באין  כי  בזה  מובהר  ספק,  כל 

לעתיקות ו/או    שות מרשויותיה, הרי שהבעלות ביחס לרו/או בחפצים למדינה או  בעתיקות  

שימ העלחפצים  במקום  בלצאו  המועצה  של  המועבודה  מקום  ומכל  תמבד  תחשב  יד  צה 

 ו תשלום ו/או החזרה. א/ ו פיצויאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי כמוצ

 

 זכויות, פטנטים וכיו"ב  .40

התשלום .40.1 את  כולל  החוזה,  או   מחיר  בחפצים  שימוש  בזכויות  ב  בעד  המוגנים  תהליכים 

 ע העבודה. בלן ישתמש בהם בביצורות אשר הקאחטנטים, מדגמים וזכויות יוצרים, פ
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או תביעה  /ו  שהל דריעצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כזק מהמוהקבלן יימנע כל נ .40.2

לי מסחר או זכויות  שתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סמ

במישררואח שימוש,  בהם  יעשה  הקבלן  אשר  ביצ ת  בעת  בעקיפין,  או  ו/  ועין  או  העבודה 

 עבודה.הנובעים מביצוע ה 

 

 או בנכס/בזכות וזכויות הנאה ושימוש  .41

ההסכמ לקבלת  אחראי  יהא  מהג הקבלן  הענא  וףה  לפי  לתיתה  המוסמך  האדם  בכל  י ו  לשימוש  ין, 

אבנים, עבודה )כגון :  חציבה, נטילת עפר,  ה   או בנכס לצרכי ביצוע/זכות הנאה או שימוש בזכות ו

 כזאת.  לת הסכמהאו זכות דומה( ולכל תשלום אשר יידרש לקב כות שימוש ז חול, זכות מעבר,

 

 פגיעה בנוחיות הציבור  .42

              הא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך,  ת   לאייב שהקבלן מתח   38.1

 רכוש ציבור כל שהוא. לא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של ושבנוחיות הציבור      

 יים. ועה ראשודה תבוצע בשולי כבישים פעילים המהווים עורקי תנחלק מהעב  38.2

 הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ת  טחם לאבהקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעי  

 עבודתו. ם והשכנים הגובלים בתחוותקלות לתנועת הרכבים, הולכי רגל   

             ה החובה לנקוט  ל הקבלן חלע  ,מגורים פעילזור  וי  באיודגש, כי אתר העבודה מצ   

 לשמירה על חיי הולכי הרגל וביטחונם.נדרשים בכל אמצעי הבטיחות ה

     תחום  על הקבלן לשכור על חשבונו את שרותיו של מהנדס תנועה או אדם אחר המתמחה ב          

                  רויקט,  בפה לשלבי הביצוע השונים  נועה ובטיחות לשם הכנת תכניות תנוע ת  הנדסת     

                 ויקט בכל אזורי העבודה ובמשך תקופת  נים בפר הכוללות העמדת אביזרי בטיחות שו  

                     בטיחות  הביצוע, כל הפעולות הנ"ל, כולל שכירת מהנדס תנועה ושימוש באמצעי ה

         ניות הנ"ל תוצגנה  בנפרד, התכ ן  היחידה ולא ישולם לקבל  המפורטים להלן כלולים במחירי

         ת  ילתחלפני  עה של המשטרה, המועצה המקומית והמפקח  סי התנו לאישור פורום של מהנד 

 ביצוע כל שלב. 

 

 תאומים עם הרשויות ואחריות לנזק  .43

ה  .43.1 תחילת  לוודלפני  הקבלן  על  והיד  א,עבודה,  האישורים  כל  השגת  חשבונו,  יעות  על 

וז,  ת כל הקשור לעבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקבר ולתאם אבדמהרשויות הנוגעות  

ים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה  חר א  בילים, חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מו דלק

בנוש להנחיות  ו/או  להוראות  בהתאם  עליולפעול  כן  כמו  אלה.   חשבונו,  ו  אים  על  לדאוג, 

ארע  מעברים  לשכת  לסדר  עם  לתאום  וכן  ו/או  התיים  ישראל, נועה  משטרת  של  הסיור 

ה  העבודיות האחרות בקשר עם סדרי התנועה בזמן  ם והרשו שרותי האוטובוסים המקומיי

וכו  ד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים אל מקום העבודה, בתוע

 ו/או ממנו. 
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כל המשטרה ו   קחיצוע העבודה לאישור המפכין ויבצע על חשבונו תכנית לשלבי ב י  הקבלן

קופת הביצוע מעבר בטוח ונוח  לך כל תגורם מוסמך אחר ,תכנית שלבי הביצוע תאפשר במה 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית באמצעי הבטיחות   –רגל י לכב והושל כלי רכ

על     די הרשויות המוסמכות והפיקוח יחולוי והרמזור וכל שידרש עלההכוונה  השמירה 

 הסעיפים השונים.  היחידה של ריהקבלן ויכללו במחי

עיל,  דל  43.1שייגרמו לדברים הנזכרים בפסקה  קלקול    הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או .43.2

ורך  שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי לצן  בי

רשות  ה   ות רצונו של המפקח ו/אולן יתקן כל נזק או קלקול כזה לשביעקבביצוע העבודה.  ה

קלקול, הכל לפי קביעת  זק או הכת ו/או הנוגעת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנהמוסמ

 . ורת כאמהמפקח ו/או הרשו

ם הקבלן  במפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול, כאמור, תחול על הקבלן, גם א .43.3

דויקים  מ  ות בדבר, אך אלה לא היוים ו/או הידיעות מאת הרשויות הנוגע ורקיבל את האיש

כל האמצעים הראויים,  א נקט בבד שאם יוכיח הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוובל

כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי דיוק כאמור, הרי  ,  עבודהבהתחשב בנסיבות ה 

 יות כאמור.שיהא פטור מאחר 

מתח .43.4 ושיתוייהקבלן  תיאום  תוך  העבודות  את  לבצע  המקומ ב  הרשות  עם  פעולה  וכל    יתף 

העבודה או בקרבתה  רצועת    ים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלי מערכות, בתחוםהגורמ 

 יות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. דדה שפעותואשר עלולות להיות ה

             )כגון: שינויים  יםעבודות הקבלנים הנוספכל תביעה בגין הפרעה שתיווצר עקב       

       ת יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים  במנות קטנוה  ובים בלו"ז, ביצוע עבוד ועיכ 

 לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור. ( באתר וכד'

         על הקבלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים בכל עת ובמידת הצורך לבצע       

 עפ"י הוראת המפקח. יסוי זמני של חלקי מערכות ועוד... כ דרכים זמניות,

          במידה  כלשהי,  עיל יהיה על חשבון הקבלן, ולא תהיה עילה לתביעה  כל האמור ל       

          : חברת החשמל, או בזק, או מת"ב, גרמה לעיכוב בלתי  כגון  ופעילות גורם חיצוני 

           ו הבלעדית ימצא לנכון לתת לקבלן  עתנן והמפקח לפי שקול דסביר מעבר למתוכ

      שה זאת, אך בכל מקרה לא תאושר שום תביעה נוספת  ים, הוא יעמנ הארכה בלוח הז

 ם. בר להתייקרות הנובעת מהארכת לוח הזמנימע

 ן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים מת .44

סק על ידי  המוע המפקח, לכל קבלן אחר  הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות   .44.1

 וך אליו. סמ דה והן בהעבודיהם של אלה, הן במקום המועצה או המפקח ולעוב

 

לן ו/או אדם אחר, וימלא לצורך זה ם כל קב הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש ע .44.2

 ראות המפקח ללא עוררין. כל הואחר 
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 ניקוי מקום העבודה .45

, את כל האשפה והפסולת  בודהמזמן לזמן, ממקום הע  הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו,  .45.1

ב לפני תשהצטברו  הן  הכל  וההביצוע    חילתמקום העבודה,  של העבודה,  הביצוע  במהלך  ן 

 קח. כפי שיורה לו המפ

 

חשבומי .45.2 על  הקבלן,  ינקה  העבודה,  גמר  עם  אד  כל  נו,  את  ממנו  יסלק  העבודה,  מקום  ת 

האר והמבנים  החומרים  עודפי  הפסולת,  ומקום  האשפה,  והעבודה  ימסרו  העבועיים,  דה 

התאם להוראות  ב  מוש, הכל השי  ימים התאמה מלאה, למטרתלמועצה כשהם נקיים ומתא 

 המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

 

 טחה, נזיקין וביטוחבא  –חלק ז'  

 ובטיחותרות ישמירה, גידור, זה .46

זהירו .46.1 אמצעי  ושאר  גידור  שמירה,  חשבונו,  על  לספק,  בזה  מתחייב  ובטיחות  הקבלן  ת 

לב הצ יטחונהדרושים  ו/או  העובדים  של  ולנוחיותם  צור ם  שיהא  מקום  בכל  בכך יבור    ך 

 מכת. סאו רשות מו/עבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח וה מחמת

 

דלע  .46.2 ההוראה  בכלליות  לפגוע  יימבלי  הוראות  ל,  כל  למילוי  בלעדית,  אחראי,  הקבלן  הא 

)נוסח חד בעבודה  כותקנו  1970  –ש( תש"ל  פקודות הבטיחות  לעבודה  תיה  נוגעות  כל שהן 

 , במישרין או בעקיפין.ולכרוך בה

 

 דה ולמקום העבודהבוין לענזיק .47

כול .47.1 העבודה,  מקום  העמדת  מקצתו, מיום  או  השלמה,    ו  תעודת  למתן  ועד  הקבלן  לרשות 

 בלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם. א הקהי

נזק העלול להיגרם  ים הדרושים כדי להגן על המבנה מ האמצענקוט על חשבונו בכל   הקבלן י  .47.2

מ  הביצויש   אדמה,פולת  ע"י  תקופת  כל  במשך  וכו...  שמש  רוח,  למסירטפונות,  ועד  ו  ת ע 

 למפקח. 

    נו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים  חשבו  במיוחד ינקוט הקבלן על     

                 שימוש ר מים אחר כולל  ל מקומפני גשמים או מפני כהדרושים להגנת האתר   

            ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים,  ן  הקבל  .ידרשבמשאבות במידה וי

              תעלות לפני מסירת  מת היהאתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסת  החזקת

 העבודה. 

           ותהיינה על חשבון שלום מדדנה לתיניקוזו לא ת כל עבודות העזר להגנת האתר ול     

 קבלן. ה 
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       ם  רמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותיגואה מהכתוצ  כל נזק שיגרם     

       חוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של  י דילאם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן ב   ן וה

 המפקח. 

למקום העבודה, מסיבה כלשהי,    ו/או  או נזק שייגרם לעבודהבכל מקרה של תקלה, קלקול   .47.3

כאמור להלן(, יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק,    ם"מוסכ  סיכון א יוצא מן הכלל )פרט ל" לל

נקבעו ל חשבונו, תע ואם לא  ע"י המפקח  ובאופן  מועד  ך המועד שנקבע  , בהקדם האפשרי 

 רטיה, להוראות החוזה. שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פ

 

ובדק בתקופת  ן  תיקו   בודותעל נזק שנגרם תוך כדי עראות המפורטות לעיל, תחולנה גם  ההו .47.4

תעודת השלמה.    ואף לאחר מתן  ע הבדק  שנגרם  הקבלן    לנזק  יהא   מוסכם",  "סיכון  ידי 

בדרישה.   בתיק   חייב שנקבע  הזמן  פרק  ותוך  המועצה  ידי  על  לכך  יידרש  וכאשר  אם  ונו 

יחולו על המהוצאו על ידי הקבלן    ועצה,ת התיקון  ושיאושר על  לפי חשבון שיוגש  למועצה 

 . המפקחידי 

על  כו "סי .47.5 המבוצעת  איבה  פעולת  מלחמה,  משמעו  מוסכם"  סן  כוחות  בלתי  ד ידי  או  ירים 

 סדירים של האויב. 

 

 וף או לרכוש ן לגינזיק .48

לגופו  פין,  ודה, במישרין או בעקיהקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העב

ן לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא  בידש( ווסח ח עפ"י פקודת הנזיקין )נ   או לרכושו של כל אדם, בין

 לה.   ףה ו/או בנוסבמקום הפקוד

 

 נזיקין לעובדים  .49

ל מתחייב  אשהקבלן  הנמצא  לם  אחר  אדם  לכל  או  לעובד  יגיעו  אשר  הפיצוי  או  הנזק  דמי  כל  ת 

וע העבודה ו/או הנובע  זק שאירעו תוך כדי ו/או עקב ביצאו נ  הקבלן, כתוצאה מתאונהברשותו של  

 כך.מ

 

 שפויו שחרור .50

המועצ .50.1 של  לשחרורה  לגרום  בזה  מתחייב  דרישההקבלן  מכל  נגדה    ה  שתוגש  תביעה  ו/או 

 ן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה.   אובד  בקשר לכל נזק,

ו/או תית .50.2 פי באם המועצה תידרש  לשלם צוי כבע לשלם לצד שלישי  לשהו, מתחייב הקבלן 

שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף   וםל תשל צה בכלום ו/או לפצות את המועאת התש

 עקב הדרישה ו/או התביעה.  ת שנגרמו להכל ההוצאו
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 קבלן  די היביטוח על  .51

 הקבלן יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את :  .51.1

ודה  מרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבהחוומקום העבודה, לרבות  העבודה   .51.1.1

במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני כל נזק או    דה, ם העבומקוו/או המיוצר מחוץ ל

אחר איזה    יכוןסראי להם לפי תנאי החוזה ו/או מחמת כל  ן שהקבלן אחאובד

 שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת הבדק.

 

ורכו .51.1.2 גופו  כל אדם, לרבות  את  וכל מ עובשו של  עובדי המועצה  ו/או  י  די הקבלן 

ו הקבלן  בשירות  כדי  ה,  המועצ  או /שנמצא  תוך  שייגרם  אובדן  או  נזק  כל  בפני 

 ע ממנה. עבודה והנוב ביצוע ה 

 

בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפורטים    יהיו  הקבלן מתחייב בזה, כי בכל עת .51.2

 בנספח א' המצורף לפרק זה. 

 

 רז,למסמכי המכ 1אמור בפרק ודיע המועצה לקבלן כי זכה במכרז כו הימים מהיום ב  7תוך  .51.3

א', המעיד כי  פורט בנספח  בלן למועצה אישור מטעם חברת הביטוח, בנוסח המהק  ימציא

 פורט בנספח א' בוצעו על ידו, ובתנאים המפורטים שם.י המפ כל הביטוחים הנדרשים על  

 

הנד .51.4 מכלליות  לגרוע  ממבלי  הקבלן  א',  בנספח  האמורות  תחי רש  הביטוח  פוליסות  כי  יב 

 לו את הסעיפים הבאים:  יחי

 ת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המועצה.  חברור של וית .51.4.1

חברת  התחייב .51.4.2 של  של  ות  מראש  הודעה  למועצה  ליתן  בי   30הביטוח  טרם  ום 

 תבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי הקבלן. 

 פי הפוליסות האמורות.על עצה תהא אף היא מוטב  המו .51.4.3

 

ן באות כדי לגרוע מכל אחריות או חבות  אינ יף זה  סע פק מודגש בזה כי הוראות למען הסר ס  .51.5

 סכם זה. פי ה  כלפי המועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו עלה על הקבלן אשר החל

 

 

 ביטוח על ידי המועצה, על חשבון הקבלן  .52

,  זה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבתחוים שעליו לבצעם לפי ה אם הקבלן לא יבצע את הביטוח

 הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב זאת.  את ולחייב   יולבצע את הביטוחים תחת 
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 ו המפקח וח המועצה אפיק .53

שהוק .53.1 הפיקוח,  בזכות  לראות  לנת אין  בלבד  ה  אמצעי  אלא  החוזה,  לפי  למפקח  או  מועצה 

ואולם אין בזכות זו כדי    אוהחוזה בכל שלביו במלו שמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את  

יחס ו/  ליצור  בין המועצה  על  לבי  המפקח  אוכל שהוא  לגבי אחריות המוטלת  שלישי  צד  ן 

 הקבלן. 

המועצה ו/או המפקח, לא    ידיל  כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע עמנת למנוע    על .53.2

 ו. ממנגע לחוזה ו/או הנובע  ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנו

 

 שינויים    –חלק ח' 

 שינויים  .54

עת,ה .54.1 בכל  רשאית,  ש  מועצה  דיקלפי  העבודה  ול  של  היקפה  את  להקטין  או  להגדיל  עתה, 

, איכותה וכל פרט  סגנונהה,  יי, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופ25%שיעור של עד  ב

( ינוייםקודת ש פ  -תב לקבלן )להלן  אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכ 

 ררין. לפעול על פיה ללא עו ועם קבלתה, מתחייב הקבלן 

שבו, בשיעור של  ף בכתב הכמויות  ש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעי פורבמ .54.2

 כות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה. ל זכ  , לא תקנה לקבלן25%עד 

ה יועלה או יופחת  שכר החוזתאם למפורט להלן, וערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בה .54.3

 בהתאם לכך. 

 

 קביעת ערך השינויים  .55

שי ע .55.1 כל  הי   י,נו רך  מחירי  לפי  יחושב  שינויים,  פקודת  לפי  בשבוצע  הנקובים  כתב חידות 

רי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי,  מחית  הכמויות ואם לא נקבעו בכתב הכמויו

ומתן במשא  השינוי  של  ערך  לקבלן,   ייקבע  המועצה  לצ  בין  השינוי  כאשר  ערך  קביעת  ורך 

אפשר, הנקובה בכתב הכמויות ובאין מחירי  ה  כלדומה, כ  צדדים על מחירי יחידהיתבססו ה

על ידי המפקח אדומים ובהעדר הסיחידה   יה רשאי, על פי  יה  שרכמה, ייקבע ערך השינוי 

כולל כל  ור קבלני משנה ולא  שיקול דעתו, לקבוע את מחיר היחידה על פי מחירון "דקל" עב 

שהוא כפי  שם,  המפורטות  בו    התוספות  ביום  בתוקף  פקיהיה  ותוך  ת  ודניתנה  השינויים, 

 ירון. מהמחיר הקבוע במח  10%הפחתה של 

 

בלן סבור שהשינוי מחייב העלאת  והק י  ודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינו ניתנה פק .55.2

יודיע הקבלן על כוונתו לדרוש ה )תוך עשר  עלאה, למועצה בכתב,שכר החוזה,  ( ימים  10ה 

מים כאמור, רואים את הקבלן  הית  תוך עשר  ינויים ואם לא עשה כןמיום מתן פקודת הש 

 על שכר החוזה. שינוי לא ישפיע כאילו הסכים לכך שה
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נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת שינויים,   אך    הואן  בכל מקרה בו לדעת הקבל .55.3

מש לדעתו  בהם  השיש  לעבודות  שינוי  שינו מפורטות  ום  המצדיק  באופן  החוזה  י  בתנאי 

הודיע  (, עליו להעבודה הנוספת  -חוזה )להלן בסעיף זה  ה   איקבוע בתנבשכר החוזה על פי ה

ביצוע העבודה הנוספת,  למפקח מיד בכ  ובכתב עם תחילת  כוונתו לדרוש תוספת תשלום  י 

לום בגין  תוספת תשדוע לדעתו מגיע לו  בגין ביצוע העבודה האמורה תוך פרוט הנימוקים מ

של קבלת בכל מקרה  יבדוק    כך.  המפדרישה כאמור,  דעתו  ו   קחאותה  פי שקול  על  יחליט 

  לן חליט המפקח כי יש צדק בטענות הקבלן כו תוספת אם לאו. הבאם אכן יש לאשר לקבלן  

כאמור  חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה עבודה. לא דרש הקבלן תוספת תשלום    או

מ )שלושה  3תוך   ימים  הנוספת,  (  בעבודה  התחיל  בו  לדרהיום  עוד  זכאי  יהיה  כל  לא  וש 

 תשלום בגינה.  ת ספתו

 

 איסור עיכוב ביצוע שינויים  .56

נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת  דה  בוכב את ביצוע פקודת שינויים או ביצוע עלן אינו רשאי לעהקב

 קבלן. אחריות הגרם עקב כך, יהיה בערכם של שינויים או חלק מהם.   כל עיכוב שיי

 

 ומיתפקודת שינויים לעבודה י .57

את אם ויים לבצע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזינש  תן פקודת המועצה רשאית לי .57.1

 המפקח מן הראוי לעשות כן.לדעתו של 

 

ודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית, יחושב שכרו פק  תןבמקרה של מ .57.2

הושקעו בתוספת  העבודה שהושקעה וערך החומרים שפי ערך    לן על ידי המפקח על של הקב

ה  לקבלרווח  והחלקוכ ן  וגן  )הרווח  הכלליות  מההוצאות  מתאים  חלק  המתאים    יסוי 

ל   בהוצאות המנוגדת  בחוזה  הוראה  בהעדר  של    ראההויחושבו,  בשווים  מערך    12%זו, 

 העבודה והחומרים(.

 

לצורך .57.3 והחומרים,  העבודה  על   ערך  ייקבע  זו,  רש  פסקה  הקבלן  יסוד  ידי  על  שיוגשו  ימות 

 :  יצויןח ובהן למפק

 ושקעו ושווים, בצרוף אסמכתאות לגבי השווי.שהם ת החומריכמויו  .57.3.1

מקצו שמו .57.3.2 העובדים,  העב ת  שעות  העבודה,  ימי  סיווגם,  שכר  ה,  ודעותיהם, 

כל   של  אחרים  חובה  ותשלומי  לאומי  ביטוח  סוציאלים,  תנאים  כולל  העבודה 

 עובד ועובד. 

 ציוד מכני כבד הוצאות הפעלה של מכשירים ו/או הובלה ו   הוצאות .57.3.3

 

תימסר הרש .57.4 ב  נהימות  עבודה  יום  כל  של  בסיומו  עו   2-למפקח  לאחר  עותקים,  אחד  תק 

מצא המפקח )אם יהא סבור שהנתונים  יי שי ו על ידי המפקח ובכפיפות לתיקונם כפ וראיש
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ו/ נכונים  אינם  השכר  ו/או  המחירים  מוו/או  ו/או  מדויקים  לנכאו  לעשות  פרזים(  ון 

 לום. לן וישמש כאסמכתא לתשברשימות, יוחזר לקב

 

 השלמה, בדק ותיקונים   –'  טלק ח

 השלמת העבודה 

ה. יפנה הקבלן למפקח  עצלמוסמכי המכרז, יודיע על כך הקבלן בכתב  מהשלמת העבודות על פי  עם  

פקח את  ה, יבדוק המום מיום קבלת ההודעי   14מטעם המועצה ויודיע לו על השלמת העבודה. תוך  

 ון המועצה ובהתאם למסמכי המכרז.  צות רה לשביעישור באם העבודה בוצע העבודות לצורך מתן א 

 

 למה תעודת הש .58

א המפקח לקבלן תעודת  ציימ  יעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה,בבוצעו העבודות לש .58.1

 השלמה. 

קבלן  סור המפקח לשל המועצה, אזי ימ  אם לא נמצאה העבודה מתאימה ולשביעות רצונה .58.2

הקבל שעל  הדברים  שרשימת  הזמן  ופרק  לעשותם  לען  קביעת  םשייתנקבע  לפי  הכל   ,

   ן לקבלן תעודת השלמה.המפקח, ורק עם עשייתם תינת

 

להשלמ .58.3 שנותרו  העבודות  כי  המפקח  ה סבר  מבחינת  ינ ה  והן  היקפן  מבחינת  הן  פעוטות  ן 

העבודות אשר עדין  בה יפורטו    לקבלן תעודת השלמה  ערכן הכספי, יהא רשאי המפקח ליתן

להש תעונותרו  שניתנה  למרות  השלמלמה  ודת  ובלבד אה,  להשלמתן,  הנדרש  המועד  ת 

בלן  לקקח  למת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפש יום. עם ה  14יעלה על  שמועד זה לא  

שור( כמועד בו  אישור בכתב על כך, ויראו את המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה )ולא האי

העבודות. הושל להשלמת  מו  במועד  הקבלן  עמד  בתעוד  לא  כאמור  ההשלמהעבודות  ה,  ת 

 לא ניתנה מעולם.   או את תעודת ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו רי

 

 מוש המועצה  בעבודה יש .59

של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה,  ה  ותי מבלי לפגוע בזכוי 

ביה או  לק מסוים ממנה אשר לגכות להשתמש בעבודה או בכל חי למועצה הזותנה בזה במפורש, כמ

 ניתנה תעודת השלמה.   ולגבי

 

 בדק וסיום .60

בו    עדהמו ( חודשים מ12עה, תקופה של שנים עשר )מה  "תקופת הבדק",  משלצורך החוז .60.1

 נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. 

דה לקויה או  כתוצאה מעבולדעת המפקח, נגרם    נתהווה בעבודה נזק, קלקול או פגם, אשר .60.2

קח יקבע כי הקבלן אחראי לה,  פשהמ  בה אחרת פגומים או מחמת כל סישימוש בחומרים  

זק,  נ  בו  , לבנות או לבצע מחדש, כל דבר שנתגלהן, על חשבונו הוא, לתקיהא חייב הקבלן
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ול ידו  על  שנקבע  הזמן  פרק  תוך  המפקח,  דרישת  לפי  הכל  פגם,  או  רצונו  קלקול  שביעות 

  ר לאח   ימים   60תקופת הבדק, או בתוך  שה כאמור תינתן לקבלן בתוך  ובלבד שדרי  המלאה 

 תום תקופת הבדק. 

שה .60.3 ולאחר  הבדק  תקופת  דריבתום  כל  אחר  ימלא  המועצה  שקבלן  תמסור  המפקח,  ות 

תעודת   והושלמה  ם  סיולקבלן  בוצעה  הבדק,  עבודות  לרבות  העבודה,  כי  יאושר  לפיה 

 המועצה.  ולשביעות רצונה של  בהתאם לחוזה

סיום כדי לפטור ו/או  הדת  במתן תעו  ות, מובהר בזה כי אין מנת למנוע אי הבנות וספיקעל   .60.4

זה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות  וויותיו האחרות לפי החלשחרר את הקבלן מהתחייב 

 ם לאחר מסירת תעודת סיום. ג וקףבת

 
 

 מדידות ותשלומים -חלק י'  

 ת מדידות וכמויו .61

עה על  דה של העבודה אשר בוצוך הקבלן, על חשבונו, מדין ביניים, יערלצורך הגשת חשבו .61.1

  5ויות )פרק  מ, על פי סעיפי כתב הכעל עד לתום החודש האחרון בגינו יימסר החשבוןובפ   ידו

יות אשר בוצעו לגבי כל אחד מהסעיפים בפועל, עד למועד  מוהכ  למסמכי המכרז(, תוך ציון 

 הגשת החשבון. 

 

ר  ור לעיל, על מנת לאפשהוא מבצע את המדידות כאמ  ח את המועד בוהקבלן יתאם עם המפק 

 ידה. היה מעוניין בכך, להיות נוכח בזמן ביצוע המדיאם  למפקח ב

 
לצורך ואשר  צעשבו  ותיהאמית שכר החוזה, תהיינה הכמויות    הכמויות,  לפי החוזה  ו למעשה 

 אושרו על ידי המפקח כאמור בחוזה זה. 

 

למ .61.2 כי  היה  להניח  יסוד  שבוצעפקח  מדויהמדידות  אינן  הקבלן  ידי  על  מקום  ו  או  קות, 

לבצע מדידות  עד ביצוע המדידות עם המפקח, יהא רשאי המפקח  ו ת מלא תיאם אשהקבלן  

ייקבעו על ידי המפקח, תוך מתן  ר  אמו צמו, על חשבון הקבלן. מועדי המדידה כענוספות ב

העבודה או  להופיע במקום  אלה מתחייב הקבלן   הודעה מראש על מועד זה לקבלן ובמועדים 

המדידות הדרושות וכן לספק, על    צועלמפקח בביחו המוסמך וכן לסייע  לשלוח את בא כו

 לביצוע המדידות ביעילות.   האדם והציוד הדרושים  חשבונו, את כח

 

ה .61.3 הופיע  היעדרות  ן  קבללא  על  למפקח  הודעה  לכן  קודם  שנתן  מבלי  במועד,  כוחו  בא  או 

לבצעוסיבת המפקח  רשאי  ל  ה,  המדידות  כואת  בא  או  הקבלן  נוכחות  את  לא  וייראו  חו 

יפוסו כנכונות    המדידות  וכן  הקבלן  של  ערעור  זכות  ללא  הקבלןייות  ההוצאות    שא  בכל 

 קב מדידה כאמור. ע שנגרמו 
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עת ביצוע המדידות והיה בדעתו לערער על מדידה כלשהי, רשאי  בשחו  נכח הקבלן או בא כו .61.4

 ר.ים מיום ביצוע נשוא הערעוימ  5מפקח תוך ערעור מנומק בכתב להוא להגיש  

לן על  חוזרת וגם אם אחרי מדידה חוזרת זו יעמוד הקב  ידהתבוצע מד  הוגש ערעור כאמור, .61.5

 ה והכרעתו תהא סופית.עצהמויע בעניין זה , האדם שייקבע ע"י ראש רערעורו, אזי יכ

 

 סכומים ארעיים  .62

שהוגדר בכתב הכמויות    ש או סכום אחראות בלתי נראות מראסכום שהוקצב בכתב הכמויות להוצ

ל חלק  חוזה המגיע לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כהכר  ת חישוב שום ארעי, לא יוכלל בעכסכ

 המפקח והמועצה בכתב.   ממנו לפי אישור

 

 תשלומי ביניים .63

יגיש הקבלן למועצה חשבון ביניים בגין  יאלא   .63.1 העבודות  וחר מהראשון לכל חודש קלנדרי, 

)למעט במקר עו על ידו בחודש  אשר בוצ אמצע חודש  ה שהעבודות החלו בהקלנדרי החולף 

ת הפרטים  אי השני(, ואשר יכלול  , שאז יוגש החשבון הראשון בתום החודש הקלנדרנדריקל

 הבאים: 

אשיפ .63.1.1 העבודות  כל  ב רוט  נמסר  וצר  בגינו  האחרון  החודש  לתום  עד  בפועל  עו 

וך ציון הכמויות  למסמכי המכרז(, ת  5הכמויות )פרק  החשבון, על פי סעיפי כתב  

בוצע מהסאשר  אחד  כל  לגבי  בפועל,ו  וערכם  עד    עיפים  החשבון,  הגשת  למועד 

יט, הן לגבי כל פרק בכתב הכמויות,  רהחוזה, הן עבור כל פ  הכספי על פי מחירי

 י סיכום כללי של כל הפרקים בכתב הכמויות. גבן לוה

בחוזה ובכתב  בלן מעבר למפורט  בוצעה על ידי הקרוט כל עבודה נוספת אשר  יפ .63.1.2

 הסכום הכללי(.   -להלן יל )ללי כאמור לע יתווסף לסיכום הכ הכמויות, אשר

על ידי הקבלן בחשבון הביניים    הסכום הכללי אשר הוגשמהסכום הכללי, יופחת   .63.1.3

לתשלום על ידי המפקח, וסכום זה יהווה הסכום לתשלום על פי  ר  אושהקודם ו

 יים. חשבון הבינ 

  יום מהיום   15ולו או חלקו, תוך  ים, יאשרו או ידחה אותו כק את חשבון הביני המפקח יבדו .63.2

נוספת  בו   מדידה  לבצע  המפקח  החליט  החשבון.  בסעיף  נמסר  יעמדו  ל לעי  61.2כאמור   ,

המפקח   ה   30לרשות  לבדיקת  המפקח  וןחשביום  יעבירו  חלקו,  או  כולו  החשבון,  אושר   .

שאושר על ידי המפקח,  ו לדחות את החלק  רשאי אף לאשר א   למהנדס המועצה, אשר יהיה

שלוש  כולו  תוך  חלקו  אושראו  ימים.  חלקו,  החש  ה  או  כולו  המועצה  מהנדס  ידי  על  בון 

ידי הגזבר,    עלשר  יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאו  רו לגזבר המועצה, אשר יעבי

 כולו או חלקו תוך שלושה ימים.

יום    45ישולם לקבלן תוך  די גזבר המועצה,  ושר לתשלום על יאותו חלק של החשבון אשר א .63.3

הוגשמ בו  החודש  ובלב  תום  שההחשבון  יאוחר  ד  לא  המועצה  גזברות  לידי  הגיע  חשבון 
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יום    45ון תוך  שבהח  לחודש, ישולם  10  -ון לגזברות לאחר ה  בשירי לחודש. הגיע החש מהע

 מתום החודש שלאחרי החודש בו הגיע החשבון לגזברות.

 

  10%ק בידה המועצה  ן מכל חשבון ביניים, תחזיושרו לתשלום לקבלוך הכספים אשר אמת .63.4

הבדק, כפי המפורט    אושר כבטחון לביצוע התחייבויות הקבלן בתקופתם, שמסכום התשלו

 להלן.   66יף עבס

 

תנאי לתשלום חשבון כלשהו לקבלן הינו כי הקבלן המציא    כיזה  למען הסר ספק, מודגש ב .63.5

 יל. לע 7נדרש בסעיף  ערבות לביצוע כ 

 

 חשבון סופי

קבלן למועצה חשבון סופי  יא ה ת השלמה, ימצשניתנה לקבלן תעודיום לאחר    30  -לא יאוחר מ

  דות בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדי  וודות אשר בוצעו על יד אשר יכלול את כל העב

הנדרש כאמור  שר בוצעו כאמור לעיל. החשבון יפורט על פי כתב הכמויות ועל פי הפרוט  א

 ם. י חשבונות הביניילגב

 
הגיש הקבלן חשבון    ה לא  רשאית,סופי כאמור, תהא  חשבון  אך    מעוצה  להכין  חייבת,  לא 

קי הסופי במקום הקבלן.  החשבון  הקבלן את  כאמור,  סבל  ידי המועצה  על  הוכן  אשר  ופי 

וענין  ימים, יחייב החשבון הסופי של המועצה את הקבלן לכל דב   10יב עליו תוך  הג לא  ו ר 

עודוהקבלן   רשאי  יהיה  עניי  לא  בכל  נגדו  דבר  להתחשבנותלטעון  הקשור  לבין    ן  בינו 

 ה בקשר עם העבודות והחוזה. מועצה

 
בחר  בו  מקרה  חבכל  להכין  שלא  המועצה  הגישה  לא  והקבלן  הקבלן,  במקום  סופי  ש  בון 

לשבח עוד  כל  לקבלן  כלשהו  לשלם סכום  חובה  כל  על המועצה  לא תחול  סופי,  הגיש  ון  א 

שולם לו על    ית על כל תשלם שלא יה זכאי לכל הצמדה או ריב פי, והקבלן לא יה חשבון סו 

 המועצה בשל כך. ידי 

 
ידי הקב .63.6 על  יבדוק את ח הוגש חשבון סופי  ידחה אותו  שלן, המפקח  יאשרו או  בון הסופי, 

עבירו  יום מהיום בו נמסר החשבון. אושר החשבון, כולו או חלקו, י  30קו, תוך  חלאו  כולו  

על ידי  ות את החלק שאושר  יהיה רשאי אף לאשר או לדחנדס המועצה, אשר  המפקח למה

כוהמפקח י,  על  החשבון  אושר  ימים.  שבעה  תוך  חלקו  או  כולולו  המועצה  מהנדס  או    די 

שאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי  ר  היהחלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר י

 עה ימים. הגזבר, כולו או חלקו תוך שב

 

וך  שולם לקבלן תדי גזבר המועצה, יופי אשר אושר לתשלום על יחלק של החשבון הסאותו   .63.7

שהחשבון הגיע    דדי הגזבר כאמור, ובלביום מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על י  60
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לא המועצה  גזברות  ה  וחיא  לידי  לאחר  לגזברות  החשבון  הגיע  לחודש.  מהעשירי    10  -ר 

החש ישולם  תוך  לחודש,  שלאחריום    60בון  החודש  החשבון  מתום  הגיע  בו  החודש  י 

 גזברות. ל

 

הסר .63.8 מודגש    למען  היבזה  ספק,  לקבלן  הסופי  החשבון  לתשלום  מוקדם  תנאי  כי  כי  נו 

 רט להלן.  פוהמ  מד כפי-רבות לתקופת הבדק ותוכניות אזעהומצאה על ידו 

 

וזה זה  חייב לה על פי חהמועצה תהא רשאית לקזז מהחשבון הסופי כל סכום אשר הקבלן   .63.9

ין אם הסכום  ה, ב ל הקבלן כלפיות או חבות אחרת שה אחר, או בגין כל התחייב או כל חוז

 קצוב ובין אם לאו. 

 

 רויות על שכר החוזה השפעת התייק .64

מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל    ה,בודר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העכש

 ן הכלל.גורם אחר, ללא יוצא מ

דות לפי עבו  ועניה )דיווח על ביצמילוי תנאים על פי תקנות התכנון והבומד(-ות בדיעבד )אזתוכני .65

 מצורף לחוברת המכרז   -)ד(261ף עיס

, תכניות אלו   (AS MADEע" ) ת "לאחר ביצוו תכניות ממוחשבונהקבלן להכין על חשבו   על .65.1

יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הביצוע. הגשת תכניות  

לסים  קום והמפ המי  את  התיראנהינה תנאי לקבלת העבודה על יד המפקח. התכניות  אלה  

מות נוספים  מתוכנן וכן במקו  הנקודות שבהם נמסר גובאחר ביצוע בעל אותן ההמדודים ל

שידר כ כל  המוש  פי  של  הסופי  ומיומם  המפלסים  את  התכניות  יכללו  כן,  כמו  פקח. 

וכו'   הצינורות  רצ   –המערכות,  לשביעות  שם  הכל  הבלן,  שם  יירשם  בתכניות  המפקח.  ון 

 המודד וחתימתו. 

   רת על ידי מודד מוסמךממוחשבת חתומה ומאוש תבססו על מדידההעדות י ניותתכ .65.2

הע- לתכנית  הממוחשבתהרקע  מ  דות  על  ה  פותיהיו  ו/או  העבודה  של  הקיימות  תכנון 

העדות    רקע מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שהם גם ממוחשבים. במפת

על   בהעדר  אפור.  בגוון  יודפס  של הרקע  העדות תהיה  אחרת תכנברה  העכל המידע  ית 

 . בקנ"מ של מפות התכנון

 (.SYMBOLS) םיהיו אמיתיים ואל סמל ולים בתכנית העדות ילהאובייקטים הכ כל -

להוס .65.3 כ יש  הגשת  יף  עדות  י  תוכניות  תכנית  ע" ועד הואישור  המתכנ ת  הינם  ו  ניםי  המפקח 

 י וכי הם מהווים תנאי לאישור חשבון סופי .  נאי מהות ת

לע ב .65.4 למפורט  למלנוסף  הקבלן  על  וכל  יל  העדות  תכניות  את  להגיש  הטפסים,  את  א 

הכיהמסמ הש  נדרשים ם  עם  בתקנומיד  כנדרש  העבודה  התכלמת  והבנייה  ת  ביצוע    –נון 

 נספחים(.  7)פרק  רף לחוברת המכרזה מצותקנות זקובץ  – 261עבודות לפי סעיף ד/
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 ערבות לתקופת הבדק   .66

לתשלו .66.1 וכתנאי  הסופי,  החשבון  אישור  בערבות  לאחר  הביצוע  ערבות  את  הקבלן  יחליף  מו 

שביעות  היה לבנוסח שי   המועצהודה ע"י  בלת העבמועד קמ  שנהבנקאית אוטונומית למשך  

יתרה  בלן הכאמור, תשולם לק  עם קבלת הערבות  יצוע,לטיב ב  ל המועצה כערבותרצונה ש

 ל פי חשבון סופי המגיעה לו ע

 

סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת    תהא הזכות לגבות, מתוך הערבות, כל  למועצה   .66.2

 ת הקבלן. התחייבוקיום  איקב הקבלן, אשר תשלומו נדרש ע

 

 ן. לקבל הערבות  נה בחוזה, תוחזרובכפיפות, למות סיום  עם מתן תעודת  .66.3

 
 

 

 לוק הקבלןל וסיפרה וביצוע, ביטוה –חלק יא' 

 יים קבועים ומוסכמים מראש פיצו .67

יש  .67.1 לא  הקבלן  העבודאם  ביצוע  את  מסוילים  חלק  או  ובמועד  ה  בחוזה  כמותנה  ממנה,  ם 

עבור כל    ים מראשפיצויים קבועים ומוסכמ  למועצה, לשלם    בלןקשנקבע בחוזה, אזי על ה

צויים יהיו  הפי   עד ההשלמה בפועל.בע בחוזה לבין מושנק  ד ההשלמהשל אחור בין מועיום  

תצטרך להוכיח את   ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמועצה  1,000עור של בשי

 הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.  

 

בכל חודש, על  מתפרסם מדד תשומות הבניה, אשר צמוד ל ם יהיה כמיססכום הפיצויים המו .67.2

המרכז  הלשכה  לסטטיידי  ה סטיק ית  הפיצוי  סכום  בהתאםה.  יעלה  הידוע    למדד   מוסכם 

ות למכרז על שלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעבמועד ה

 למסמכי המכרז. 1פי הקבוע בפרק 

 

כאמור מראש,   ם שנקבעלחוזה, כי סכום הפיצוייועיקרי  יסודי  אי  נהקבלן מצהיר בזה, כת .67.3

ייגרם, עקב גרם ור לסכום הנזק שייו ועומד ביחס סביל ידמוסכם ע  עוד לפני ההפרה, אם 

טענה   כל  מלטעון  מנוע  יהא  הוא  וכי  שלו  מצטברת  וכתוצאה  ביחס  האחור  שהיא  איזו 

 לסכום הפיצויים. 

 

כשלעצמו,   .67.4 הפיצויים,  בתשלום  הקבללשחרר  די  כאין  להשליםאת  מהתחייבויותיו  את   ן 

 ה. לפי החוזבות אחרת כלשהי  ודה או מהתחייהעב
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לעיל,   .67.5 באמור  בזכותהאין  לפגוע  ה  כדי  פישל  לתבוע  או  מועצה  יותר  גבוה  בסכום  צויים 

ה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה  פיצויים בסכום הנזק הממשי שנגרם ל 

 אחרים. 

 

 הקבלן על ידיות בהפרת התחיי .68

יקיים    ן לא שאם הקבל ין אם לאו, הרי  יבות כלשהי ובש בהתחיבין אם הדבר נקבע במפור .68.1

את   הכיאות  לפי  עליו  המפקח    חוזה,המוטל  על  לקיום  יהא  לקבלן  התראה  ליתן 

ידי ה  על  לא ימלא אחר הנדרש  התחייבויותיו, במועד שנקבע  מפקח בהתראה. אם הקבלן 

ם את ות אחרי ת לבצע בעצמה ואו באמצעצה רשאי א המועתה  י ממנו, בהתראת המפקח, אז

ם  הפסדיוצאות, הנזקים והשל הקבלן וכל הה   מחדלה ו/או הוהמתחייב מהמעש  כל הנדרש

 ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן. שנגרמו ו/או  

 

ו/או  המועצה   .68.2 בעצמה  לבצע  או  של הקבלן  קיום ההתחייבות  לדרוש את  "י  ערשאית שלא 

ממנו,  הקבלן או לדרשו  ייב את חשבון  זאת לח  ש והמתחייב כאמור, ותחת את הנדראחרים  

אינ ידה  במ שבידה  בסוהסכום  דיו,  מספיק  הנו  כסכום  למפקח,  לערך  נראה  השווה  כום 

 ו ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין.הקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו ו/א 

 

 קבלןי הדביטול ההסכם עקב הפרתו על י .69

 ל ביטול החוזה : הודיע לקבלן עמועצה ל מהמקרים שלהלן, רשאית הכל אחד ב

ראה שניתנה לו  ה ולא ציית להתביצועודה או הפסיק את  התחיל בביצוע העבלא    כשהקבלן .69.1

 תלק מביצוע העבודה בדרך אחרת.על ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או שהס

 

לק  ח את השלמת העבודה או חבטיי לה מדי כדטי  יכשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה א  .69.2

יתנה לו על ידי  א ציית להתראה שנלן ללמה והקבשנקבע כמועד ההשם ממנה במועד  ימסו

  שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד. לנקוט באמצעים מפקח,ה

 

י .69.3 אחר  כשהמפקח  ממלא  אינו  ו/או  החוזה  בביצוע  להתרשל  ממשיך  הקבלן  כי  קבע 

 לו. ה, על אף התראה שניתנה פי החוז ו, על  בות יהתחי 

 

עסיק  מקצתו, לאחר או ה החוזה, כולו או    ל פיובותיו ע ת זכויותיו או חהקבלן העביר אכש .69.4

 וע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.קבלן משנה בביצ 

 

ה או  עש  ו ל בשמש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר שפע כשי .69.5

ע  הצי  ו נתן או דבר בביצוע ו/א  לחוזה או לכל  ה  בקשררמה ו/או הטעיות מעשי מיסה לעשנ

 רוך בביצועו. בר הכר לחוזה או לכל דלאדם כלשהו בקש
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תיקים כשעשה סידורים,  כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איחוד   .69.6

או   ו/או הסדר נושים, מרצוןפירוק    כינוס,כי יעם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהל

נגד הקב   מרצון וגם אם  שלא נגיעה לחוזה זהאה לפועל שתהא לההוצ  לן הליכייבוצעו  ,  ם 

 ן. שרין או בעקיפיבמי

 

יבל, להפסקה זו, הסכמה  כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי שק .69.7

 מפורשת בכתב ומראש של המועצה. 

 

 ודית את החוזה. הפרה יסן הפר קבלהבכל מקרה ש .69.8

 

 ולבמקרה של ביט המועצה זכויות .70

ההסכם,   .70.1 המועבוטל  זתהא  צורצה  כל  ללא  משכאית,  רשות  של  בצו  את    פטית,ך  לתפוס 

או באמצעות    העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בעצמה  מקום

ימצאו  בלן, שישל הק  ריםחאחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים הא

או  סכוולהשתמש בתמורלמכרם    במקום העבודה,  כל  לכיסוי  שיגיע  ה  לפי  מאת  ם  הקבלן 

 חוזה. 

 

השלמת .70.2 הוצאות  הושלמו,העבו  כל  אם  ההשלמה    דה,  אם  המשוערות,  ההוצאות  כל  או 

סכומי   כל  בצרוף  על  נדחתה,  יחולו   , למועצה  ייגרמו  ו/או  נגרמו  אשר  ההפסד  ו/או  הנזק 

 הקבלן. 

 

או  בחומרים, בציוד  רצונה להשתמש  א היה במקום העבודה והעבודה ולעצה את  סה המותפ .70.3

י רשאית, לאחר  צונה למכרם, אז יה ברהעבודה או שלא ה  רים שנמצאו במקוםם אחבנכסי

מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל    מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל 

 להם. גרםיאחריות שהיא לכל נזק או אובדן שי 

 

ן  ל וכ עד הביטודי הקבלן עד למוה שבוצעה על יך העבוד חוזה, יקבע המפקח את ערבוטל ה  .70.4

החומרים ערך  והנכסים  את  הציוד  והשתמהאחרי,  שנתפסו  הקבלן  ם  נמכרו.  או  בהם,  שו 

קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן    יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על פי

 י כל דין. זז על פר אותו רשאית המועצה לקשלום אחו כל תה אזלמועצה על פי חוזה 

 עכבון  .71

ו/או  וזה זה או אחר  לפי חהמגיעים לקבלן,    עדית, על כל הסכומיםלכות עכבון ב למועצה ז .71.1

במקום העב של הקבלן, שנמצאו  והנכסים האחרים  ו/או   על החומרים  זה  חוזה  נשוא  ודה 

כומי ההוצאות, הנזק ו/או  ית של סת הסופ ומקום עבודה נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבש
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אוה להכרעה  הפסד  להם  עד  ביחס  הקבלן  סופית  אם  שתי ,  מבלי  עליהם,  כל  חלוק  לו  הא 

 מעיקוב זה.  נובעתתביעה ה

 

חייע .71.2 הקבלן  יהא  לקבלן,  המגיע  הסכום  על  למועצה  המגיע  הסכום  ההפרש  לה  בתשלום  ב 

הפועל בבנק  המקובל  כפי  ריבית,  בצרוף  הסכומים  בגיןישבין  מאושרת  חריגה    ם  לא 

 . ההפרש בפועלועד ליום תשלום  ום הביטול וזאת מי מחשבונות חח"ד, 

 

 יפוטסמכות ש –חלק יב' 

דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום  חודית לגבי כל ט הייסמכות השיפו .72

 לבית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.בצפת או 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ______ _______ _______      _____________ _______ __ 
 צה עחתימת המו       תימת הקבלן ח      
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 )להלן "העבודות"(                                                                             

 ( זההחו –)להלן                                                            לפי חוזה מיום            

 

 ם בזאת כדלהלן: מ מצהיריבע"ה לביטוח חבר     אנו הח"מ  

 ת, כמפורט להלן:כנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח  בקשר עם ביצוע העבודונו ערא .1

 ביטוח עבודות קבלניות / ביטוח הקמה  .א

 ש"ח.     בודות בערך של  עבור הע

 : כיסוי עבור הכולל גם

 אשון. ש"ח על בסיס נזק ר 5,000,000בסך  - יו עובדיםסמוך ורכוש שעלרכוש 

 בסיס נזק ראשון.  "ח עלש  500,000בסך  -   הריסות וי פינ 

 שלישי"( על פי כל דין:  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"צד .ב

 ש"ח   1,000,000  לתובע  גבול אחריות 

 ש"ח  1,000,000  למקרה   

 ש"ח  2,000,000  לתקופה   

מעביד בי .ג חבות  המטוח  העובדים  כל  בגין  הקבלן  ועים  ע"י  סקים 

העבודותבביצו קבלנלר  ע  ועובדיהם,בות  משנה  אחריות  בגבו   י  לות 

 כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך:

 ש"ח   2,000,000  תובע 

 ש"ח   5,000,000 מקרה ותקופה 

לא יפחתו  גיה, )שלתנאיה וחריקבלניות ו/או הקמה מכסה, בהתאם    הפוליסה לביטוח עבודות .2

,  פיזי ובלתי צפוי  ן או נזקובד שור זה, אה לא שונו במפורש באיכמ( עד  1/98פוליסת ביט    מתנאי

ויים )למעט החלק הלקוי עצמו  ות נזקים הנובעים מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקלרב

ללים  וההתקנה הנכ ים הציוד המתקנים ועבודות ההקמה  שגרם לאובדן או הנזק( לכל החומר

  ו בתקופת ו/א העבודות    והתגלו בתקופת ביצוע  ות עו בתקופת ביצוע העבודבודות, אשר אירבע
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ו וההרצה  ב/הניסוי  בת  או  בפוליסה  הקבועה  התחזוקה  מסיר  12תקופת  ממועד  ת  חודשים 

ות השיקום ו/או ההחלפה של  העבודות למזמין. השיפוי במקרה אובדן או נזק הוא בהתאם לעל 

 ו כחדש. שניזוק למצבהרכוש 

 

מכסה   כן  מיוחדוכמו  הוצאות  מומחיםת  הפוליסה  שכר  עבושתידרשנה,  שכר  בשבתות,  דה  , 

  10%  -וה לצאות הובלה מיוחדות, משלוח אווירי וכיו"ב עד לסכום השוה, הוחגים, עבודות ליל

 מתגמולי הביטוח. 

 

מת .3 לתקופה  יערכו  הביטוחים  העבודהאריך  כל  תחילת  כלעד    צו  ומ  סיום  סירת  העבודות 

 (. )שני התאריכים נכלליםם שלמת תיקון כל הליקויירוייקט לאחר וההפ

 

יטוחים לתקופות נוספות כפי  אלינו בכתב יוארכו הב  תועברלן ו/או המזמין שרישת הקב י דלפ .4

 חודשים.   6ן בדרישה עד לתקופת הארכה מצטברת מכסימלית בת שיצוי

וכן כיסוי נזק לרכוש  )ג(    1)ב(,    1  בסעיפים ם המפורטים  ען הסר ספק מובהר בזה כי הכיסויילמ

  12ודות תחזוקה בת  וע עבבתוקף גם בעת ביצות הינם  ריס ופינוי ה  ך, רכוש לעליו עובדיםמוס

 חודשים. 

 

סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין, חברות בנות,   נכללבפוליסות הביטוח של הקבלן   .5

 מזמין וכל הבא מטעמו.עובדי ה

 

 ים הנזכרים: הביטוח  שרים כי בכלאנו מא .6

 . מיןו/או המז קבלן ו/או קבלני משנהה  המבוטח" בפוליסות יהיה" .א

יסוהמקומי ן" המועצה  "המזמי  חברה מסונפת ד המעלה  ת  ו/או  בת  כל חברת  לרבות 

 ו/או שלוחים ועובדים של הנ"ל. של המזמין 

 לל סעיף אחריות צולבת. בביטוח חבות כלפי צד שלישי נכ .ב

תנאי .ג ה  נכלל  כי  ל  פוליסותהקובע  ניתנות  ביטול אלא מחמת אי  אינן 

תגמו  וםתשל עלינו.  חובת הוכשר  לי בטוח אאו מרמה בתביעת  חתם 

מוקדמת  הפול  ביטול  הודעה  במתן  מותנה  יהיה  הנ"ל  בנסיבות  יסות 

 יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש.  60מבוטחים  לכל ה

ו/או לרכוש המזמין    תביעות בגין .ד מין או  תשולמנה למזנזק לעבודות 

יו שהמזמין  בחתילמי  ודי  לשלם  הכתב  המקומית  המועצה    מתרה 

 שלום.וע התסילוקן לצורך ביצב קבלה ו כת על המעלה  יסוד

וכל הבא בשמו  נקבע כי הפרת תנאי הביטוח בתום לב על ידי הקבלן   .ה

 או מטעמו לא תפגע בזכויות המזמין. 
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עצמית  ומי ההשתתפות השלום סכ ביטוחים ולתבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור ההקבלן ל .7

 במקרה נזק. 

כאשר   יותנו דרך כלשהי את אחר מגביל ב  או  או מקטין   ף )אם יש כזה( המפקיעעיכל ס .8

מין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המז

זכות תנאיו ללא    ת המזמין במלוא השיפוי המגיע לפיהוא "ביטוח ראשוני" המזכה א

וב בנטל החי  ממבטחי המזמין להשתתףה  המזמין וללא זכות תביע טוחי  יתתפות בב הש

 . 1981 –וח תשמ"א הביט לחוק חוזה  59עיף כאמור בס

יסודות ובניינים, דרכים, למנופים, מעליות, בטלים ומבוטלים: החריגים המתייחסים ל .9

טעי הרמה,  מתמכשירי  צינורות,  חפירות,  ופריקה,  כבלנה  או  קקנים  תת  רקעיים ים 

ה כום המכוס לס$ מעל    150,000כות( כל רכב )עד  מברור אצל הרשויות המוס)בכפוף ל

) הרכב(  זיהוםמלבד  בביטוח  דרכים(,  תאונות  לנפגעי  הפיצויים  חוק  לפי   האחריות 

נוער   עבודות  עובדיהם,  משנה  וקבלני  קבלנים  עפ"י    )בתנאי  –תאונתי,  שהמועסקים 

ה של  רכוש  פחוק(  שבו  הקבמזמין  מהומועל  פרעות,  תכנ לן,  השבתה,  שביתה,  ן  וות, 

עבודה לקויה, )למעט  וי חומרים לק  לקוי,  גרמו  ים עצנזק לחלקים הלקוי ים  מם אשר 

מתקנים   של  והרצה  ניסוי  הנזק(.  ו/או  בעבודות לאבדן  הנכללים  וחשמליים  מכניים 

ציוד המשמש לעבו לגבי  / הקמה כאשר בכל מקרהלמעט  ה תקופת ההרצ  דות הבניה 

 יום.  30לה על  לא תע

הקבלן    ויבמחטוח בהם  ים תנאי הביובל על ידכם כאישור לקדוע לנו כי כתב זה מתקי .10

אם נמסרה   ע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים אלאם בצובקשר ע

 לכם הודעה מראש ובכתב. 

 

 __________________    __ _________________ 

 ח חתימת המבט       תאריך 

 

 ת הפוליסות: רשימ

 

     הקמה מספר יסת עבודות קבלניות /  פול .1

      צד שלישי  יחריות כלפא פוליסת .2

       דים מעבי פוליסת חבות .3

 

 

 פרטי סוכן הביטוח:

   ן טלפו      כתובת      שם 
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 6/21קבלת הצעות/חוזה תנאי תמצית  –ריכוז 

 
 היסוד המעל –רחובות השמורה והשקדאורה עבודות ת

 

 הקבלן  הצעת –ך א' וה חלק בלתי נפרד ממסמהמהו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת הקבלן______________                    _______ תאריך_____

 

 

 
 
 
 
 
 

 צעות ה לקבלתקשה  הב  ם תנאיות לקיוערב
 
 

  60,000מודה למדד יוקר המחיה בסכום של אית צערבות בנק
 28.1.22 ₪ ובתוקף עד 

 ביצוע החוזה ערבות ל
 
 
 

  10%ובה  בג םשלושה חודשי ערבות לתקופת הביצוע בתוספת
 מערך החוזה כולל מע"מ. 

 ק ות בדערב
 
 
 
 
 

 רךמע 10%בגובה ים חודש  12לתקופה של  ערבות בנקאית  
מע"מ. ערבות זו תשוחרר לאחר   ה, כוללכר הסופי של החוז הש

 אישור  מנהל הפרויקט על השלמת כל הנדרש בתקופת הבדק.

 ניכוי עבור בדיקות מעבדה 
 

 ופי מאושר. העבודות על פי חשבון ס מערך כל  1%

 ור כל יום פיגור. עב  ₪ 1,000 פיגור בביצוע  בגין  פיצוי
 

 שים דחו  4 החוזה   ת ביצועתקופ
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 לכבוד:

 עלהמועצה מקומית יסוד המ
 
 
 

 שלום רב,  
 

 ת העדר תביעותכתב וויתור/הצהרהנדון: 
 

 
 ___ נו הח"מ_________________א
  6/21  'חוזה מס "יעפ   עלה מוד הית יס מועצה מקומ __ עבורבאתר ____________ שר ביצענו עבודות א

  את כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו הואשרים בזמא
  ,₪ ____________ 

 ______ ₪ (._________________)במילים_______________
 
 

 _________ ₪ של ____ת הסכום הנ"ל בסך לאחר שנקבל את יתרם כי אנו מצהירי
מועצה מקומית  שות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד  או דרי/יעות ו/או טעות ובת  לנו כל ההיינ לא ת

 לתשלום ולביצוע החוזה_______.  בכל הקשור והנוגע יסוד המעלה 
 
 

ל מהווה ומכסה את  אשרים כי סכום הנ" ננו מוע בכלליות האמור לעיל, ה וב, ומבלי לפג ט ר הלמען הסד
 .  6/21' מס  חוזהבנוגע לביצוע  להעהמיסוד  ת  ימקומועצה מע לנו מאת כל המגי

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום 
 
 
 

 
 
 
 

                 _________________                           _______________ __ 
 ימה וחותמת  חת                                              תאריך                                 
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 יב' מסמך 
 

 מהנדס הבטיחות   והצהרת מסמך בטיחות
 

צוע העבודות, לרבות קבלני  הוראות נספח זה יחולו על הקבלן ועל כל מי מטעמו שיועסק בבי .1
 כו' נשוא חוזה זה. ניה והקמה, פיתוח, סלילה, בו עבורו מי מעבודות ה משנה, שיבוצע

 
  י בלעדי לקיום כליה אחראיהבלן קזאת שהבלעיל, מובהר  1מהאמור בסעיף   בלי לגרועמ .2

ות  ישא באחריינספח זה על ידי כל קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות חוזה זה, ו  הוראות 
ק  שיועסו על ידי כל מי מטעמו ידי האמורים לעיל ו/אהמלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על 

 בביצוע עבודות.  
מו  ובין כל קבלן נטעת בינו  רוהתקש ב, בכל תזה יפורטו, בכב שהוראות נספח בלן מתחייהק

 וע העבודות. לביצ
 

בלי לגרוע מכלליות האמור  הקבלן מצהיר בזה כי כל דיני הבטיחות והגיהות בעבודה, לרבות )מ .3
 ות בעבודה )נוסח חדש(הבטיח , פקודת 1954  –תשי"ד   ון הפיקוח על העבודה,לעיל( חוק ארג

וי(  ות ורישה, חוק הגז )בטיחן והבנינו התכ  י(, דינ שיקין )נוסח חד, פקודת הנז 1970 –התש"ל 
ה  , וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי מעושי החקיק 1989 –התשמ"ט 

ייב להבטיח בזה השגחה  וא חוזה זה, והוא מתחהמפורטים, הנוגעים לביצוע העבודות נש
ם י שבדינ תהוראות הבטיחומו ימלא אחר כל כל מי מטע ת עליהם ולדאוג לכך שקפדני

 צעת עבודה או בכל מקום אחר.בו מתב זמן היותם במקום רים, כלמוהא
 

יחתום על נוסח ההצהרה המצורף כמסמך הקבלן ימנה מהנדס בטיחות אשר יפעל על פי דין ו
 וזה.חרת הקיימת במסמכי החראה אה להוסיף ולא לגרוע הוכל הוראה במסמך זה בא זה 

 
ו במכתב  ל מינויהעבודה, ויודיע ע ו בשטח יגש נצממן שישוודה מוסמך ומי לן ימנה מנהל עב הקב .4

מורות להתבצע וכן  רשום למפקח עבודה אזורי. הודעת המינוי תכלול גם את פרטי העבודות הא
 באתר. את מועד התחלת העבודה

 
ור, הסולמות,  מים, הגיד קינות החפירות, הפיגואת ת מטעם הקבלן ידאג לבדוקמנהל העבודה  .5

 הם. נכון ב ותו ויוודא שימושה באחרי ודהעב  יל תחומ כתקנים וציוד בהמ
ד' )אם וכלל  על המפעיל לוודא שכל עבודות החפירה, ההריסה, הסלילה, התשתית, הבינוי וכ

ות לסוג  בטיח ה ורק לאחר נקיטת צעדיהישיר של מנהל העבוד  שיהיו( יבוצעו, תחת פיקוחו
 . שבביצועו ואופי העבודה

 
אזור העבודה  וכד'( בת, תעלות, שוחות ה )בורו ירהחפ יאת שטח  רה יגדר הקבלןבעבודות החפי .6

ב הנעים באזור בשעות היום  על ידי גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכ
קבלן  דעתו הבלעדית(. על ה שיקולע"י מנהל הפרויקט ע"י הגידור יקבע בלעדית   והחשיכה )סוג

ה רות. בנתיבי חציי רך החפיאוים ל ירה תקנ הבשטח ושלטי אזב תאורה מתאימה להצי
עבוד  ים ידאג להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות. הקבלן יצייד את כל מי שיומעבר

דין,  פי ה  כולל אפודים זוהרים עלה, בציוד המגן הנדרש מטעמו בביצוע העבודות נשוא חוזה ז 
 דה. בהתאם לסוג העבו

 
ציוד   מכונות,ישתמשו אך ורק ב  וזה זה,ח  נשוא  עבודותהעמו שיבצע את ן ו/או כל מי מטהקבל .7

ן, בציוד חשמלי  מכני הנדסי, וכלי עבודה תקינים ועומדים בדרישות הבטיחות המפורטות בדי
 ד. ופיגומים תקניים בלב עם בידוד כפול ובסולמות 

 
ת  להעבודה כל פסו נה בכל סוף יום עבודה ויפ הסדר והניקיון באתר הר על  הקבלן מתחייב לשמו .8

 לים מיותרים. הפינוי יהיה על חשבונו. עת מכשו אתר העבודה, למני מחוץ ל  אלאות טוגרו
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סכמת בביצוע חפירות בתחומי האתר, אלא לאחר ההקבלן )וכל קבלן מטעמו( לא יתחיל  .9

רת מים,  חשמל, צנ ים באתר העבודה )כבליקרקעילא קיימים מכשולים תת המפקח המאשר כי  
לן לדרוש מהמפקח  ייב הקבשולים מסוג זה, חימים מכקיאם   .וכד'( ,, ביוב, ניקוזצנרת גז

 לאופן ומהלכי הביצוע. נתונים מפורטים ומדויקים על המצאת עם הנחיות מפורטות באשר 
 

סרטי סימון זוהרים  ורה, שילוט אזהרה, פנסי תא חשבונו, אמצעי גישור,הקבלן יספק, על  .10
 ודה. הציבור באתר העב  ובטחון יועובד  בטחון  ,טיח את בטחונופי דין, כדי להב דרשים על הנ
 

רחקת  קבלן מתחייב למלא אחר דרישות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי המפקח, לרבות הה .11
ומי  כזה יוחזר להעסקה בתח  וכן ו/או רשלני. עובדעובד מטעמו המבצע עבודות באופן מס

 אתר.ה
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 : על ידי משרד הוכן          
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 נהקרית שמו 1047ת.ד.   12רח' דן דיין                                    
 6944903-04פקס   6944904-04טל'                                     
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 יסוד המעלה  – רחוב השמורה

 
 : כללי 1פרק 

 
 מבוא .1.1

 
  המעלה. יסוד ,  שמורהה  רחובתאורת חשמל/ במסגרת חוזה זה יבוצעו עבודות  

 כולל 
 

   מרכזיית מאור חדשה.תאורה וי/פנסי מכלולי עמוד  –מערכת עילית  
 

עמודי התאורה ימוקמו בגינון/גבול המדרכה.התוואי הסופי בשטח.הפנסים 
 והנורות 

 
 לפי תכנון מאושר. 

  
 

 הערות למפרט המיוחד     1.2
 

יוחד זה בה כהשלמה למפרטים המשלימים, במקרה של סתירה בינו  מפרט מ 
 מפרטים  ל
 

 ת לערער על ההחלטה. היה זכוהנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא ת 
 

 
 פרוט סעיפי העבודה  .31
 

 העבודה במסגרת חוזה זה, כולל: 
 
 השלמת כבלי חשמל בצנורות.  .א

 
 פנסים. אספקה, הרכבה והצבת עמודי תאורה, חיבורי הזרועות עבור ה .ב

 

 אספקה, התקנה וחיבור מגשי ציוד ופנסי תאורה.  .ג

 

 ים למערכת תאורה קיימת. רחיבו .ד

 

 רכת הארקה ואלקטרודות. אספקה, התקנה וחיבור מע .ה

 

 העברת ביקורת, הפעלת התאורה ומסירת ה"מתקן" למזמין.  .ו
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 הנחיות כלליות 
 

 . הסדרי תנועה בטיחות וגיהות2.2
 

 א. כללי 
 

סלול נסיעה קיים ולאורך כביש  ית לכך שהעבודה תתבצע בתוך מתשומת לב הקבלן מופנ 
 ישנה תנועה במשך רוב שעות היממה.  בו
 

 רור זמני ב. שילוט ותמ
 

העבודה על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות להצבת תמרורים ואמצעי  
 איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות.

ישראל לפני תחילת   ירוניים אשר ניתנו ע"י משטרתהקבלן יביא בחשבון כי באישורים הע
תחילת ביצוע   ,יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה, לפניביצוע העבודה

 העבודה. 
הקבלן ימלא את כל הוראות המישטרה, כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה,הגבלת  

התנועה כמסומן  ימי השבוע בהם ניתן יהיה לבצע את העבודות.לצורך ביצוע העבודות, 
תקדמות העבודה ולשלבי הביצוע  ר זמני של האתר העבודה בהתאם להבתכניות לתמרו

הרכב לא תשמש ברחוב המלא של הדרך. נתוב התנועה ייעשה ע"י  השונים. תנועת כלי  
 שילוט ותמרור כמסומן בתכניות ועל פי הוראות מהנדס האתר. 

כנית  ה לפני שהגיש וקיבל אישור לתלא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבוד
 תקין ולהציב בשטח את כל השילוט הנדרש. התמרור כנ"ל ולפני שגמר לה

ר רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית  מהנדס האת
 בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל.

ועל  בעת הביצוע, תעשה ע"י הקבלן  אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל 
 אלו במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.  חשבונו, ועליו לכלול הוצאות

חת בטיחות מירבית בכל שעות היממה,על הקבלן להציב שלוט, סימון ותמרור  להבט 
 ( במצב תחזוקה טוב. HIGH INTENSITYמתאימים מחומר מחזיק אור רב עוצמה ) 

תוב התנועה, ועפ"י הנחיות  עבודה, בו יידרש שינויים בני בכל מקום בתחום אתר ה
כוונה מודבקים, אשר  האתר,יבוצע הסימון על פני הכביש באמצעות סרטי ה מהנדס

 יוסרו לקראת שינויי ניתוב נוספים. 
 

 ג. הכוונת התועה. 
 

לדאוג לנוכחות של שוטרים     עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר, על הקבלן
ריות  ות למשטרת ישראל ע"י הקבלן. האחהתנועה.עבודה זו תשולם ישיר  לצורך הכוונת

 לם עבורה בנפרד. לתאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן ולא ישו
בנוסף,על הקבלן להציב על חשבונו,מכווני תנועה עם שילוט,דגלי אזהרה ומכשירי  

 קשת,בהתאם לדרישות המפקח או עזרה לעבודתם.
 

 ד. בטיחות וגיהות. 
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המכון לפריון  אבטחת אתרי עבודה וסלילה שע"י   קבלן להמציא אישור שעבר קורסעל ה 
 עבודה. 

בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העבודים ושל צד ג'   על הקבלן לאחוז בכל האמצעים
 כנדרש  

בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.בהתאם לחוברת הנחיות לבטיחות וחוברת  
 מדריך  

ת עבודתו של הקבלן במידה  ת מע"צ.המזמין רשאי להפסיק אלהצבת תמרורים בהוצא 
ימים לדרישות הרשויות  שה בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתא וזו נע

 ו/או לדרישות המפקח. 
הקבלן משחרר את המזמין לכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או  

 ללי. הכל בהתאם למפרט בהסכם הכ   –אדם כלשהוא  
 
 
 
 

 ואיכות החומרים . ביצוע העבודה 2.3
 

 . א. מבצע העבודה
 

ל רישיון לעסוק בביצוע עבודות  ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה ע"י חשמלאי בע
תקנות בדבר רשיונות,וכן קבלן רשום בפנקס   –חשמל,בהתאם לחוק החשמל תשי"ד  

ת רשם הקבלנים  הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה,בהתאם להנחיו
 ישות מסמכי החוזה. המעודכנות ודר
 נקס הקבלנים. ה יש להציג צילום רישיון בר תוקף וצילום רשום בפעם הגשת ההצע

הקבלן הזוכה יאשר אצל נציג המזמין העסקת קבלני משנה לנושא החשמל.האישור ינתן  
לן  ע"י המזמין לאחר בדיקת הקבלן המוצע ועבודותיו הקודמות הגמורות.על הקב

אית לא לאשר קבלן  ג זה ובסידרי גודל כאלה.מע"צ רשלהוכיח שביצוע עבודות מסו
הזוכה ולבקש קבלן משנה אחר,ו/או להזמין קבלן  חשמל מסויים שאותו יציע הקבלן 

חשמל בנפרד )איתו יעבוד הקבלן הזוכה(.קביעה לאישור קבלן המשנה תהיה ע"י המזמין  
 ולקבלן לא תהיה זכות לערער ההחלטה. 

 
 ב. ביצוע העבודה. 

 
  1954 –דרישות חוק החשמל תשי"ד  בודה וה"מתקן" חייבים לעמוד בכלביצוע הע

ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת  ובתקנות שתוקנו 
להוצאת תקנות.כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל  

 ו'. לישראל,משרד התקשורת,המשטרה,"בזק" וכ 
י טיב העבודה,יהיה  ובמקצועיות.בכל חילוקי דעות לגבהעבודה תעשה בטיב מעולה  

מתכנן,כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק  הבורר והפוסק האחרון המהנדס ה
 ותעשה מחדש. 

כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך ביצוע להיות מכוסה וסמוי מהעין,טעון  
מאחריותו המלאה  שור זה וכל אישור אחר לגרוע אישור המפקח לפני שיכוסה.אין באי

 לן לשלבי העבודה ולביצועה הסופי.והבלעדית של הקב
מיוחד של העבודה ועומס התנועה,ידרש הקבלן לבצע כל סוגי העבודות  בעקבות אופיו ה 

הנחוצות בקטעים מוגבלים. הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות בלילות ובעבודה  
 רצופה ללא הפסק. 
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ות הרמת  חות של משרד העבודה.בביצוע עבודבלן להקפיד בקיום תקנות הבטי על הק
הנדרשים מחייבים כחוק )חוקי עגורן    עמודי תאורה גבוהים ינקטו אמצעי הבטיחות

,  30%,חוקי הרמה וציוד מגן וכו'(. הקבלן ידאג לשמירת שטח סטרילי ברדיוס העמוד + 
באם ידרש יצורף איש מוסמך    כולל הזמנת משטרה וחברה לאבטחה הכביש. כמו"כ

 יהיה איש בטיחות. ש
אל והרשויות  ה כלשהי לתנועה,היא תעשה בתאום ואישור משטרת ישרבמקרה של הפרע 

 המוסמכות. 
ביצוע העבודה יהיה מיידי עם קבלת אישור תחילת עבודה. תקופת ביצוע העבודה   -

 תקבע בהתאם ללוח   
 הזמנים המופיע כנספח למסמכי החוזה.    
ערכת חדשה או  פורק מערכת קיימת לפני שהותקן מודות הפירוק יתבצעו כך שלא תעב -

 זמנית במקום  
 המערכת הקיימת.    
 
 . איכות החומרים. ג
 

כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי,לגבי חלק  
האביזרים  ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים ו 

ן באמצעות המפקח כל סוג  ומי מוכר. הקבלן יאשר אצל המתכנמתאימים לתקן בינלא 
ציוד לפני התקנתם. המפקח והמתכנן רשאים לדרוש   חומר,אביזר,ציוד או חלקי

אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו,  
לן יהיה להחליפו  או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבכמו"כ רשאים לפסול כל חומר,אביזר 

 ו. מייד ועל חשבונ 
רשאים לבקר בכל עת במפעלי    המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין

היצרן, להכנס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור  
ולשם ביקורת על   העבודה לצורך בדיקת טיב החומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד

 העבודה. 
ביצוע העבודה )עמודים,פנסים וכו'( ולבטל את  מזמין רשאי לספק חומר או ציוד לה -

 כתב    סעיף
 הכמויות מבלי לשנות את  המחירים בשאר סעיפי החוזה.    
 
 
 

 . גמר העבודה 2.4
 

 א. נקיון השטח. 
 

ויתר חומרים   בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים
, לשביעות רצון המלאה של  עבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיושהשתמש בהם ל

שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצוע  המפקח, לתקן כל הפגמים 
 עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. 

 
 ב. אחריות הקבלן. 

 
לים הונחו  למפקח הצהרה בכתב שכל הכב לפני סיום העבודה ולקבלתה ימסור הקבלן

ברים  ס"מ,למעט מע  120 -ות, ועומק התעלות הן לא פחות מלפי הנדרש במפרט והתכני 
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מעל מכשולים כגון: מעברי מים,קו מים,קו "בזק" וכו'. במקומות אלו בוצעה הגנה על  
  הכבלים עם צנרת ויציקות בטון לפי תכנית פרט צנרת מעבר מעל מכשול,הקבלן יסמן

 מות האלו במפורט.את המקו AS MADEבתכניות  
,החומרים וכל  ראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים,הציודהקבלן יהיה אח -

 חלק מהם  
 שסופקו על ידו.       
האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות    

 שרופות,עבודה,חומרים וביצוע   
 סופי.    
ת  שור המתקן,קבלתו ע"י המזמין וחתימה למשך שנה אחת החל מיום אהאחריות תהי 

 פרוטוקול  
 מסירה סופית.  

 
 לקי המתקן שאחריות הקבלן ארוכה משנה אחת שכמפורט להלן: יוצאים מכלל אותם ח 

 שנים.  10אחריות  –* עמודי תאורה וזרועות  
 שנים.  10אחריות  –* פנסי תאורה: לגוף תאורה 

 שנים.  10ת אחריו –לרפלקטור                           
 שנים.  5אחריות  –קבל,מצת  * אביזרי תאורה: משנק, 

 ים.שנ  5אחריות   –* נורות  
 אחריות שנתיים.  –* מרכזייה  

 
התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים,קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן  

ע"י המפקח   התאורה,יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו,תוך הזמן קצר שיקבל
 . ולשביעות רצונו

 
 ג. השלמת סידורי קבלה. 

 
 ת המפקח. גמר התקנות, על הקבלן להגיש סט חומר הטכני לבדיק ( עם 1

 החומר כולל:      
 

של מיקום עמודים,מרכזיות,בריכות וכו',תוואי כבלים כולל   AS MADEתכניות   -     
 פרטי מעבר צנרת   

 מעל מכשולים          
 המקומות הנ"ל.  וסימון        
 ולל פרוטוקול בדיקה במפעל.יות ורשימת ציוד במרכזיות מאור, כתכנ   -     
 ופק: פנסים,נורות,מגשים,עמודים,זרועות וכו'. רשימת ציוד מס   -     
פרוספקטים ותעודות אחריות של ספק הציוד של עמודים,פנסים,מגשים,מפרקים   -

 שבירים וכו'. 
 חשבון הקבלן(. דו"ח בקורת חברת החשמל )על   -
 ף תאורה שווה איכות. ות פוטומטריות,במקרה של שימוש בגודו"ח בדיק  -
 ריות הקבלן(. הצהרת הקבלן )ראה סעיף אח -

 
סטים מלאים   3( אחרי בדיקת החומר הטכני והשלמת המפרטים החסרים, יכין הקבלן  2

 )על חשבונו(. 
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"מתקנים" עם ועדת הקבלה  ( רק עם קבלת החומר הטכני יקבע מפקח תאריך קבלת ה3

 רכב: בה
 לה. ראש ועדת הקב  –המתכנן    -    
 נציג המחוז האחראי על הפיקוח.   -    
 מפקח הצמוד. ה  -    
 נציגי הקבלן.   -    
 
( בגמר הבדיקה ותיקון כל הליקויים במידה ויהיו )על חשבון הקבלן(, ימסור הקבלן את  4

 העבודה  
על חשבונו ביקורת  ות רצון המלא.הקבלן יזמין לועדת הקבלה,כשהמתקן פועל לשביע     

 כוללת שניה  
 ולמהנדס המתכנן.  של כל ה"מתקן".העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח    
 
( המסירה תסתיים בגמר ביצוע כל הליקויים, ע"י מילוי טופס סטנדרטי של קבלת  5

 ה"מתקנים". 
 
 

 עבודות תאורה  3.2
 

 עמודי תאורה מפלדה  3.2.1
 

   , לפי תכנון מאושר. העמודים עגולים אחידים.מ'  6.0-8.0בגבהי עמודי התאורה 
 מ"מ(.  4.0)  8"מ' בקוטר  8.0גובה וע.ת. במ"מ(  4.0) 6מ' בקוטר " 6.0ע.ת. בגובה  

 
 . כללי א
 
והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי   ים. העמוד 1

 ובביקורתו.העמודים  
 ל גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה. יקבלו מס' בדיקה שיופיע ע    

 ת תהיה לפי התכנית המצורפת למכרז. . צורת העמודים והזרועו2
. העמודים  414מטר לשניה לפי ת"י  47ה במהירות רוח של ים לעמיד העמוד יתא    

 וזרועות יתוכננו  
בהוצאתו האחרונה,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות   414עפ"י העומסים לפי ת"י     

 חתך מינימלי. ו
מ"ר כל אחד )בשטח   0.22ורה בשטח גופי תא 2. העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של 3

 מלבני שווה  
 ק"ג כל אחד.  20.7שקל של  ערך(,במ    
. עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תכניות מפורטות של העמוד,הזרועות, היסוד  4

 וחישובים  
מהמהנדס על המסמכים הנ"ל,רשאי היצרן   סטטיים מפורטים.רק לאחר אישור בכתב    

 לייצר את  
 והזרועות בתאום מלא עם המפקח.   העמודים    
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סקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  מים והדי. כל הברגים,האו5
 , אך עובי  918

 מיקרון.  56הגילבון יהיה לפחות     
מים )עפ"י תקנים ישראלים או  יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאי    

 אמריקאים(  
  לא פגיעההברגה לאחר הגלבון כגון,ע"י העמקת התבריג וכו',ללהבטחת אפשרות ה    

 בנתוני הבורג  
 לעמוד בכח המתוכנן.     
במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות      

 בשיטה  
 מיקרון.  56 -לבון לא יהיה פחות מהאלקטרוליזה,אך עובי הג    

אחר   נו תעודת מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף. על היצרן להביא על חשבו6
 סכם על  המו

המזמין,להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב הכמויות      
 ו/או המפרט  

 הזה לנספח המצורף לו.    
ט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.במידה וידרשו  אי העמידה בתנאי המפר -    

 בתכנית  שינויים 
כו'( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום  בפרטים והבצוע )כולל הגדלת עובי,שינויים         

 נוסף,וזאת כדי  
 לעמוד בתנאי המפרט,החוזה וכו'.         

ולהמנע    . יש להקפיד בזמן הטעינה,ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות7
 מחבלות,מכות ושריטות. 

ע"ע מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא   הרמת העמודים תתבצע תמיד     
 פלדה. ות כבלי בשרשרא

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.     
 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.     
פריקה,תתוקן על חשבון היצרן  כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה,הטעינה וה    

 לפי הוראות  
תוארים  שר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המהמהנדס,המפקח,א    

 עיל. ל
. באיחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר,ובכך למנוע היווצרות גליות  8

 בעמודים.  
ם יש לאחסן במקום מוגן  העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים.את העמודי    

 מפגיעות ובצורה  
 לת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה. יציבה שתמנע מפו    
 
 . פירוט ב
 
,בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה   ו עגולים יהיודים  העמ .1

 וזרועותיהם. 
 המכלול צבע בתנור.        

 . עמודי התאורה יותקנו מאחורי מדרכות או מעקות בטיחות. 2
חברו לעמוד לשם  צלעות,שית 4. פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י 3

 חיזוק.הצלעות  
 מ"מ לפחות.  8ל בעובי ש יהיו מפח פלדה     
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. הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ  4
 חם.הציפוי  

 . 918יהיה אחיד פנים וחוץ בהתאם לת"י     
ר באמצעות ברגי  מ"מ לפחות אשר יסג  6. לעמודים יהיה תא ציוד  עם מכסה מפלדה 5

 אלן שקועים,  
 ים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. ודה.הברגמוגנים בפני חל     

 . הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא של העמוד,לבורג יחובר: 6
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.  (א
 (. ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מסביב העמוד )ראה בסעיף העמוד 10מוליך  (ב

 ממ"ר למנורה על העמוד.   2.5מוליך הארקה  (ג
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף מצופים אבץ חם בטבילה.          

 . העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתכניות. 7
 

 גופי תאורה  3.2.2
 

 א. כללי 
 

ודגם    THORN  מסדרתהפנסים לדיים    המתכנן.  שיאושרו ע"י  ,לפי תכנון גופי התאורה
DYANA   

לומן. הספקי לע.ת.   6,500 -כווט ושטף אור  77עד ' מ  6.0הספקי לע.ת.   ו/או ש"ע.( 1,2)
   101עד מ'   8.0

 לומן.  11,000 -כושטף אור  ווט  
 

ינות הפנסים  על הקבלן להעביר למהנדס המתכנן,אישור של נציג היצרן בארץ על תק
טכני.בעת אישור הפנס ימסור  וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש במפרט ה 

 פנסים  עם ה   הקבלן למע"צ יחד
לדוגמא,כתב אחריות של הספק.כתב אחריות זה ימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב  

 האחריות הכולל של המתקן. 
,הנורות והאביזרים לאחר  מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים

 על ידיהם.   שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו
 ן כל אחד לחוד ושניהם ביחד.המזמיאת הקבלן ואת    כתב האחריות משפה

אם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי איכות חובה עליו לציין זאת ורק בהצעתו  
למפרט ולקטלוגים  למכרז,לצרף מסמכים ולהוכיח למהנדס שתכונות הגוף שווה איכות 

.על הקבלן יהיה להציג דוגמת גוף  של הגוף הנדרש מבחינה מכנית חשמלית ואופטית
יזריו כולל מפרט טכני,עקומת אור וחישובי תאורה מלאים כול מיקום  כל אב התאורה על 

העמודים וזווית התקנה גופי התאורה עבור כל צומת וצומת בנפרד כמפורט: בקטעים  
הסעה,מעברי חציה ובצומת עצמה.כמו כן תבוצע על חשבון  ישרים,בקירבת תחנות 

ת וצומת בנפרד בנוכחות  ל צומ סיום הפרוייקט בדיקה פוטומטריה בשטח עבור כ הקבלן ב
המפקח והמהנדס המתכנן לאימות התוצאות הסופיות שניתנו ע"י הקבלן לפני ביצוע  

יה על הקבלן  העבודה.במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יה
יה כל זכות עוררין על כך ולא תהיה  להחליף את הגופים והציוד על חשבונו.לקבלן לא תה

ה כספית כלשהי.אישור סופי להתאמת גוף התאורה המוצע ע"י הקבלן  לתביעכל עילה  
לפרוייקט זה ינתן ע"י מנהל אגף מערכות חשמל והמתכנן,באמצעות המפקח הצמוד רק  

וטומטריות הנ"ל.האישורים הנ"ל אינם פותרים את הקבלן  לאחר ביצוע הבדיקות הפ
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אחריות הקבלן לפי פרק   לל זהמלאה,ישירה ועקיפה לפנס,לציוד ולנורות,ובכ   מאחריות
 "גמר עבודה". 

 
 .IP65הגוף יהיה מוגן לפי דרגת מיגון  ב. 
 . בכל תנאי מזג אוירחומרים מרוכבים,עמידים במיוחד נגד קורוזיה ומבנה מיציקת   -    
ת כלפי מטה מאפשרת  רפלקטור אלומיניום הידרופורמי מיחידה אחת.הדלת נפתח -    

 גישה קלה ונוחה  
 ולקסטת הציוד הנשלף. נורה  ל       

 הציוד מותקן על מגש וניתן להחלפת בשטח ללא כלים )ע"י שקע/תקע(.  -    
 . CONVEXעדשת זכוכית מחוסמת חלקה מבחוץ,כדגם    -    
טית תהיה אטומה בין העדשה לרפלקטור ע"י דקרון פוליאסטר  המערכת האופ   -    

 שר נשימת  שיאפ
 אטמים לטמפרטורה גבוהה.   ו ע"יהמערכת.כל שאר הפתחים יאטמ        

 
ג. ציוד להפעלה יהיה בפנס אורגינלי של יצרן הפנס או שווה איכות מאושר ע"י יצרן  

 הנורה והפנס,לפי  
 הציוד יש להציג דוגמא לאישור. בחירת המפקח.לפני הזמנת הגופים ו    
 

 מגש האביזרים  3.2.3
 
גגון ומתלה לתליה בתוך   מ"מ עם 2.5האביזרים יהיה בנוי מפח מגולבן בעובי . מגש  1

 חלל תא  
האביזרים באופן המאפשר טיפול נוח.על הקבלן להגיש דוגמא לפי מידות הקבועות      

 בדגם המחוז. 
. המאמ"ת יותקן  0-ק"א דו קוטבי עבור ניתוק ה  10א'  10. עבור כל פנס יותקן מאמ"ת 2

 על מסילה ויש  
 טי )הלבשה(. סוי סטנדרלהתקין מעצורים משני צדדים,כולל כי    

. על פני כל המגש תותקן פלטה מחומר בודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי שתבלוט  3
 משני צידי הפח. 

התאם למספרם,כולל  " ויסומנו ב SOGEXIמתוצרת " BC3. המהדקים יהיו מטיפוס 4
 סימון הפזה. 

אמצעות  בל )כפפה( סטנדרטית תוצרת רקם,יסומנו ב. כבלי הכניסה יהיו עם ראש כ5
 ט סנדביץ שחור  של
 חרוט בלבן.     

. כבלי הזנה יחוזקו לפרופיל מחוזק לעמוד באמצעות שלוט,ומשקלם לא יפול על  6
 מהדקי החיבור. 

 . המגש יכלול בורג הארקה,אום ודיסקיות. 7
 . בכל סיום כבל ישאר עודף כבל שיאפשר את שליפת המגש בנקל. 8
 בידוד פלסטי צבעוני.  עם שרוול . כל המוליכים, ללא יוצא מהכלל, יהיו9
 

 אלטרנטיבי   או"  איכות שוות. תוצרת וציוד "3.2.4
 
ערך לציוד ומוכתב    –הצעתו לציוד שלדעתו היינו שווה   להגישיכול   הקבלן  

כתב הכמויות של המכרז עצמו חייב להתייחס לציוד   בגוףהצעה ה במכרז.בכל מקרה, 
בלן,אם תהיה כזו,תמצא  י הצעת הקערך,לפ   –  שווהוכתב במכרז. ההצעה לציוד המ

המוצע,פרטיו,נתוניו הטכניים,שם   הציוד ביטוי בדף נספח למכרז בנפרד,תוך ציון 
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ים פוטו מטריים  קטלוגים והנתונ ,היצרןהספק וכו' וכן מפרטים טכניים מקוריים של 
,אלא אם כן הוצעה יחד עם  כללון ערך לא תיד  –של הפנסים. כל הצעה לציוד שווה  

או לא,הינה   ערך -ל. ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שוומפורט לעיהמכרז,כ
 בהחלטת המתכנן/המזמין בלבד. 

המתכנן/המזמין לצורך קבלה או אי קבלה של האביזר    שהחלטתבזאת  מודגש 
ד  שלו,ולא ניתנת לערעור.בכל מקרה שסופק ציו בלעדיתא היא זכות החלופי המוצ

מתכנן להורות לקבלן  ו/או ה  קחהמפאחר שלא אושר, רשאים המזמין ו/או 
,יהיו על חשבון הקבלן בלבד  ובדיקתופירוק,החלפת האביזר, התקנתו מחדש,חיבורו  

 ולא תוכר שום תביעה כספית בגין זה.
 

 ורה התא   "מתקן"הזנת חשמל ל  3.2.5
 

)לפי   , ליד ע.מ.ג.חדשה"מתקן" התאורה יוזן כמתואר בתכניות מרכזיית מאור      
 תכנית(.

 
 זיה  תאור המרכ 3.2.6

 
המרכזיה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.המרכזיה  

שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתכניות. היצרן יגיש סט תכניות ורשימת ציוד  
ה עפ"י תקן  המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזייה יהי לאישור 

יל.המרכזיה תהיה בנויה לפי הדרישות  ברשימת לע סוג הציוד יהיה כמפורט   898
הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של מחוז מע"צ, ודרישות  

  IP65ר,מוגנת מים חברת חשמל מחלקת חל"ב.המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאוש
 ת על יסוד בטון. , מורכב 43629, מתאימה להתקנת חוץ,לפי תקן  

ארונות: ארון   2 -פוליאסטר משוריין, מחולקת ל  נויה מתאיהמרכזיה בגודל  תהיה ב 
עבור מוני חח"י וארון עבור מרכזיית התאורה.ארונות  יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ"  

 או ש"ע מאושר. 
, ותכלול  Kהמאושרות ע"י מכון התקנים,עם קלפות   CIהציוד יותקן בקופסאות  

 קבלים.מקום שמור ל 
ויינות,אורך ורוחב כמידות הארגזים  מידות המצהארגזים יותקנו על יסוד מבטון ב

 בתוספת של  
-ס"מ במרווח שבין הארונות.היסוד יבלוט מעל פני הקרקע )כ   5  -ס"מ מכל צד ו  10 -כ

מסגרת אורגינלית של הארונות מגולוונת בתוך   ס"מ( ויכלול ברגים לחיזוק הארגז, 20
 היסוד. 

ה של המחוז של  לקת התאור יכללו הכנה למנעול תליה שיסופק  ע"י מחהארונות 
 מע"צ ויהיה עם גגון להגנה נגד גשם.

כל הברגים,צירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדה אל חלד ויובטחו בדיסקיות קפיציות.כל  
ו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים  חלקי הפח הנעים על צירים יאורק 

 ונעלי כבל מתאימים. 
ו לפח בברגים.נוסח השילוט  ים שיוצמדהציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוט
 יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 

יש להזמין את הפיקוח על מנת שנציג מחלקת התאורה של המחוז יוכל לעמוד על  
 פרטי הייצרן והצביעה. 

ברק עם עם מנורה ומפסק,מגני   PLמרכזייה תכלול גוף תאורה פלורוצנטי  ה
 נתיכים,פס אפס,פס 
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 ניסה ראשית וכו'. משגוחן בכהארקה,מהדקים,
 

 הערות לייצור המרכזייה:
הערות ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור המרכזייה אשר תוגש ע"י הקבלן והיצרן  

 לאישור המתכנן. 
והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין  .  כל החיזוקים של הציוד 1

 כל . ה CIבקופסאות  
דוח חורים חדשים בארגזים ת ואין לקיבוצע אך ורק בהכנות אורגינליו     

 ובקופסאות. 
 .  כל החיזוקים יהיו מגולוונים. 2
 .  הלוח יבוצע בהתאם ובאישור המפקח. 3
בגדלים   FGIגם מד INBAR.  הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  4

 המצויינים. הארגזים  
  -פחות מ  " )עבור מע"צ( עם דרגת אטימות לאYARDENIיכללו צילינדרים "      

IP65 . 
)דגם "ארכו"( אשר יורכבו על   CI.  כל הציוד יותקן בקופסאות פלסטיק משוריין  5

 פח העבודה בתוך  
 תא הצרכן.      

 ונות. .  המידות בתכניות מראה הלוח מסומנות לפי אר6
של   AS MADEנית  תיקי תכניות. האחד עבור תכ 2.  יש להתקין בדלת הלוח 7

 מרכזת התאורה  
 של מתקן התאורה בצומת.  AS MADEכנית  ני עבור תוהש     

 .  יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 8
מבודדים. כמות חיזוקים   אחת לשניה יהיו ראשים CI.  הברגים לחיזוק קופסאות 9

 הנ"ל תהיה לפי 
  10-8צע ע"י ללוח יבו  CIי להבטיח מבנה חזק ויציב. חבור מבנה דרישות היצרן כד     

 חיזוקים. 
 . כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי ויוגבה עד לקלפות. 10
ר  יהיו דרך גלנדים. קוט  CI. כל היציאות והכניסות של הקווים למבנה קופסאות 11

 וכמות הגלנדים 
 כולל קוים שמורים.  יתאים לכבלים והחוטים המחוברים בלוח,       
 בצע לפי דרישות חח"י. ד חח"י, ל. פרטי התקנת ציו12
. ציוד מיתוג  )מאמ"תים,מ"ז, פקטים,מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם  13

   898לתקן  
 ABB,ERLINכמפורט:       

GERIN,SIMENS,G &F,LEGRAND,ROCKLWELL . 
 . KA10. כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  14
 בעות. נגיעת אצ  . כל הציוד החשמלי  יהיה מדגם מוגן נגד15
ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת מדגם כפי שמסומן   FCצל  -. ממסר ועין פוטו 16

 בתכנית. 
י של  . הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימ17

 הארגז. 
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" ו"הארקה"  0רגים. כל מוליך "" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ב0. חיבורים לפס "18
 רג  יחובר לבו

 " ו"הארקה" ראה תכנית הלוח בגרסתו העדכנית. 0נפרד. חיבורים לפסי "       
 . פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.19
 . CIת לפח העבודה של קופסאות . חוטי החיווט יונחו מתח20
תים של  ות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ". מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישיר21
 גלים שונים. מע
. חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל, ללא ירידה  22

 בחתך. 
כדי להבטיח כניסה ישירה של   PG. מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כבל 23
 בלים למהדקים.הכ
ס"מ בתוך קופסאות    19ל בעומק ש CI. על היצרן לבדוק צורך בקופסאות 24

 יח  מהדקים כדי להבט
 " בתוך הקופסה. 0ס"מ בין תחתית קופסת המהדקים ובין פס " 10מרחק        
בתור פרופיל חיזוק   A100. מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה 25

 להרכבת המהדקים,  
ושים  " והארקה, על מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח המרחקים הדר0"פסי       

 למעבר חופשי 
 וחיבור נוח.      
 לפי תכנית עדכונית.  CIיוד בתוך קופסאות  התקנת הצ .26
 . התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציב, עם סטופרים בצדדים. 27
ית עדכנית, גוף  . התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתכנ 28

 התאורה יותקן  
 מעל חזית הלוח.       

 
בברגים עם   CIאות מכסי קופסזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר ל. רו29

 אומים ולא  
 בורגי פח.       

. לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר",פתיחת מכסי קופסאות  30
CI    תתאפשר 

 ט". בכל  המצבים של מ"ז "פק      
ם ללא ברגי מתכת. נוסח  יבוצעו שלטי "סנדביץ'" מחוזקים היטב במכסי  -. שילוט  31

 השלטים ראה 
 דכונית. סימון על הציוד יבוצע בשוט בלתי מחיק. תכנית ע      
 יבוצעו לפי תכנית עדכונית.  –. סרגלי מהדקים  32
 . יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקת בטיחותית של הלוח. 33
 עפ"י תכנית עדכנית.  –. סכמות כוח ופיקוד  34
 ת הארגזים עם מעצורי הדלתות. . יש להזמין א35
  2ע"י חוטים וכן לבצע  CIבין כל פחי העבודה של קופסאות צע גשרים . יש לב36

 גשרים בין פח  
 העבודה של הלוח ופס ההארקה.        
מפקח לפני תחילת  . תכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם ה37

 הבצוע. 
עודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי  . על היצרן לבצע הלוח לפי תכנית מ38

 נוי  צוע.כל שיהמק
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 שיידרש ע"י הקבלן, יש לתאם עם המפקח.       
. הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל,ע"י  39

 והמתכנן.  מפקח  
 
 

 דה ותשלוםאופני מדי –  4פרק 
 

 כללי  4.1
 

 רשום במפרטים הבאים: יו בהתאם לא. אופני המדידה והתשלום יה
 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .1
פרט הטכני לעבודות חשמל בכבישים,צמתים ומחלפים בהוצאת מע"צ מינואר  המ .2

1990 –   
 .  72פרק            

שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו   08פרק  .3
 אחרונה(. ה

ן )בהוצאתו  משרד הבטחו שבמפרט הכללי לתאורת חוץ בהוצאת  43פרק  .4
 האחרונה(. 

 
האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים    ב. במידה ותהיה סתירה בין

 לעיל,לגבי אופן  
 המדידה והתשלום,האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.     
 

כשהיא   –למפרט המיוחד )אלא אם צויין אחרת(   ג. כל עבודה תימדד נטו בהתאם
 או  ,מושלמת ו/גמורה

ו' ו/או נספחים המשתמעים ממנו  קבוע במקומה, ללא  כל תוספת עבור פחת וכ     
 ובמידה ואותם    

 חמרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.   
 

נות באומדנא,ומדידה סופית תבוצע בסיום  ד. הכמויות הרשומות בכתב הכמויות נית
 לתה  העבודה וקב

 "י מזמין. ע    
 

ב הכמויות ואין לציין שהמחיר כלול בסעיף  ה. על הקבלן לציין מחיר לכל סעיף בכת
 אחר. 

 
ו. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות,מיסים 

 סוציאליים,שימוש בכלי   
,אחסון ושמירת ציוד ו/או אבטחת עבודה המבוצעת על  עבודה,הובלתם לאתר     

 יו הישירות  ידו,הוצאות
 מכרז/חוזה זה. והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי     
 

ז. כל ההוצאת הכרוכות בטיפולים הדרושים להגשת אישורים מהרשויות השונות )ראה  
 סעיף   2.1פרק 
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נזק שיגרם עקב פגיעה באחד  א.ב( כלולים במחירים המפורטים ברשימת הכמויות,כל     
 מה"מתקנים",  

 קבלן.על חשבון היהיה     
 

סעיף    2.2תמרור ושילוט זמני )ראה פרק ח. כל ההוצאות הכרוכות באספקה והתקנה של  
 ב( יתבצעו ע"י  

 ,ועליו לכלול הוצאות במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. ועל חשבונוהקבלן      
 

  או מהנדס האתר,על הקבלן לדאוג לנוכחות של שוטרים/ ט. עפ"י דרישות המשטרה ו
 ונת  לצורך הכו 

תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י  סעיף ג(.עבודה זו  2.2התנועה )ראה פרק      
 הקבלן,האחריות  

לתאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.על הקבלן להציב      
 על חשבונו  

 אזהרה,מכשירי קשר כו' בהתאם לדרישות המפקח.מכווני תנועה,דגלי     
 

הבדיקות    ה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כלחירי היחידי. מ
 הדרושות,השימוש  

במתקני בדיקה,בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד,תיקון כל הליקויים,אם      
 יהיו בדיקות  

 בדיקות פרמטריות במידה ויידרשו. קבלה נוספות במקרה וידרשו,ביקורת חשמל ו     
 

 AS“ כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור התכניות ה שבסעיפי יא. מחירי היחיד

MADE”   שעל 
הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן         

 לתת,כמפורט  
 במפרט המיוחד.       

 
עסקי של מכרז/חוזה זה.כתב   –ס כמותי יב. כתב הכמויות והמחירים מהווים בסי

 ה  הכמויות מהוו 
ה המתוארות במפרט  יכום וריכוז לפי הסעיפים השונים,של עלויות העבוד ס       

 המיוחד,כפי שהם  
 מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו.       
שות המפורטות  אין בתאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות,חזרה וריכוז הדרי      

 במסמכים  
בודה,ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל  מצית כל העהמוזכרים לעיל,אלא ת       

 תיו  הוצאו
 הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה.        

יג. כל מחירי הפרטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה,טעינה,הובלה,פריקה,התקנה  
 )ההתקנה  

ם שנקבע,חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש  כוללת העמדת המוצר במקו     
 רט  במפ
לגבי פריטים מסוימים לגבי  מיוחד,אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב  הכמויות ה      

 אספקה, 
 הובלה והתקנה.      
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יד. מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו  
 המכני  

 הפעלה ובהתאם לתכניות והמפרט המיוחד. והחשמלי,מוכן ל        
 

בנפרד    ו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיףשומר לעצמ טו. המזמין
 ו/או של כל  

הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים         
 שלמים מכתב  

כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה של  הכמויות( לפי רצונו.במידה ויהיו שינויים        
 הסעיפים  

 ו/או אחרים שבכתב הכמויות.  האלה       
 

י דעות מחיר התקנת אביזר שהוחלף,יהיה המפקח הבורר והפוסק  טז. במקרה של חילוק 
 האחרון לגבי  

 מחיר החדש שיקבע.         
 

 פירוט  4.2
 

ות מטר אורך )מ.א.( ימדדו  א. עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחיד 
 לאחר השלמת  

 . שרים בלבד, בתוואי הקצר היותר האפשרי לדעת המפקחה,בקווים יהעבוד     
מחיר החפירה כולל פרוק והחזרה של כל המטרדים בתוואי החפירה כגון שלטים      

 וסימוני דרכים. 
מחיר כל   ב. הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה,כמו כן מחירי היחידה יכלול את

 החיבורים  
 לואה. הנדרשים להפעלת התאורה במ    

 ל הקבלן. מחיר היסוד כלול מיקום היסודות ע"י מודד מוסמך ש ג. ב
ד. בחיבור בשיטה קדוולד,מחיר החיבור יהיה לפי יחידה ללא תלות במספר מוליכי  

 ההארקה  
ודה אנכית,או  המתחברים באותו חיבור,או בסוג החיבור כגון מוליך הארקה לאלקטר     

 התפצלות  
 יחידה אחת. ור ייחשב כשל מוליכי הארקה,החיב      

 
 סיכום  4.3

 
והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה  מוסכם בזה כי הקבלן,קרא 

שהציג בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם  
 ,גם אם לא הופיעה  לכל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו

 ו התכניות.כמויות ו/א לכך דרישה מפורשת בסעיפי כתב ה
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