חברה כלכלית בימין בע"מ
מכרז פומבי מקוון מס' 29/22
לעבודות פיתוח מרקם תרבות חורש ירון בגוש
טלמוים
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רשימת מתכים

תפקיד

שם

יזם

חכ"ל מטה בימין
ציגה  -טע פוזס

טלפוים
052-7906309

מייל
|netap@binyamin.org.il

אדריכלות
פיתוח
מהדס
קוסטרוקציה
יועץ קרקע

רוי גולדשמידט
הושעיה זיוון
ק.ד מהדסים
)יפעת קירמה/עת בלי(
אגסי רימון
א.בלאו משרד
לה
יאיר
איתן בסיס
אבי אפרת

077-2006417
02-6769284
054-5301740
0543113295
074-7021015
02-5690700

office@ebasis.co.il
office@avefrat.co.il

יועץ גישות

אבי אפרת

02-5690700

office@avefrat.co.il

יועץ תועה

אריה צור מהדסים
בע"מ
ערן
יצן

03-7510116
052-3701397
053-3013217

Office@ariezur.com
eran@ariezur.com
nitzan@ariezur.com

פיקוח ויהול

יקי הס
הס הדסה

טל' 02-9709980 :
פקס 02-9975050 :
ייד 052- :
5475000

yanky@ad-olam.com

מתכן
איסטלציה
מתכן חשמל
יועץ בטיחות

052-8119600
054-6672018

rongol63@gmail.com
zivan.nof@gmail.com

077-2705677

office@kirmadery.co.il
office@agasi-rimon.co.il
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office@blau-eng.co.il
lena@blau-eng.co.il

מ כ ר ז פ ו מ ב י מקוון מס'  29/22לעבודות פיתוח לעבודות פיתוח מרקם תרבות
חורש ירון בגוש טלמוים
תוכן העייים:
חלק א' – מסמכי המכרז
פרק א' – תיאור כללי;
פרק ב'  -תאי המכרז;
ספחים למכרז:
ספח א' למכרז  -טופס הצהרת המשתתף במכרז ,על ספחיו;
ספח ב' למכרז  -הצהרה על מעמד משפטי;
ספח ג' למכרז  -תצהיר להוכחת יסיון המשתתף;
ספח ד' למכרז  -אישור עורך דין כי המציע היו בשליטת אישה ,ותצהיר ושאת השליטה;
ספח ה' למכרז -טופס ההצעה הכספית )לא למילוי(.
ספח ו' למכרז -תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל מכרז.
ספח ז' למכרז -אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה לתאיו.

חלק ב'  -מסמכי ההתקשרות
וסח החוזה התקשרות על ספחיו;
ספח א' -מפרט ותכיות;
ספח ב' -כתב כמויות ומחירים;
ספח ג' -החוזה הממשלתי לביצוע מבים מדף  3219וסח חדש על כל תיקויו בהוצאתו האחרוה
)לא מצורף(;
ספח ד' -אבי דרך ללוח זמים;
ספח ד'-1לוח זמים מפורט לביצוע העבודות ]יצורף על ידי הקבלן[
ספח ה'-המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלווטיים שבהוצאות בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד הביוי והשיכון )האוגדן הכחול( וכן אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקיו
השוים של המפרט הכללי ה"ל ובהוצאה האחרוה שלהם בעת פרסום המכרז )לא מצורף(;
ספח ו' -מפרט מיוחד לביצוע העבודה;
ספח ז' -תאים כלליים מיוחדים;
ספח ח'-וסח ערבות ביצוע;
ספח ט'-וסח ערבות טיב;
ספח י' -וסח הצהרה על העדר תביעות;
ספח י"א'-ספח ביטוח
ספח י"א-1אישור קיום ביטוחים – ביטוח העבודות;
ספח י"א -2אישור קיום ביטוחים  -ביטוח החבויות;
ספח י"א  – 3הצהרה על פטור מאחריות;
ספח י"ב' -הוראות בטיחות בעבודה;
ספח י"ג' -הצהרת הקבלן – עבודות בחום;
ספח י"ד'-החיות להקמת שילוט;
ספח ט"ו -מפרטים ומסמכים שוים )ראו פירוט בחוזה(;
ספח ט"ז -טופס אישור קבלן משה;
ספח י"ז  -מפרט לאישורים דרושים בגמר ביה;
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חברה כלכלית בימין בע"מ
מ כ ר ז פ ו מ ב י מקוון מס' 29/22

לעבודות
פיתוח מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמוים
פרק א -כללי
 .1כללי
 1.1מועצה אזורית מטה בימין )להלן":המועצה"( ,באמצעות חברת חברה כלכלית בימין בע"מ,
תאגיד עירוי בבעלות המועצה )להלן" :החברה"( ,מעויית לקבל הצעות מקבלים בעף הפיתוח,
לביצוע עבודות חפירה ופיתוח  ,הכל כמפורט בתוכיות ובמסמכים ועל פי החיות הביצוע ותאי
ההתקשרות המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' למכרז זה )להלן" :הפרויקט"
או "העבודה"(.
 1.2החברה תערוך את המכרז ,תתקשר עם הזוכה במכרז ,ותהל ותתאם את העבודות ושא המכרז
מטעם המועצה.
 1.3המכרז יתהל כמכרז מקוון .על המציעים להגיש הצעתם לתיבת המכרזים המקוות על פי הוראות
מכרז זה.
 1.4ההתקשרות תהיה ,בין היתר ,על פי תאי החוזה המצ"ב כחלק ב' של המכרז )להלן" :החוזה"(.
 1.5מודגש בזאת כי ביצוע הפרויקט ,לרבות הוצאת צו התחלת העבודה ,מותה בקבלת כל האישורים
וההיתרים הדרשים על פי כל דין ,אם דרשים ,מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע
הפרויקט.
 1.6תשומת לב המציעים מופית למועדים וללוחות הזמים לביצוע העבודה המצויים בחוזה.
מובהר כי לוח הזמים הסופי לביצוע ייקבע לאחר החלטה על כמות הביצוע לכל שלב ולפי
הכיסה לעבודות – לאחר שיקבע לא יתאפשר כל עיכוב ו/או איחור בלוחות הזמים ,מכל סיבה
שהיא.
 1.7במסגרת ביצוע העבודות ,תתקיים הקפדה יתרה על הוראות הבטיחות.
 1.8במסגרת הצעתו הכספית במכרז דרש המציע לקוב אחוז החה אחד כולל על המחירים הקובים
בכתב הכמויות .ההצעה הכספית תוגש על גבי המערכת המקוות בלבד .התמורה תהא על פי
מדידה.
 1.9הזוכה במכרז יידרש לקוט בכל אמצעי הבטיחות המתחייבים בעבודות מסוג זה בהתאם להוראות
הבטיחות כמפורט במכרז ובחוזה על מסמכיהם וספחיהם ועל פי כל דין.
 1.10יובהר כי אין בפרסום מכרז זה או בהכרזה על זוכים מכוחו כדי לחייב את החברה להזמין מהזוכה
עבודה כלשהי בהיקף כלשהו ומצב בו לא יהא לחברה תקציב לביצוע העבודות ושא המכרז היא
לא תבצען ולמציעים/לזוכים לא תהא כל טעה בקשר עם כך .בהמשך לכך יובהר כי החברה רשאית
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להורות על ביצוע חלקי בלבד של העבודות באמצעות הורדה של פרקים שלמים ,תתי פרקים מכתב
הכמויות וזאת מכל סיבה שהיא.
 1.11למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר
לביצוע הפרויקט ,לא יוחזרו לו ,אם לא ייתן צו התחלת העבודה מכל סיבה שהיא.
 1.12יודגש כי הזוכה במכרז דרש לרכוש את תוכת דקל +מחירון כאשר בהתאם להוראות ההסכם
הזוכה במכרז יגיש את החשבוות באמצעות מערכת דקל וכמו כן יומי העבודה יהיו יומי עבודה
ממוחשבים של דקל.
 .2רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז )בהם יתן לעיין ללא תשלום כפי שיפורט להלן( לרבות וסח ההסכם עליו יידרש
הזוכה במכרז לחתום יש לרכוש תמורת סכום של  3000₪כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר( .הרכישה
תתבצע באופן מקוון באמצעות מערכת דקל.
 .3עיון במסמכי המכרז ושאלות הבהרה
 3.1יתן

לעיין

במסמכי

המכרז

באתר

האיטרט

של

החברה

בכתובת

 /https://www.cbinyamin.org.ilתחת לשוית מכרזים .יש להיכס לדף המכרז ולהתחבר
למערכת המקוות של "דקל" דרך הקישור.
 3.2לאחר שעיין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו
במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו ,ורכש את מסמכי המכרז ,מתבקש המשתתף במכרז
להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים בסעיף  13לפרק ב' למכרז ,כשהם
חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז ,בכל עמוד ועמוד ,הכל כמפורט בפרק
ב' למכרז.
 3.3שאלות והבהרות בוגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,
תתקבלה בקובץ  wordבלבד ,תוך ציון כי הפייה היה בקשר למכרז מס'  ,29/22וזאת עד
ליום  12/05/2022בשעה  .12:00את השאלות יש להפות באמצעות הלשוית המתאימה
במערכת המקוות בלבד .לא יתן להעביר שאלות באופן אחר .יודגש כי לצורך העברת שאלות
יש להירשם למערכת המקוות.
 3.4תשובות בקשר עם שאלות ההבהרה לרבות תשובות הכוללות שיוי בתאי הסף של המכרז יועלו
למערכת המקוות .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שיויים ותיקוים שיעלו למערכת
המקוות ,יחייבו את החברה .משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות
שיתו לו ,אלא אם התשובות הועלו לאתר האיטרט כאמור .החברה ו/או מי מטעמה איה
אחראית למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שייתו למשתתפים במכרז )לרבות ע"י עובדי
מועצה או עובדי החברה ו/או מי מטעמן( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מעה בכתב
לשאלות הבהרה .יובהר כי באחריות המציעים בלבד לוודא האם עלה מעה למערכת המקוות
ולא תישמע כל טעה ממשתתף ביחס לכך כי הוא לא היה מודע להבהרות שהועלו כאמור.
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 3.5החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכיס שיויים
ותיקוים במסמכי המכרז לרבות שיוי בקשר עם תאי הסף ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
הבהרה .השיויים והתיקוים כאמור ,יהיו חלק בלתי פרד מתאי המכרז יעלו גם הם למערכת
המקוות .יובהר כי באחריות המציעים בלבד לוודא האם עלו שיויים למערכת המקוות ולא
תישמע כל טעה ממשתתף ביחס לכך כי הוא לא היה מודע לשיויים שהועלו כאמור.
 .4השתתפות בכס קבלים )לא חובה(
4.1

סיור קבלים ייערך ביום ייערך ביום ג'  03/05/2022בשעה  .10:00פגשים בכיסה לישוב
חורש ירון.

4.2

השתתפות בכס הקבלים איה חובה.

 .5המועד האחרון להגשת ההצעות
אופן הגשת ההצעות
 5.1מכרז זה יתהל כמכרז מקוון .מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת
המכרזים האלקטרוית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" )"המערכת המקוות"( וכי לא
יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת המקוות.
 5.2כל המעויין להשתתף במכרז ,דרש להירשם מראש במערכת המקוות .לצורך הרישום מראש ,יש
להיכס לליק למערכת המקוות אשר יפורסם באתר החברה תחת לשוית "מכרזים" בעמוד המכרז
הרלווטי ,למלא את הפרטים הדרשים ולשלוח את בקשת הרישום לא יאוחר מ -48שעות לפי
המועד האחרון להגשת הצעות /שאלות הבהרה .מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה
עקב עיכובים ותקלות אפשריות שוות.
 5.3יובהר כי ככל שהמשתתף רשם בעבר למערכת הממוכת אין צורך בביצוע רישום מחדש.
 5.4לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא"ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם
פרטי כיסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.
 5.5ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם הגב' אביגיל בוסקילה מחב' דקל בטלפון
 04-8145400שלוחה  1או במייל service@dekel.co.il :ולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה.
5.6

5.7

5.8
5.9

באחריותו הבלעדית של המציע לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה וכי יתה
לו גישה למערכת המקוות לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר
על כל טעה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות של המציע להגיש את שאלות ההבהרה /הצעתו
במועד באמצעות המערכת המקוות כאמור.
מאחר שרק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז והצטייד באמצעי הזיהוי כדרש יהיה רשאי להגיש
את שאלות הבהרה להליך /הצעתו במכרז ,לא תתקבל כל טעה לפיה מע מהמציע להגיש את
שאלותיו /הצעתו במועד בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכית ,העדר חיבור איטרטי
מתאים או חוסר זמיות של הסיוע הטכי בביצוע הרישום.
על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו ,כמפורט להלן ,לרבות ספחי המכרז,
ולצרף את כל המסמכים הדרשים לשם תמיכה בהצעה והוכחה בעמידה בתאי הסף.
לצורך הגשת ההצעה במערכת המקוות ,תחולק הצעת המציע ל 4-חלקים ,כפי שיפורט להלן:
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חלק  -1חוברת המכרז לרבות הסכם ההתקשרות
 5.10להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק :1
א .מסמכי המכרז )פרק א' תיאור כללי ופרק ב' תאי המכרז(.
ב .ספח א' למכרז -טופס הצהרת משתתף במכרז.
ג .ספח א' -1תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמת
ד .ספח א' -2התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים.
ה .ספח א' 3תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
ו .ספח א' -4כתב התחייבות
ז .ספח א' -5הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד מועצה אזורית מטה בימין או לעובדי
תאגידיה העירויים.
ח .ספח א' -6הצהרת המציע לעיין היעדר יגוד עייים.
ט .ספח א' -7תצהיר בדבר ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות.
י .ספח א' -8תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
יא .ספח ב' -טופס הצהרה על מעמד משפטי.
יב .ספח ג' תצהיר להוכחת יסיון המשתתף.
יג .ספח ד' -אישור עו"ד כי המציע היו עסק בשליטת אישה ותצהיר ושא השליטה )ככל
שרלווטי(.

יד .ספח ה' -טופס ההצעה – את ההצעה הכספית יש למלא באמצעות המערכת
המקוות בלבד.
טו .ספח ו' -תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל מכרז.
טז .ספח ז' -אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה לתאיו.
5.11

המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה ובצירוף חותמת המציע ,על כל אחד מעמודי חוברת
המכרז ,ימלא את הספחים הדרשים ויחתום בחתימה מלאה בכל מקום דרש.

5.12

המציע יאחד את כל מסמכי חלק  1לקובץ אחד חתום ומלא כדרש ויעלה אותו למערכת
המקוות באמצעות הלשוית המתאימה.

חלק  -2מסמכים שיש לצרף להצעה ואים חלק מחוברת המכרז
5.13

להלן רשימת המסמכים המהווים את חלק :3
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

העתק רישיון קבלן בהתאם לסעיף  8.1לתאי הסף.
תעודת התאגדות/שותפות.
המסמכים הדרשים במקרה שהמציע הוא חברה או שותפות רשומה כמפורט בסעיף 7
להלן.
אישור על מורשי חתימה.
תעודת עוסק מורשה
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ו.
ז.
ח.
ט.
י.
5.14

אישורים כדין על יהול ספרים ויכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-
פרוטוקול סיור קבלים.
מסמכי שיויים והבהרות )ככל שהופצו(.
העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
אישור רו"ח המעיד כי המציע בכל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף  8.4להלן.

המציע יאחד את כל מסמכי חלק  2לקובץ אחד חתומים ומלאים כדרש ויעלה אותו למערכת
המקוות באמצעות הלשוית המתאימה.

חלק  -3ההצעה הכספית
5.15

יובהר כי אין למלא את טופס ההצעה הכספית על גבי החוברת אלא על גבי המערכת המקוות
בלבד.

5.16

המציע ימלא הצעתו באמצעות המערכת המקוות תוך שהוא וקב באחוז החה אחד ואחיד על
מחירי כתב הכמויות.

אופן הגשת ההצעה כללי
5.17

תשומת לב המציעים מופית להוראות ספח  13לחוברת תאי המכרז  -תאי השתתפות במכרז
במסגרת מערכת "דקל מכרז".

5.18

אין להגיש את ההצעות בדרך אחרת מהמפורטת לעיל ,לרבות לא בדואר ,בפקס או בדוא"ל.

המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז
 5.19המועד האחרון להגשת הצעות קבוע ליום ב'  ,23/05/2022לא יאוחר מהשעה  14:00בדיוק .הצעה
שלא תימצא בתיבת המכרזים המקוות במועד האמור -לא תידון.
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חברה כלכלית בימין בע"מ
מ כ ר ז פ ו מ ב י מקוון מס' 29/22
לעבודות פיתוח מרקם תרבות חורש ירון בגוש טלמוים
פרק ב'  -תאי המכרז
 .6שיטת המכרז
בדיקת ההצעות שיוגשו למכרז תעשה בשי שלבים ,כמפורט להלן:
שלב א' – בדיקת עמידת ההצעה בתאי הסף :בשלב הראשון תיבדקה עמדתן של כל
6.1
ההצעות בדרישות התאים המקדמיים המפורטים בסעיף  8להלן.
שלב ב' – בחית ההצעה הכספית :בשלב זה ייבחו המחירים שקבו המציעים בהצעותיהם
6.2
)בהתאם לאחוז ההחה המוצע על ידם(.
על אף האמור יובהר כי אין מדובר במכרז דו שלבי.

 .7תאים כלליים
 7.1אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או הטובה ביותר או הצעה כלשהי.
 7.2על המשתתף במכרז להגיש את כל האישורים ו/או המסמכים הדרשים להוכחת עמידתו בתאי
הסף המפורטים להלן.
 7.3החברה תהיה רשאית לדרוש מכל המשתתפים במכרז ו/או חלקם ,השלמת מסמכים ו/או מידע חסר
ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים וספים ו/או מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות ,לרבות
בכל הקשור ליסיוו וליכולתו או להוכחת עמידתו בתאי הסף על פי שיקול דעתה ,לשביעות רצוה
המלא ,על מת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתו ,לרבות עמידתו בתאי הסף במסגרת
שיקוליה .כן רשאית החברה לבקש הבהרות אלו מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז וזאת
לפי ההחלטה על הזוכה במכרז.
 7.4על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי .טופס הצהרה על מעמד משפטי מצורף כספח ב'
למכרז.
 7.5במקרה שהמשתתף הוא תאגיד:
7.5.1

על התאגיד לעמוד בתאים המקדמיים להשתתפות במכרז ,כמפורט בסעיף  8להלן.

7.5.2

על מהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה.

 7.5.3להצעה תצורף תעודת התאגדות של המשתתף ואישור עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה בחברה.
 7.6במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג שותפות רשומה:
7.6.1

על השותפות לעמוד בתאים המקדמיים להשתתפות במכרז ,כמפורט בסעיף  8להלן.

7.6.2

על מהליה המוסמכים של השותפות לחתום על ההצעה ובוסף לכך דרשת חתימת כל אחד
מהשותפים בשותפות על ההצעה .כחלופה לחתימת כל השותפים על ההצעה יתן לצרף תצהיר של
אחד השותפים בו מצוין כי כל השותפים תו הסכמתם להגשת ההצעה במכרז

7.6.3

להצעה תצורף תעודת התאגדות של השותפות.
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 7.7הגשת הצעות במשותף לא תותר ,לרבות הגשת הצעות על-ידי שותפות שאיה רשומה.
 7.8החברה לא תקבל הצעה ממשתתף במכרז שהיו "תאגיד בהליכי יסוד".
 7.9בבדיקת תאי המכרז ותאי הסף בכלל זה ,יחולו בין השאר ההוראות הבאות (1) :הוועדה רשאית,
אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בסיבות העיין ,להסיר או לוותר
על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף ,בשים לב לתכליתה והיחס ביה לבין העבודה
ואופי ההתקשרות ושא ההליך (2) .הוועדה רשאית ,בכל שלב ,לאפשר הגשת חומר ותיעוד וספים
הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתאי הסף לרבות מסמכים ביחס לעבודות אשר לא הוצגו
בהצעה המקורית ובלבד שמדובר בעבודות המקיימות את תאי הסף כון למועד הגשת ההצעות.
יובהר לעיין זה כי הוועדה מפרידה בין תאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע
מזכותה לפסול הצעה של מציע שלא הוכיח עמידה בתאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים
בהליך ,ככל שהדבר דרש על פי דין.
 7.10מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה ,בכל שלב ,להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע
בהצעות ,וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או
תאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם אים מהותיים.

 .8תאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים ,במועד הגשת
ההצעות במכרז ,בכל התאים המפורטים להלן:
 8.1המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפקס רשם הקבלים בישראל ,תחת רישום ראשי בעף
פיתוח תשתית ) ,(200בסיווג ג' 2לפחות ,בהתאם לתקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות )סווג
קבלים רשומים( ,התשמ"ח.1988-
 8.2המשתתף סיים לבצע )כקבלן ראשי/משי( לפחות  3פרויקטים של עבודות פיתוח תשתית ,אשר הושלמו
בין השים  2016ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ואשר היקפם הכספי של כל אחד מהם עומד על
) ₪ 500,000לא כולל מע"מ( לפחות.
"סיים לבצע" -הפרויקט מסר למזמין העבודה.
"היקף כספי"– עלות עבודות פיתוח בלבד.
לשם הוכחת היסיון ופרטי הפרויקטים על פי סעיף זה ,על המשתתף למלא את התצהיר להוכחת היסיון
המצורף למכרז כספח ג'.
שבספח ג' המצ"ב.
 8.3המציע בעל היקף פעילות כספי )מחזור כספי( שלא יפחת מ ₪ 1,000,000בשה ,בכל אחת מהשים 2021-
.2019
 8.4המשתתף בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
 8.5המשתתף בעל אישורים כדין על יהול ספרים ויכוי מס במקור ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו – .1976
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 8.6המשתתף רכש את מסמכי המכרז בעלות של _.₪ _5,000

 .9תוקף ההצעה
תוקף ההצעה היו  120ימים קלאדריים מהמועד הקובע .תוקף ההצעה יתן יהיה להארכה ב 120-ימים
קלאדריים וספים ע"פ דרישת החברה ,לפי פקיעת ההצעה.

 .10מחויבות להצעה
כל משתתף במכרז יגיש ,יחד עם מסמכי המכרז ,טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחיה זהירה את
כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך ,וזאת באמצעות מילוי טופס הצהרת המשתתף בוסח
המצורף כספח א' למסמכי המכרז.
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מחירי ההצעה
11.1

למכרז זה מצ"ב כתב כמויות המהוה חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ומסומן כספח ב' לחוזה
ההתקשרות )להלן" :כתב הכמויות"(.

11.2

הצעות המחיר של המציעים ,תוגש על גבי המערכת המקוות בלבד .במסגרת הצעתו הכספית
במכרז דרש המציע לקוב אחוז החה אחד כולל על המחירים הקובים בכתב הכמויות.

11.3

יובהר כי מצב בו המציע לא ימלא הצעתו על גבי המערכת המוות תהא החברה רשאית לפסול את
הצעתו.

11.4

יודגש ,כי המחירים בכתב הכמויות אים כוללים מס ערך מוסף.

11.5

המציע רשאי להציע  0%החה .לא יתן להציע תוספת .הציע המציע אחוז -תוספת תהא רשאית
החברה לראות בכך כאילו הציע  0%החה או לפסול את הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.

11.6

החברה איה מתחייבת להזמין את כל העבודות המצויות בכתבי הכמויות/בתכיות/במפרטים או
בכל מקום אחר והיקף העבודות יכול להשתות בהתאם לתקציב החברה וצרכיה וצרכי כל חלק
מוגדר מן העבודות .החברה רשאית להוציא סעיפים או פרקים שלמים מכתבי הכמויות ולמוסרם
לאחר או לא לבצעם כלל.

11.7

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המציע תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או
אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכיותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשיוי של
הצעתו ו/או לכל שיוי אחר בתאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

11.8

מובהר ,כי המחירים שיוצעו על ידי הזוכה ,לרבות ההחה שיתה לגביהם ,אם יתה ,יישארו
בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות ,ובוגע לכל כמות שתידרש על ידי החברה
לביצוע העבודות.

11.9

מובהר בזאת ,כי התמורה אשר תשולם לזוכה על פי החוזה בהתבסס על התמורה המוצעת על ידו
)קרי מחירי היחידות לאחר ההחה קב המציע במכפלת כמויות שבוצעו בפועל( ,תהווה תמורה
מלאה ,סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן,
לרבות העסקת יועצים שאים קשורים לתכון ,עבודות הביה והפיתוח ,עבודה וחומרים ,והיא
כוללת ,למען הסר ספק ,את כל ההוצאות ,מיוחדות ,כלליות ואחרות ,לרבות מסים ,אגרות ו/או
היטלים ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המציע בהתאם
להוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה ,והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.
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הצעת המשתתף במכרז
כל משתתף במכרז יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן )להלן" :מסמכי המכרז"(:
 12.1חוברת המכרז ,חתומה על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד ועמוד.
 12.2מסמכי הצהרת המשתתף במכרז ,המצורפים כספחי א' ,ו-א'-1א' 8למכרז.
 12.3טופס הצהרה על מעמד משפטי ,המצורף כספח ב' למכרז.
 12.4העתק אישור רשם הקבלים המאשר את עמידת המשתתף בתאי הסף הקבוע בסעיף  8.1לעיל,
המצוי בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 12.5תצהיר להוכחת יסיון המשתתף ועמידתו בתאי הסף הקוב בסעיף  8.2בוסח המצורף כספח ג'
למכרז.
 12.6המסמכים הדרשים במקרה שהמשתתף הוא חברה או שותפות רשומה ,כמפורט בסעיף  7לעיל.
 12.7אישור עורך דין ותצהיר על כי המשתתף היו בשליטת אישה ]ככל שרלווטי למשתתף[ ,בוסח
המצורף כספח ד' למכרז.
 12.8תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין.
 12.9אישורים כדין על יהול ספרים ויכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
– .1976
 12.10טופס ההצעה הכספית המצ"ב כספח ה' )לא למילוי(.
 12.11אישור רו"ח המעיד כי המציע בעל היקף פעילות כספית כמפורט בסעיף  8.4לעיל.
 12.12העתק ממסמכי התשובות וההבהרות שמסרו על ידי החברה )ככל שמסרו(.
 12.13העתק קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 12.14פרוטוקול סיור קבלים )יעלה למערכת המקוות(.
 12.15תצהיר בדבר השתתפות במכרז במסגרת מערכת דקל מכרז -ספח ו' למכרז.
 12.16אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה לתאיו.
 12.17ביטוחי המשתתף:
12.17.1

תשומת לב משתתפי המכרז מופית לדרישות החברה המפורטות בחוזה ההתקשרות ,פרק
י"ב זיקין וביטוח ,סעיף " 52ביטוח" לרבות סעיף " 52.3ביטוחי הקבלן" ולדרישות בעיין
קיום ביטוחים ספח י"א" -ספח ביטוח" על ידי הקבלן שיזכה במכרז )להלן" :דרישות
הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח"(.

12.17.2

הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור לעיל ולהלן.
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12.17.3

המשתתף מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות
העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך
עבורו את כל הביטוחים הדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

12.17.4

המשתתף מתחייב לבצע את הביטוחים הדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתאי לתחילתן ,את ספחים י"א עד י"א 3לחוזה
ההתקשרות )בוסחם המקורי( כשהם חתומים כדין על ידי המבטח.

12.17.5

בוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב המשתתף כי בכפוף לדרישת
החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הדרשות.

12.17.6

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פיה
להבהרות ובתוך המועד שקבע לכך ,כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפיה לא מצא .של
פרק א' לתאי המכרז .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
מובהר ,כי שיויים ביחס לאישור בספחי הביטוח עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

12.17.7

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת ספחים י"א ,יא" ,1י"א , 2י"א 3
)בוסחם המקורי( ,חתומים כדין על ידי הזוכה ,החברה תהא רשאית למוע ממו את מועד
תחילת ביצוע עבודות.

12.17.8

בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת הספחים
האמורים לעיל ,תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את
זכייתו במכרז.

12.17.9

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין צורך להגיש את מסמכי הביטוח במסגרת הגשת ההצעה
והמציע מאשר את תאיהם במסגרת ספח ז' -אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה
לתאיו .הזוכה יידרש להחתים את חברת הביטוח על ספחי הביטוח. .

מסמכי המכרז האמורים יהוו חלק בלתי פרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין החברה.
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בחית ההצעות
13.1

החברה תבחן את עמידתו של המציע בתאי הסף ומציע שלא יעמוד בתאי הסף ,הצעתו לא תובא
במיין ההצעות )על אף האמור יודגש כי אין מדובר במכרז דו שלבי(.

13.2

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תאיה או בשל חוסר התייחסות
לתאי המכרז באופן שלדעת החברה מוע הערכת ההצעה כדבעי ,ולאחר שיתה למציע הזדמות
להביא טעותיו .מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

13.3

אי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שיוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל
דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה וההחלטה בעיין זה תוה לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה.

13.4

מבלי לפגוע בהוראות המכרז ו/או החוזה ו/או בהוראות כל דין ,בבחית ההצעות ,החברה ו/או ועדת
המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לשקול את השיקולים המפורטים להלן:
 13.4.1אמיותו של המשתתף.
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13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5
13.4.6
13.4.7
13.4.8

13.4.9
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יסיון העבר של החברה ו/או המועצה ו/או כל חברה עירוית אחרת של המועצה ו/או של
רשות מויציפאלית אחרת ו/או של כל גוף אחר בהתקשרות עם המציע ,ובמידה ומדובר
בתאגיד ,גם עם מי מבעלי המיות בו ,מהליו ,חברות בות ו/או קשורות ו/או מסופות אליו
)כהגדרת מוחים אלה בחוק יירות ערך ,תשכ"ח –  ,(1968לרבות מי מהפועלים דרך כלל
מטעמו ,וכל האמור גם בהתייחס לכל אחד מיחידיו ,לרבות יסיון העבר בביצוע עבודות על
פי הזמת המועצה ו/או חברות עירויות כאמור ,לשביעות רצום ו/או אי התגלעותן של
מחלוקות בין המציע לבין מי מאגפי המועצה ,בקשר לעבודות כאמור.
כוח האדם ,הציוד ויתר המשאבים העומדים לרשות המשתתף לצורך ביצוע העבודות
מידע המובא לידיעת החברה לגבי המשתתף ,ואם היה תאגיד ,גם מידע הוגע למהליו ו/או
לבעלי מיותיו ,וכן מידע המובא לידיעתה של החברה בהצהרות המשתתף במכרז ו/או בכל
דרך אחרת לרבות מידע בגין כתב אישום תלוי ועומד ו/או הרשעה פלילית.
העובדה שההצעה ,כולה או חלקה ,לוקה בשגיאות מהותיות.
התרשמות כי ההצעה ,כולה או חלקה ,מבוססת על אי הבה או החות שגויות.
העובדה שהמשתתף לא השלים מקום הטעון מלוי או חתימה במסמכי המכרז.
קיומם של תיקון ו/או שיוי ו/או השמטה ו/או הסתייגות ו/או התיה ו/או תוספת בוסח
מסמכי המכרז .מובהר בזאת ,כל שיוי או תוספת ,שייעשו כאמור ,בין על-ידי תוספת
בתאיי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה והכל
בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של וועדת המכרזים.
העובדה כי פתחה גד המציע חקירה או עומד כגדו כתב אישום תלוי ועומד או שהורשע
במסגרת הליך פלילי כלשהו.

13.5

החברה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב ,מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו/או
מסמכים וספים ו/או הבהרות וספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ,לרבות
בכל הקשור ליסיוו ויכולתו של המשתתף לרבות יסיון אשר לא הוצג במסגרת הצעתו ,גם לאחר
פתיחת ההצעות וזאת על מת לבחון את המשתתף ,חוסו הכלכלי ,יסיוו המקצועי והצעתו במסגרת
שיקוליה כאמור ,לרבות עמידת המשתתף בתאים המקדמיים להשתתפות במכרז שפורטו לעיל וזאת
הן מהמשתתף במכרז ,והן מהגורמים שפורטו על ידו בתצהיר להוכחת היסיון שהגיש ו/או בהמלצות
שהגיש במסגרת הצעתו ככל שהגיש ו/או מצדדים שלישיים.

13.6

המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם החברה ו/או עם מי
מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצויות לעיל .החברה תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעתה
המשתתף איו משתף פעולה באופן מלא.

13.7

החברה ,ו/או מי מטעמה ,איה מתחייבת לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן ,במידה
שתראה לחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הודעה על תוצאות המכרז
 14.1ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי המוסדות המוסמכים של החברה .החברה תהא
רשאית למות אדם/צוות מטעם מוסדותיה המוסמכים לבדיקת ההצעות והמציעים.
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 14.2מובהר בזאת ,כי במידה ותהייה מספר הצעות זהות ,אזי תבחר החברה את הזוכה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפי ימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים בהתאם למידע ,המסמכים
והפרטים אותם מסרו מגישי ההצעות הזוכות במסגרת הצעותיהם כמו גם בהתאם לשיקולים
המויים בסעיף  ,14.4או לפי הגרלה.
 14.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי ככל שקיימות מספר הצעות זהות ,ואחת מן ההצעות היא של
עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ) 22ה (1לתוספת השייה לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי"ח ,958-תמליץ וועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה,
אישור ותצהיר בוסח המצורף כספח ד' למכרז.
 14.4בחרה הצעה זוכה ,החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבחור ,בוסף ,גם הצעה אחת או שתיים
וספות ,אשר תוכרזה ככשיר שי וככשיר שלישי ואשר המועצה תהא רשאית להורות למי מהם
לבצע את העבודות מצב בו מסיבה כלשהי בוטלה זכייתו של הזוכה במכרז והכל בתאי שלא חלפו
למעלה מ 12-חודשים מיום החלטת ועדת המכרזים בקשר עם זוכה במכרז.
 14.5לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים.
 14.6לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,שמורה לחברה הזכות להל עם הזוכה משא ומתן על פי
כל דין.
 14.7משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז ,בשיויים המחויבים,
אם יהיו כאלה ,כתוצאה מהחלטות הגופים המוסמכים בחברה ,על פי הצעתו במכרז או על פי
ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז ,בתוך  7ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.
 14.8בוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא לחברה ,במעמד חתימת החוזה ,ערבות ביצוע כמפורט בחוזה
ההתקשרות במכרז .כמו כן יהיה על הזוכה במכרז ,תוך  14ימים מיום זכייתו ,לרכוש את תכת
דקל מחירון שכן הגשת החשבוות מכוח המכרז תתבצע באמצעות תכה זו בלבד .כמו כן ,גם יומי
העבודה יהיו ממוחשבים ויועלו דרך תכת דקל בלבד.
 14.9זוכה שלא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כאמור ו/או לא ירכוש את תכת דקל ו/או
לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז
בהודעה בכתב לזוכה ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר המוקה לה בהתאם להוראות המכרז או על פי כל דין.
 14.10מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית )אך לא חייבת( לא לקבל הצעה של משתתף במכרז,
או לבטל את ההכרזה על הצעה של משתתף כהצעה הזוכה במכרז ,גם במקרים הבאים:
 14.10.1לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד" .הצעה אחת"  -בסעיף זה,
משמעה ,קיומה של הצעה כשרה אחת בלבד ,לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז
פסלו.
 14.10.2שיש בידי החברה הוכחות ,להחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו תן או הציע
מעק ,דורון או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

15

 14.10.3התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שיתה במכרז איה כוה ,או שהזוכה לא
גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה
במכרז ,או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו ,התרחש אירוע אשר יש
בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות מצד המשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,למלא אחר כל
התחייבויותיו על פי החוזה.
 14.10.4הוטל/ו עיקול/ים על כסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת החברה היה בו/הם כדי
להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז ,והעיקול/ים האמור/ים
לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30ימים ממועד הטלתו/ם.
 14.10.5מוה לכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אמן או מהל מיוחד או כוס כסים זמי או קבוע או
מפרק זמי או קבוע והמיוי לא בוטל תוך  14יום ממועד קביעתו.
 14.11בוטלה זכיית הזוכה כאמור בתאי המכרז ו/או בוטל החוזה עימו ,תהא החברה רשאית להכריז על
הכשיר השי אשר הצעתו קיבלה את הציון המצרפי השי הגבוה ביותר כעל הזוכה .בוטלה גם זכיית
הכשיר השי כאמור בתאי המכרז ,תהא החברה רשאית להכריז על הכשיר השלישי אשר הצעתו
קיבלה את הציון המצרפי השלישי הגבוה ביותר כעל הזוכה.
 14.12הוכרז הכשיר השי או הכשיר השלישי ,לפי העיין ,כזוכה ,יחולו עליו כל ההוראות במסמכי המכרז
החלות על הזוכה.
 14.13במקרה שהמשתתף שקבע כזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תאי המכרז ו/או תאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד באיזה
מהתחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא החברה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט ,ובכלל זה
לבטל את הצעתו של אותו משתתף ו/או להכריז על כל משתתף אחר ככל שתמצא לכון כזוכה
חילופי במכרז .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע בזכות מזכויותיה של החברה על פי מכרז זה
ו/או על פי כל דין.
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ביטול המכרז
 15.1בוסף לכל מקרה אחר בו רשאית החברה לבטל את המכרז על פי כל דין ,החברה תהא רשאית )אך
לא חייבת( לבטל את המכרז ,גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 15.1.1לא הוגשה כל הצעה למכרז או הוגשה הצעה אחת בלבד" .הצעה אחת"  -בסעיף זה,
משמעה ,קיומה של הצעה כשרה אחת בלבד ,לאחר שכל ההצעות האחרות שהוגשו למכרז
פסלו או במידה ולא הוגשו הצעות אחרות.
 15.1.2החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך המכרז ו/או ביהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה.
 15.1.3חל שיוי סיבות מהותי ו/או השתו צרכי החברה באופן מהותי המצדיק ,לדעת החברה
את ביטול הליך המכרז.
 15.1.4יש בסיס סביר להיח שהמציעים ,או חלקם ,תיאמו הצעות ו/או מחירים ו/או פעלו באופן
המהווה הגבל עסקי ו/או עבירה על חוק כלשהו.
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 15.1.5באם הגופים המממים את הפרויקט לא יאשרו את מימון הפרויקט כולו /מקצתו /חלקו
ו/או מכל סיבה שהיא.
 15.2בוטל המכרז כאמור ,לא יהא מי מן המשתתפים זכאי לתשלום כלשהו ,לרבות לא בדרך של פיצוי
ו/או דמי זק ,בגין ביטול זה ,ולא תחול על החברה כל חובה לתשלום כאמור ,למעט זאת שבמקרה
של ביטול המכרז על ידי החברה כאמור בסעיפים  15.1.3–15.1.1לעיל ,תשיב החברה למציעים
שהצעתם הוכרז על ידי וועדת המכרזים כהצעה כשרה ,את דמי רכישת חוברת המכרז.
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עיון במסמכים
 16.1החברה מודיעה בזה במפורש כי איה רואה במידע הדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי
או סוד מקצועי של משתתפי המכרז ,ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז ,אם תידרש לכך
בכתב ,וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על ) 30שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז,
את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את ההצעה הזוכה במכרז.
 16.2משתתף הסבור שהצעתו כוללת ושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם
הושאים במפורש בהצעתו וימק את טעתו במפורט .החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר
יתעורר הצורך בכך.
 16.3העיון במסמכים יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.
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תאים כלליים
 17.1אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי ממשתתפי המכרז ,בין
בחוזה ובין בדרך אחרת .כמו כן תהיה החברה רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,קודם
לחתימת חוזה ההתקשרות עם הזוכה ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז ו/או למי מטעמם,
לא תהיה כל טעה ,או תביעה בעיין זה ,כגד החברה ו/או המועצה ו/או מי מטעמן ,למעט כאמור
בתאי מכרז זה במפורש.
 17.2כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז ,בהגשת ההצעה למכרז ובהכת
מסמכי המכרז תחולה על המשתתף במכרז ובכפוף לאמור בתאי המכרז ,לא תוחזרה לו בשום
מקרה ולא תהיה למשתתף במכרז כל תביעה ו/או טעה כגד החברה ו/או המועצה ו/או מי מטעמה
בגין כך.
 17.3בהגשת הצעתו ותן המשתתף במכרז את הסכמתו כי החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש ,כפי
שתמצא לכון ,במידע המפורט בהצעת המשתתף ,ובמסגרת זו תציג ,בפי כל גוף ,לרבות בפי
משתתפים אחרים במכרז ו/או בפי כל גורם אחר שהוא ,חלקים מהצעתו או את הצעתו בשלמותה.
בכלל זאת מסכים המשתתף כי החברה ו/או המועצה תהיה רשאית להציג בפי המשתתפים
האחרים במכרז ו/או בפי כל צד שלישי שהוא את ההצעות שהתקבלו במסגרת המכרז.
בכבוד רב,
ישראל גץ ,יו"ר
חברה כלכלית בימין בע"מ
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ספח א'
חברה כלכלית בנימין בע"מ
א"ת שער בנימין

הצהרת המשתתף במכרז
מספר המכרז29/22 :

שם המכרז :מכרז עבודות פיתוח מרקם תרבות חורש ירון

אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,
מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,על כל נספחיהם ,והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה,
ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,על נספחיו.
אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  120יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להוראות החברה.
אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים ,כי בתוך  7ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקידם אצלכם.
אנו מסכימים ,כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה ,כי
אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

_________________________
תאריך

שם המשתתף

_________________________
חתימה וחותמת

טלפון

כתובת
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שם איש הקשר

ספח א' 1-להצהרת המשתתף
תצהיר
אי הח"מ ,_______ ,ושא ת.ז ,_______ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:

יש למחוק את המיותר בכל הסעיפים הבאים
הי משמש כ____________________ ,במשתתף __________________ ועורך תצהירי זה כחלק מהצעה
להשתתף במכרז מס'  29/22לביצוע _______________________ ,שפרסמה חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן,
בהתאמה " -החברה" ו" -המכרז"(.
 .1הי מאשר ,כי ב) 10 -עשר( השים שקדמו לתצהירי זה *:
א .לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע
)או לחלופין(
ב .הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,הכל כמפורט להלן:
___________________________________________________________________.
 .2הי מאשר ,כי ב) 10 -עשר( השים שקדמו לתצהירי זה *:
א .לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון
)או לחלופין(
ב .הורשעתי בעבירה מסוג עוון ,הכל כמפורט להלן:
___________________________________________________________________.
 .3הי מאשר *:
א .כי לא תלוי ועומד גדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון
)או לחלופין(
ב .תלוי ועומד גדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע ו/או עוון* ,הכל כמפורט להלן:
____________________________________________________________________.
 .4הי מאשר *:
א .כי לא הורשעתי בעבירות גד בטחון המדיה ו/או בעבירות שיש עימן קלון ,ו/או בעבירות רכוש ו/או
בעבירות מוסר ,או אם הורשעתי ,חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים,
התשמ"א – .1981
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)או לחלופין(
ב .הורשעתי בעבירות גד בטחון המדיה ו/או בעבירות שיש עימן קלון ,ו/או בעבירות רכוש ו/או
בעבירות מוסר ,וטרם חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים ,התשמ"א
–  ,*1981הכל כמפורט להלן:
__________________________________________________________________.
 .5הי מאשר *:
א .כי לא הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]וסח חדש[ ,תש"ל 1970-ו/או על תקות ו/או
על צוים שיתו על פיה ,או אם הורשעתי חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת
השבים ,התשמ"א – . 1981
)או לחלופין(
ב .הורשעתי בעבירות על פקודת הבטיחות בעבודה ]וסח חדש[ ,תש"ל 1970-ו/או על תקות ו/או על
צוים שיתו על פיו ,וטרם חלפה תקופת ההתיישות לפי חוק המרשם הפלילי ותקת השבים,
התשמ"א –  ,*1981הכל כמפורט להלן:
____________________________________________________________________.
 .6הי מאשר * :
א .כי לא תלוי ועומד גדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המויות בסעיפים  4ו 5 -לתצהירי זה לעיל,
ולא ידוע לי שמתהלת גדי חקירה במשטרת ישראל בעייים אלו,
)או לחלופין(
ב .תלוי ועומד גדי כתב אישום על עבירה מהעבירות המויות בסעיפים  4ו 5 -לתצהירי זה לעיל ,ו/או
מתהלת גדי חקירה במשטרת ישראל בעייים אלו* ,הכל כמפורט להלן:
____________________________________________________________________.
____________
חתימת המצהיר
אישור
אי הח"מ __________ עו"ד ,מרחוב _____________ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה
בפי מר/גב' _____________ ת.ז ,____________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי י/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן ,הצהיר/ה כי זהו שמו/ה ,זוהי חתימתו/ה
ותוכן תצהירו/ה אמת.
______________
עו"ד
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ספח א 2-להצהרת המשתתף
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
הי מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתי במכרז ,לגבי העובדים שיועסקו על ידי את
האמור בכל דין ובכלל זה בחוקי העבודה והתקות מכוחם ו/או צווי ההרחבה המפורטים להלן:
חוק שירות התעסוקה תש"יט
חוק שעות עבודה ומוחה תשי"א
חוק דמי מחלה תשל"ו
חוק חופשה שתית תשי"א
חוק עבודת שים תשי"ד
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
חוק עבודת הוער תשי"ג
חוק החיכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
חוק הגת השכר תשי"ח
חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
חוק שכר מיימום תשמ"ז
חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות תש"ח
חוק שיוויון הזדמויות בעבודה תשמ"ח
חוק הביטוח הלאומי )וסח משולב( תש"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א
חוק למיעת הטרדה מיית תש"ח
חוק להגברת האכיפה של דיי העבודה תשע"ב
חוק הודעה לעובד )תאי עבודה( תשס"ב

תאריך

שם מלא של החותם בשם המשתתף

1959
1951
1976
1950
1954
1965
1953
1953
1951
1958
1963
1987
1998
1988
1995
2001
1998
2011
2002

חתימה וחותמת המשתתף

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המשתתף בדבר עמידתו של המשתתף בחוקים ה"ל.

תאריך

שם מלא של עו"ד
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חתימה וחותמת

ספח א 3-להצהרת המשתתף
תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו:1976-
אי הח"מ ,_____________ ,ושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב ,כדלקמן:
.1

הי עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגישה _____________________ )"החברה"(
במסגרת מכרז מס'  00/22שפרסמה חברה כלכלית בימין בע"מ )"המכרז"(.

.2

הי מכהן בחברה בתפקיד _____________________________________________.

.3

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
)"החוק"( ,לא הורשעו החברה ובעל זיקה אליה ביותר משתי עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי
עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה.

.4

לעיין סעיף זה ,כל המוחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב)א( לחוק.

.5

עד למועד עריכת תצהירי זה לא קסה החברה או מי מבעלי השליטה בה ,על ידי מהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה ,ביותר משי קסות בגין עבירות על חוקי העבודה ,במהלך השה
האחרוה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.6

הצהרתי זו הה אישית ובאחריותי ,ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם החברה
אשר הסמיכה אותה למסור הצהרה זו.

.7

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________________

אישור
אי הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע לפי מר _________________ ,שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________ ,וחתם על
תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העושים הקבועים בחוק ,אם לא
יעשה כן.

עו"ד
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ספח א 4-להצהרת המשתתף
הדון :כתב התחייבות מכרז מס' 29/22
במשרת
ושא
________________,
ת.ז.
_____________________ושא
הח"מ
אי
___________________ ב_________________________________ )להלן" :המציע"( במכרז שבדון,
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1לא עמדו ולא עומדות גד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או הליכים
משפטיים הוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כיוס כסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך
תפקוד המציע.
 .2אין ולא הוגשו כגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממהלי המציע ,הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה
שיש עמה קלון.
 .3המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מהליו לא הורשע בכל עבירה על דיי העבודה ,לרבות בגין העסקת עובדים
זרים ביגוד לחוק.
 .4המציע או כל בעל שליטה או כל בעל עיין או כל ושא משרה במציע ,עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו  1976לרבות בהוראות סעיף 2ב לחוק.
 .5לא ידוע לי על יגוד עייים קיים או שאי עשוי לעמוד בו בין ביצוע העבודות ושא המכרז עבור החברה לבין
עיסוקיי האחרים .ככל שייודע לי על יגוד עייים כאמור אי מתחייב לדווח לעמותה באופן מיידי.
 .6מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין החברה לביי ,אם אזכה ,מוסכם וידוע לי כי אם
ואזכה יתגלה החשש ליגוד העייים במהלך ביצוע העבודות ,אפסיק את ביצוען ,ואודיע בכתב בהקדם האפשרי
לחברה כי איי יכול להמשיך את מתן השירותים.
.7

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותיו זו ,כולה או מקצתה ,תהא זו הפרה יסודית של תאי המכרז
והחוזה ,החברה תהא רשאית לבטל את זכייתו במכרז ,בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין
היתר להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות שוא ההצעה ולחייב אותו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות
בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת התחייבויות זו.
___________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת המציע

_____________
חתימת המורשה
אישור

אי הח"מ ____________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפי
גב'/מר_________________________________ ושא ת.ז _________________ .וכי היו הרשאי
ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל ,חתם בפי על
התצהיר וכתב התחייבות זה.
__________
עורך  -דין
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ספח א 5-להצהרת המשתתף
הצהרה בדבר קרבה משפחתית
לעובד מ"א מטה בימין או לעובד תאגידיה העירויים
חברה כלכלית בימין בע"מ מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 48א' )א( לתקון המועצות האזורית )יהודה ושומרון( כדלקמן:
.1
")א( חבר מועצה ,קרובו ,סוכו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
א.
אחוזים בהוו או ברווחיו ,או שאחד מהם מהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה .לעיין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
הוראה זהה קיימת גם בכלל  12של הכללים למיעת יגוד עייים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות
)י.פ .תשמ"ד עמ' .(3114
סעיף  52לתקון האמור לעיל קובע כי פקיד לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו
ב.
ולא על ידי בן-זוגו ,סוכו או שותפו ,כל חלק או טובת האה בכל חוזה או עסק שעשה עם המועצה,
למעה או בשמה ,פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לעין
שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה.
בהתאם לכך הך מתבקש להודיע בהצהרה מטה אם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדרות דלעיל ,עם
חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד המועצה.
הצהרה זו היה חלק בלתי פרד ממסמכי ההליך.

הצהרה
אי הח"מ ___________________ ,המעוין להשתתף במכרז פומבי מס'  00/22אשר פורסם על ידי חברה כלכלית
בימין בע"מ ,חברה עירוית המצויה בבעלות מלאה של מועצה אזורית מטה בימין  ,מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את האמור לעיל והי מצהיר:
)א( בין חברי מועצת המועצה או בין דירקטורים או חברי ועד מהל בתאגידים עירויים בבעלות המועצה,
אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
)ב( בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,אין לאחד מאלה המוגדרים במוח "קרוב"
כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמויים לעיל מכהן בו כמהל או
עובד אחראי.
אין לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה או בתאגיד עירוי בבעלות המועצה.
)ג(
 .2ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא כוה.
 .3אי מתחייב להודיע למועצה על כל שיוי שיחול בקשר עם האמור.
 .4אי מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הים כוים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו היו אמת.
ולראיה באתי על החתום:
שם המציע:

_______________

חתימה של מורשה חתימה וחותמת המציע_______________ :

24

תאריך___________ :

ספח א 6-להצהרת המשתתף
הצהרת המציע לעיין היעדר יגוד עייים
אי הח"מ ______________ ,ושא ת.ז .מס' ____________ ,מורשה חתימה מטעם___________ )להלן:
המציע( מצהיר ומתחייב בזאת ,בכתב  -כדלקמן:
.1

כון למועד הגשת הצעתי זו לא ידוע על יגוד עייים בו אי מצא או בו אי עלול להימצא בקשר עם מתן
השירותים המפורטים במסגרת מכרז פומבי  00/22שפרסמה חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן-החברה(.

.2

הי מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עיין אישי ,משפטי ,או עסקי בין פעילותי לבין מועצה
אזורית מטה בימין/החברה/תאגיד עירוי אחר של המועצה ואשר עלול ליצור מצב של יגוד עייים.

.3

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

.4

הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם החברה לרבות הצורך להימע מיגוד עייים והי מתחייב לקיימן במלואן.

.5

אקבל על עצמי כל החלטה של החברה בושא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לרבות החלטה על הפסקת
ההתקשרות ביי לבין החברה ו/או לבין צד ג' אחר כלשהו בשל יגוד עייים כאמור.

.6

בכלל זה לא ידוע לי על יגוד עייים קיים או שאי עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים לחברה במסגרת
הצעה זו.
________________
שם המציע

______________
חתימה וחותמת המציע

אישור
אי הח"מ _________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפי
___________________________ ושא/ת ת.ז ___________ .וכי היו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם
המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל ,חתם/ה בפי על התצהיר וכתב התחייבות
זה.
_______________
עורך – דין
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ספח א 7-להצהרת המשתתף
תצהיר בדבר ייצוג הולם לאשים עם מוגבלות – תאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס' (11
אי הח"מ ____________ ת.ז___________ .לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הי ותן תצהיר זה בשם ___________________ ח.פ /ע.מ _________________ )להלן" :הגוף"(
המבקש להתקשר עם חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן" :הרשות"( .אי מצהיר/ה כי הי מוסמך/ת לתת
תצהיר זה בשם הגוף.
.2

אי מצהיר/ה כדלקמן )יש לסמן חלופה מתאימה

(:

 oהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות התש"ח) 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות"( לא חלות על הגוף.
 oהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן.
 .3ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפות למהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,לשם בחית יישום חובותיו לפי ס'  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך –
לשם קבלת החיות ליישומן ,בהתאם להוראת ס' )9ג( לחוק שוויון זכויות ,הגוף מתחייב לפעול על פי
ההחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפיה עצמה ויישום ההחיות כאמור.
 .4או מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,
בתוך  30ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

______________
חתימה
אישור
הריי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפיי ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר כוות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפיי.
_________________

__________________

תאריך

חותמת  +חתימת עוה"ד
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ספח א 8-להצהרת המשתתף
תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז
תצהיר
אי הח"מ __________________ מס' ת.ז _____________ .ושא משרה )כהגדרת מוח זה בחוק
החברות תש" ט  (1999 -אצל _______________ ___________ מספר זיהוי ________________
)להלן" :המציע" ( המגיש הצעה במכרז  00/22של חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן ":המכרז " ( מצהיר
בזאת כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אי מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומהליו.
אי ושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר
עם מציע אחר או עם מציע פוטציאלי אחר.
הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפי כל אדם או תאגיד
אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטציאל להציע הצעות במכרז זה.
המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים ביסיון להיא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה
יותר מהצעתו של המציע למכרז.
המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים ביסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג
שהוא.
הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטציאלי אחר במכרז זה.
אי מודע לכך כ י העוש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שות מאסר בפועל לפי סעיף  47א
לחוק ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח .1988 -

אישור
אי הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________ מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע לפי מר _________________  ,שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________ ,
ו חת ם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא צפוי לכל העושים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן.

עו"ד
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הצהרה על מעמד משפטי

ספח ב'

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ,בטבלאות שלהלן:
א .מעמד משפטי
 חברה בע"מ

 עמותה

 שותפות רשומה

 אגודה שיתופית

למלא )יש למלא )יש למלא טבלאות ב' )יש למלא טבלאות ב'
)יש
ג' ד'(
טבלאות ב' ג'( טבלאות ב' ג'(
ב .פרטים כלליים

ג'(

שם המשתתף במכרז
)יש לצרף תדפיס מרשם החברות  /עמותות לשם המשתתף במכרז(

כתובת
טלפון
טל' נייד
פקס
מס' ח.פ/.ע.מ.
ג .שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ /עמותה /אגודה שיתופית /שותפות רשומה(
מספר התאגיד
דוגמת חתימה
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות

שם
מספר זהות
משפחהה(
)שותפות רשומ
השותפים
ד .שמות

שם פרטי

אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסרנו
על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.
_________________
_______________
שם משפחה
שם פרטי
_________________
_______________
חתימה
תאריך

דוגמת חתימה

דוגמת חותמת

ספח ג'
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מכרז מס' 29/22
)בהתאם לתאי הסף הקוב בסעיף (8.2
אי החתום מטה ___________________,המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ___________________ )להלן" :המציע"(
מצהיר בזאת על כוות כל הפרטים שיופיעו בספח זה.

פרויקט מס' :1
מיקום העבודה:
מועד הביצוע:
תיאור העבודה:

שם

טל' ייד

תפקיד

פקס

דוא"ל

המזמין/לקוח
איש קשר במזמין
הערות:
מועד סיום העבודות )המועד בו מסר הפרויקט למזמין העבודה(:
היקף כספי של העבודות )ללא עבודות ביה( ללא מע"מ:

פרויקט מס' :2
מיקום העבודה:
מועד הביצוע:
תיאור העבודה:

שם

טל' ייד

תפקיד

המזמין/לקוח
איש קשר במזמין
הערות:
מועד סיום העבודות )המועד בו מסר הפרויקט למזמין העבודה(:
היקף כספי של העבודות )ללא עבודות ביה( ללא מע"מ:
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פקס

דוא"ל

פרויקט מס' :3
מיקום העבודה:
מועד הביצוע:
תיאור העבודה:

שם

טל' ייד

תפקיד

פקס

דוא"ל

המזמין/לקוח
איש קשר במזמין
הערות:
מועד סיום העבודות )המועד בו מסר הפרויקט למזמין העבודה(:
היקף כספי של העבודות )ללא עבודות ביה( ללא מע"מ:

יודגש כי החברה רשאית לברר את התוים המצויים בתצהיר וכמו כן לדרוש כל מסמך בקשר עמם ומצב בו המציע
לא יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס עם כך ,היא תהא רשאית לפסול הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
יתן לצלם את הספח לצורך הוכחת יסיון וסף.
אישור עו"ד:
כי ביום ____________ הופיע/ה בפי
אי הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה,
___________________ מס' זיהוי ______________ ,אשר הוכח לי כי היו/היה מורשה חתימה
ב___________ ,ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.
________________________
חתימת וחותמת עו"ד
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ספח ד'
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ,ותצהיר ושאת השליטה
אי עו"ד _____________ ,מאשר בזאת כי העסק היו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ) 22ה (1לתוספת השיה לצו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח.1958-
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ,היה גב'___________________ מספר זהות

________________________.

__________________________
שם מלא

______________

______________ _________________

חתימה וחותמת

כתובת

טלפון

אי גב' _______________ ,מספר זהות ____________ ,שם התאגיד _______________ ,מצהירה בזאת כי
התאגיד מצא בשליטתי בהתאם לסעיף ) 22ה (1לתוספת השיה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח-
.1958

_____________________
שם מלא

________________________
חתימה

31

ספח ה'

טופס ההצעה
)יש למלא פרטים מבלי למלא את ההצעה הכספית אשר תמולא על גבי המערכת המקוות בלבד(
לכבוד
חברה כלכלית בימין בע"מ
א.ג..
הדון :מכרז פומבי מקוון מס'  29/22לעבודות פיתוח מרקם תרבות בישוב חורש ירון
)את הצעת המחיר יש למלא בעט ,בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון ,יש למחוק בעט )לא בטיפקס(
ולחתום ליד התיקון(
הריו מתכבדים להגיש בזאת ,בשם ________________________________________ )שם המציע( ,את
הצעתו לביצוע עבודות ___________________________ בהתאם למכרז פומבי מקוון מס' .29/22
 .1הצעתו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה ,בהתאם
להוראות המכרז ,מפרטי העבודה ומכלול הדרישות ובכלל זה ,עובדי המציע ,ציודו ,תכון ,רישוי וכל הכרוך
בהתקשרות עם החברה ,העמדת כל הציוד ,כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות
הדרשות,
הצעת המחיר
 .2הצעתו הכספית בגין העבודות ושא תמולא על גבי המערכת המקוות על פי המפורט להלן:
הושא

סכום כתב
הכמויות

החת הקבלן בש"ח

החת הקבלן
באחוזים %

הצעת הקבלן ) (₪לאחר
החה )לא כולל מע"מ(

לא כולל מע"מ
סה"כ לבחית
ההצעה

8,399,999
₪

לא למילוי.
ימולא על גבי
המערכת
המקוות בלבד

לא למילוי .ימולא על גבי
המערכת המקוות בלבד

לא למילוי .ימולא על גבי
המערכת המקוות בלבד

 .3הצעת המחיר מוגשת על ידיו לאחר שעייו ובדקו את מסמכי המכרז ,על כל תאיו וספחיו ולאחר שבדקו
את העבודות והשירותים הדרשים על פי המפרטים ,לרבות התאים להשתתפות במכרז ,ולהתקשרות עם
החברה.
ח.פ_______________________ :.

שם המציע______________________ :

שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____________________ ת.ז___________ .
תאריך _______________ :חתימת מורשי החתימה כולל חותמת_________________ :
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ספח ו'
תאי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז"
.1

אי מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות ספח זה ,ללא יוצא
מהכלל ,מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.

.2

מכרז זה מוהל באמצעות אתר איטרטי מקוון בשם "דקל מכרז" )ליק לאתר יופיע תחת שם המכרז באתר
החברה(.
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מוהלים באמצעות האתר ,כדלקמן:

.3

 3.1רישום לאתר "דקל מכרז" והפקת שם משתמש וסיסמה אישית למשתתף .יודגש כי כיסת המציעים תבוצע
באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית בלבד.
 3.2עיון במסמכי המכרז ,צפייה בתאי הסף .
 3.3רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתה )בחוזר( המאשרת כי המשתתף רשם למכרז.
 3.4יהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות הספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשוית הייעודית לכך .על
המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההחיות המפורטות בחוברת תאי המכרז .לאחר מלוי
וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הדרשים ,יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה
וחה ולהגישם בלשויות הייעודיות בהתאם לאמור בסעיף  5לחוברת המכרז.
יובהר ויודגש כי המערכת הממוכת איה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את התאמתו לדרישות
המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.
 3.5הצעת המחיר תוגש בלשוית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר בלחיצה על כפתור
אישור שליחת הצעת המחיר .המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאיו יתן לצפייה
ע"י אף גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.
שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על ידי אותו משתתף וכי
לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכת ,המערכת תעל בפי הגשת מסמכים וספים על ידי
המציע.
לכל שאלה יתן לפות לגב'
.service@dekel.co.il

אביגיל בוסקילה מחב'

שם המשתתף_____________ :
כתובת__________________ :
טל___________________ :
איש הקשר_______________ :
חתימה וחותמת____________:
תאריך___________________ :

33

דקל בטלפון  04-8145400שלוחה  1או בדוא"ל

ספח ז'
אישור על קריאת מסמכי המכרז והסכמה לתאיו
אי הח"מ____________ מורשה חתימה ב________________ )המציע( מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1או מצהירים כי ידוע לו כי הגשת הצעתו במסגרת מכרז פומבי מס'  29/22לעבודות עפר ופיתוח מרקם
תרבות חורש ירון מהווה הסכמה לכל המצוין במסמכי המכרז לרבות התאים הכלליים ,החוזה ,המפרטים,
התכיות ,כתב הכמויות ומסמכי הביטוח ולא תישמע כל טעה בקשר עם כך .חתימה על מסמך זה מהווה
הסכמה לכל תאי המכרז על מסמכיו וספחיו בין אם מצורפים להצעתו ובין אם לא.
 .2בחתימתי זאת אי מאשר את האמור לעיל ויש לראות בחתימה על מסמך זה כאילו המציע חתם על כל מסמכי
המכרז על מסמכיו וספחיו לרבות התכיות וכתב הכמויות ,בחתימה ובחותמת ,ולא תישמע כל טעה בקשר
עם כך.
 .3ידוע לי כי ככל שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז יהיה עליו להמציא את כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה
ובחותמת לרבות תכיות וכתב כמויות )ולעמוד בכל התאים הוספים הדרשים מהזוכה כגון ביטוחים וערבות
ביצוע( ,הן כקובץ סרוק על דיסק און קי והן מודפסים ידית והכל תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעת הזכייה.
חתימת המורשה וחותמת והמציע______________________:
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חברה כלכלית בימין בע"מ
חוזה למכרז פומבי מקוון מס' 29/22

לעבודות פיתוח
מרקם תרבות חורש ירון
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חוזה התקשרות מספר 29/22
לעבודות פיתוח מרקם תרבות חורש ירון
שערך וחתם ביום ______ לחודש __________ שת _______
 -בין -

חברה כלכלית בימי בע"מ
מא"ת שער בימין

)להלן " -החברה" או "המזמין"(
מצד אחד;
 לבין -________________________

)להלן " -הקבלן"(
מצד שי;
הואיל:

והואיל:
והואיל:

והואיל:

והחברה פרסמה את מכרז פומבי מקוון מס' ) 00/22להלן" :המכרז"( לעבודות פיתוח מרקם תרבות
חורש ירון )להלן בהתאמה " :העבודות"( והכל כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות בתכיות ,במפרטים
וביתר מסמכי חוזה זה וספחיו;
והקבלן זכה במכרז לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז וכמותה בחוזה זה על כל ספחיו,
על פי החלטת ועדת המכרזים של החברה שהתקיימה בתאריך ____________
והקבלן מצהיר כי היו רשאי על פי כל דין לבצע את העבודות וכי היו בעל הכישורים ,המיומות,
הידע המקצועי ,הטכי ,הארגוי והפיסי וברשותו כוח האדם ,האמצעים וציוד הדרושים לצורך
ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמים וכי הוא מעויין לבצע
את העבודות;
וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הוגע לחוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

פרק א' – מבוא
.1

מבוא ,הגדרות וספחים:
.1.1

המבוא לחוזה זה יחד מהווה חלק בלתי פרד מן החוזה.

.1.2

הספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי פרד הימו.

.1.3

כותרות הסעיפים בחוזה ועדו לוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשותו.

.1.4

הגדרות
בחוזה זה ובספחיו יהיה למוחים בצד ימין להלן ,הפירוש המופיע לשמאלם ,אלא אם תוכן הדברים
והקשרם מחייב אחרת:
" .1.4.1אתר העבודות",
או "מקום ביצוע העבודות"
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או "מקום המבה" -

" .1.4.2האדריכל" -
.1.4.3
.1.4.4

"החוזה"
"מדד תשומות
ביה למגורים"

.1.4.5
.1.4.6
.1.4.7
.1.4.8

"המדד הבסיסי" -
"המדד החדש"
"המזמין"/החברה"-
"המכרז"

.1.4.9

"המהל  /מהל הפרויקט
 /המפקח " -

.1.4.10

"המפרט" או "המפרטים" -

המקרקעין עליהם יבוצע הפרויקט אשר בהם ,דרכם,
מתחתם ו/או מעליהם ו/או בסביבתם יבוצעו הפרויקט
והעבודות ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות
הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה וכן ,כל
מקום אחר בו תבוצעה עבודות בהתאם לחוזה;
המזמין
ידי
על
הודעה

על
שימוה
מי
ואשר
הפרויקט
מסרה/תימסר לקבלן.
חוזה זה על כל ספחיו ומסמכי המכרז;

כאדריכל
מיויו

בוטל.
בוטל.
בוטל.
חברה כלכלית בימין בע"מ ו/או מי מטעמה;
מכרז מס'  00/22שפורסם ע"י המזמין על כל תאיו,
מסמכיו וספחיו;
מי שימוה מעת לעת על ידי המזמין להל ו/או לפקח
מטעם המזמין על הפרויקט ו/או על כל חלק ממו ו/או
כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידי המזמין בכתב.
המפרטים הטכיים לביצוע העבודות .מפרטים אלו
כוללים מחד ,את הפרקים הרלווטיים של "המפרט
הכללי לעבודות בין" ,אשר אים מצורפים לחוזה זה
ואשר הוכן על ידי הועדה הבין משרדית של משרד
הביטחון ,משרד העבודה ומשרד השיכון )במהדורתו
העדכית האחרוה הידועה במועד חתימת החוזה או
במועד ביצוע העבודות הרלווטיות או עדכוים במקרה
של שיויים( ,לרבות פרק  00מוקדמות ,וכולל אופי
מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה .הקבלן
מצהיר בזה כי עותק "המפרט הכללי לעבודות בין"
מצא ברשותו ,הוא עיין בו והוא מוכר לו היטב וכי היו
מתעדכן באופן שוטף בכל הפרסומים והעדכוים הוגעים
למפרט זה ומאידך ,כוללים את המפרטים הטכיים
המצורפים כספח ג' לחוזה
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעיות
בין הוראות המפרטים השוים יקבע המהל את ההוראה
שתחול .בקביעתו יתבסס המהל על מיטב הוהג
המקצועי ועל המקובל במקרים אלו.

" .1.4.11העבודות" או "הפרויקט"
עבודות כמפורט בחוזה זה ,במפרטים ,בתכיות וביתר
המסמכים המצורפים לחוזה ,לרבות ביצוע כל עבודות
הקדם פיתוח ועבודות הפיתוח באתר ,כולל המערכות
התת קרקעיות ,לרבות מים ,ביוב ,יקוז ,חשמל ,תאורה,
טלפוים וכבלים וכן סלילה וריצוף מחדש של הכבישים,
הרחובות והמדרכות.
.1.4.12
.1.4.13
.1.4.14

"המועצה"
"הפרשי הצמדה"
"הקבלן"

מועצה אזורית מטה בימין;
בוטל.
______________________לרבות ציגיו של הקבלן,
שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משה
מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל
חלק מהן ,אם המזמין התיר ואישר לקבלן להעסיק קבלי
משה כאמור בחוזה זה וע"פ האמור בסעיף  28להלן;
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.1.5

.1.4.15

"התוכיות"

.1.4.16

"כתב כמויות" או "מחירי כמויות"
מסמך המפרט את כתב הכמויות והמחירים אותם קב
הקבלן במסגרת הצעתו במכרז ,כמפורט בספח ב'
לחוזה.

.1.4.17

"על חשבון"

.1.4.18

"קבלי המזמין"

.1.4.19

"שכר החוזה"

.1.4.20

"תכיות לביצוע" -

.1.4.21

"תוכית ביין העיר"-

.1.4.22

"תקופת הביצוע"

כל התכיות הקשורות באופן ישיר ו/או עקיף לביצוע
העבודות ואשר מהוות חלק בלתי פרד מהחוזה ולרבות,
כל שיוי בתכיות אלה שיאושר על ידי המהל או המפקח
וכן ,כל תוכית אחרת שתאושר בכתב על ידי המהל ,או
על ידי המפקח ,לעיין חוזה זה ,מזמן לזמן לרבות
תוכיות לביצוע.
התוכיות כמפורט בספח א' לחוזה;

בכל מקום במסמכי החוזה בו רשם המושג "על חשבון"
ו/או "על חשבוו" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור
החומר ,ו\או העבודה ,ו/או הציוד ,ו/או המבה הכרוכים
בושא אליו מתייחס המושג ,כאשר התשלום יכלול את
כל ההוצאות הישרות והעקיפות של הקבלן בושא
התשלום ה"ל;
קבלי המערכות ו/או קבלים ו/או ספקים כלשהם,
מטעם המזמין ,למעט הקבלן וקבלי המשה ,אשר יבצעו
פעולות כלשהן בקשר להקמת הפרויקט ו/או תוך כדי
ובזמן ביצוע העבודות על ידי הקבלן;
הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע
התחייבויותיו על פי הוראות החוזה במלואן ובמועדן
ולשביעות רצון המזמין והמהל בהתאם להוראות
החוזה;
תכיות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" ,על ידי
המהל ,או המפקח.
תכית ביין עיר החלה על שטח הפרויקט לרבות תוספות
ו/או תיקוים לה.
התקופה שקבעה בסעיף  15להלן כמשך הזמן אשר
במהלכו על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות או כל
חלק מהן ,לשביעות רצום המלא של המזמין והמהל.
התקופה תחל במועד שייקבע בצו התחלת העבודה
ותסתיים במועד בו הקבלן יקבל את תעודת ההשלמה;

ספחים
.1.5.1

הספחים לחוזה זה הים כמפורט להלן:
 .1.5.1.1ספח א' -מפרט ותכיות;
 .1.5.1.2ספח ב'

-

 .1.5.1.3ספח ג'

 החוזה הממשלתי לביצוע מבים מדף  3210וסח חדש על כלתיקויו בהוצאתו האחרוה )לא מצורף(;

 .1.5.1.4ספח ד'

-

 .1.5.1.5ספח ד'- 1

כתב כמויות ומחירים;

אבי דרך ללוח זמים;
לוח זמים מפורט לביצוע העבודות
]יצורף על ידי הקבלן[
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 .1.5.1.6ספח ה'  -המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלווטיים
שבהוצאות בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד
הביוי והשיכון )האוגדן הכחול( וכן אופי מדידה ותכולת מחירים
המצורפים לפרקיו השוים של המפרט הכללי ה"ל ובהוצאה
האחרוה שלהם בעת פרסום המכרז )לא מצורף(;
 .1.5.1.7ספח ו' -
 .1.5.1.8ספח ז'

מפרט מיוחד לביצוע העבודה.
-

תאים כלליים מיוחדים;

 .1.5.1.9ספח ח' -

וסח ערבות ביצוע;

 .1.5.1.10ספח ט' -

וסח ערבות טיב;

 .1.5.1.11ספח י'

-וסח הצהרה על העדר תביעות;

 .1.5.1.12ספח י"א-י"א-1י"א-2י"א - 3ספח ביטוח; אישור קיום ביטוחים-ביטוח
העבודות )י"א ;(1אישור קיום ביטוחים-ביטוח חבויות )י"א-(2
הצהרה על פטור מאחריות )י"א.(3
 .1.5.1.13ספח י"ב  -הוראות בטיחות עבודה;
 .1.5.1.14ספח י"ג -

הצהרת הקבלן – עבודות בחום;

 .1.5.1.15ספח י"ד -החיות להקמת שילוט.
 .1.5.1.16ספח ט"ו – מפרטים מסמכים שוים )לא מצורפים(:





 .1.5.1.17ספח ט"ז -

פרוגרמת בדיקות מעבדה מאושרת.
הסכם התקשרות עם אתר פסולת.
התקים הישראליים ,לחומרים ,מוצרי ביה ומתקים ,כולל ליצור
ולהתקה ,כפי שהם בתוקף בתאריך חתימת חוזה זה )לא מצורפים(.
תקות ביה עדכיות לרבות מיגון ובידוד תרמי )לא מצורף(.
טופס אישר קבלן משה;

 .1.5.1.18ספח י"ז -מפרט אישורים דרושים בגמר העבודות.
.1.5.2
.2

בכל מקום בו צוין בחוזה זה כי מסמך מסוים מהווה ספח לחוזה ,אף אם לא צורף אליו
בפועל ,יהווה המסמך ה"ל ספח לחוזה ,אף אם לא צורף לחוזה בפועל ולא כלל ברשימת
הספחים לעיל.

מהות החוזה
.2.1

חוזה זה היו לביצוע הפרויקט וכל העבודות הכרוכות בכך .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי
התחייבויות הקבלן על פי החוזה כוללות את כל העבודות הדרושות והשלמת הפרויקט כמפורט
בחוזה על כל מסמכיו וספחיו.

.2.2

כל תוספת או שיוי בעבודות ו/או השלמת עבודות ו/או ביצוע עבודות וספות ,הדרושות להשלמת
הפרויקט בהתאם לכל דרישה תכוית ו/או דרישה על פי דין ו/או דרישה החוצה לפי מיטב הוהג
המקצועי ,מהווים חלק בלתי פרד מהעבודות על פי חוזה זה ולא יחשבו כשיוי או תוספת לעבודות
המזכים את הקבלן בכל תמורה וספת שהיא ו/או שיוי משכר החוזה ,למעט שיויים כמפורט בפרק
ח' להלן ובכפוף לאמור בהוראות חוזה זה.
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.3

.4

.2.3

שכר החוזה יהיה למדידה באמצעות מכפלה של מחירי היחידות אותם קב הקבלן במסגרת הצעתו
במכרז כשהם מוכפלים בתוצאות המדידה הסופית של כל יחידה ויחידה ,כמפורט בכתב הכמויות
שבספח ב' ובכפוף לעבודות שהוזמו מהקבלן.

.2.4

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עימו בחוזה זה לביצוע העבודות ,בהתבסס ובהסתמך
על הצעתו והתחייבותו לבצע את כל העבודות )אשר יוזמו ממו( להשלמת העבודות על כל הכרוך
בכך ,בתמורה לשכר החוזה ,שהיו קבוע ומוסכם מראש ,אשר לא ישתה מכל סיבה שהיא ,למעט
במקרים המפורטים במפורש בחוזה זה.

.2.5

על הקבלן לקוט בכל אמצעי הזהירות הדרשים לשם לביצוע העבודות.

.2.6

בהמשך לכך מצהיר הקבלן כי אין לו ו/או למי מעובדיו הרשעה בגין עבירות מין וזאת בהתאם לחוק
למיעת העסקה של עברייי מין במוסד המכוון למתן שירות לקטיים ,התשס"א 2018 -וכי כל
עובד שיועסק במסגרת העבודות יעמוד בהוראות החוק האמור בסעיף זה .הקבלן מחייב להמציע
לחברה ,על פי דרישה ,אישורים בהתאם לחוק האמור.

.2.7

יודגש כי ככל שהקבלן דרש לספק חומר מילוי/חומר מובא לאתר ,לא יתן להביא חומר כאמור
מאתרים ברחבי המועצה )שכן החומר באתרים אלה הוא בבעלות המועצה/החברה( אלא אם
התקבל אישור החברה מראש ובכתב .מצב של סתירה בין האמור בסעיף זה לבין האמור בסעיף
אחר בהסכם או בספחיו -ייגבר האמור בסעיף זה.

בדיקת הוראות החוזה ואתר העבודות
.3.1

הקבלן מצהיר בזה כי הירים לו כל תאי החוזה ,וכי ביקר באתר העבודות ובחן את כל התאים
והסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הובעים מהם ,לרבות את אתר העבודות וסביבתו ,דרכי
הגישה אליו ,טיב הקרקע ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות .כן
מצהיר בזה הקבלן כי שוכע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה מיח את דעתו ומהווה תמורה מלאה
והוגת לביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה במלואן ובמועדן .הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום
תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמים ותקופת ביצוע העבודות עקב אי ידיעה של
תאי כלשהו מתאי החוזה ,או בגין אי ידיעה או אי הכרת תאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות
ו/או הובע ממו.

.3.2

בוסף לאמור לעיל ,מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התאים הקשורים לביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בוגע לאספקת התכיות,
החומרים ,הציוד ,כוח האדם ויתר התוים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה
ובמועדים הקובים בו ,והוא מוותר בזאת מראש על כל טעה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם.
הקבלן מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן או
שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד.

.3.3

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

תפקידיהם וסמכויותיהם של המהל והמפקח
.4.1

המהל ו/או המפקח ו/או מי שימוה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן
לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב ביצוע העבודות .כן רשאים הם לבדוק אם
הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את הוראות המהל ,המפקח ואת הוראותיו הוא.
הקבלן יאפשר למהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להיכס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר
בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות החוזה וכן לכל מקום שממו מובאים חומרים,
מכוות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכיים מוצרים הקשורים בבצוע
העבודות.
הקבלן יאפשר למהל ולמפקח ולכל הבא מטעמם להשתמש בכל המתקים והשירותים שהותקו
באתר.

.4.2

על הקבלן וכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות לציית להוראות המהל ו/או המפקח
בכל הוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידם.
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.5

.4.3

ביצוע העבודות ,בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע
העבודות ,יהיה תון לפיקוחם של המהל ו/או המפקח .העבודות תבוצעה לשביעות רצום המלאה
של המהל ו/או המפקח .הקבלן מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תיתה לו מעת לעת על ידי
המהל ו/או המפקח בין שהן כלולות בחוזה ובין שאין כלולות בחוזה .בכל מקרה בו יתו סמכויות
למהל על פי הסכם זה הוא רשאי לבצען באמצעות המפקח והוראות המפקח בעיין זה תחייבה את
הקבלן לכל דבר ועיין.

.4.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ומכל סמכות אחרת שיתה למהל ו/או למפקח בחוזה זה ,הם
יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופי ביצוע העבודות ,טיבן ומועדיהן ובקשר
עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות .שום דבר האמור בסעיף
זה ,ושום מעשה או מחדל מצד המהל ו/או המפקח ,בקשר להפעלת סמכויותיהם על פי החוזה ,לא
יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תאי חוזה זה ולביצוע העבודות שבהתאם להוראותיו הקבלן
לא יוכל לבוא בטעה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו/או יהול כושל ו/או לא משביע רצון.

.4.5

בכל מקרה שהקבלן יקבל הוראות סותרות ו/או שאין מתיישבות מהמהל ו/או המפקח ,חייב
הקבלן להודיע על כך למהל אשר יכריע בדבר והחלטתו תהיה סופית ,תחייב את הקבלן ותגבר על
הוראות המפקח.

.4.6

הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכיות בקשר עם ביצוע העבודות ,רק באמצעות המהל ו/או
המפקח .הערות הקבלן יועברו למזמין רק באמצעות המפקח ו/או המהל.

.4.7

לצורך כל הוראה בחוזה זה המקה למהל ו/או למפקח סמכות סופית ובלתי יתת לערעור ו/או לפי
שיקול דעתם המוחלט ו/או כיוצא בזה ,המצביעות על שיקול דעת מוחלט ו/או בלעדי בהחלטותיהם,
הכרעותיהם ,קביעותיהם ,דרישותיהם וכו' ,תהייה החלטותיהם של המהל ו/או המפקח סופיות,
תחייבה את הקבלן ולא תהייה יתות לערעור ,אלא אם קבע אחרת במפורש בחוזה זה.

.4.8

המפקח ו/או המהל יזמן אליו ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,את הקבלן לישיבת תיאום
ביצוע .על הקבלן להתאים את עצמו לזמים שייקבעו על ידי המפקח ו/או המהל ,וכן עליו להביא
לדיוים אלא את התכיות ,דו"חות וכל מסמך רלבטי אחר אשר יידרש על ידי המפקח ו/או המהל.
כמו כן ,יביא הקבלן עימו לדיוים אלה את קבלי המשה ובעלי המקצוע ,הכל כפי שיידרש על ידי
המפקח.

.4.9

למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי אין ביהול הפרויקט ו/או בזכות הפיקוח ,כאמור לעיל ,כדי להטיל
על המזמין ,או מי מטעמו ,אחריות בזיקין ו/או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת ,או
לשחרר את הקבלן מכל אחריות שיש לו על פי חוזה זה .המזמין איו חייב להשתמש בזכותו למות
מהל ו/או מפקח והימעות כאמור ,לא תגרע מזכויות המזמין ולא תהווה מיעות ,או השתק ,כגד
כל טעה או תביעה שלו ,בקשר עם כל דבר ועיין הקשור בעבודות ,טיבן והתאמתן להוראות חוזה
זה וספחיו.

.4.10

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

יהול יומן עבודה ממוחשב באמצעות תכת דקל
בכל מקום בו מצוין "יומן עבודה" מדובר ביומן ממוחשב של מערכת דקל
.5.1

הקבלן יהל יומן עבודה ,בשלושה עותקים ,אשר בו ירשמו מדי יום ביומו את כל הפרטים הוגעים
למהלך ביצוע העבודות ,הקבלן מצהיר שכל הפרטים שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו כוים
וישקפו במלואם את מהלך ביצוע העבודות .היומן ישמש ,לפי הצורך ,בוסף לרישום פרטי העבודות,
גם למתן הוראות בכתב לקבלן .היומן יוחזק באתר העבודות ,במשרד המפקח ,במקום בו תהיה
לקבלן גישה אליו בשעות העבודה המקובלות וכל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המהל בצירוף
חתימת המפקח ,או על ידי המפקח עצמו ,בין בוכחות הקבלן ובין שלא בוכחותו ,תחייב את הקבלן.
היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן או מיופה כוחו או מהל העבודות מטעמו ,העתק אחד
יימסר לציג הקבלן והעתק וסף ממו יישאר בידי המפקח .המפקח או המהל יהיו רשאים להסתייג
מכל פרט מהפרטים שירשמו ביומן על ידי הקבלן.

.5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומזכותם של המפקח והמזמין לביצוע רישומים ביומן ,ירשום
הקבלן ביומן מדי יום ביומו על הפרטים כדלקמן:
 .5.2.1מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות;
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 .5.2.2כמויות החומרים למייהם המובאים לאתר העבודות או המוצאים ממו והכמויות
שהושקעו בביצוע העבודות;
.5.2.3

הציוד המצא באתר העבודות;

.5.2.4

השימוש בציוד בביצוע העבודות;

 .5.2.5תאי מזג אויר השוררים באתר העבודות;
 .5.2.6תקלות והפרות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמים;
.5.2.7

התקדמות בביצוע העבודות במשך היום ביחס ללוחות הזמים;

 .5.2.8הוראות שיתו לקבלן על ידי המהל או המפקח לרבות הוראות לעבודות וספות ו/או
לביצוע שיויים בביצוע העבודות;
.5.2.9

הערות והחיות המהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות;

 .5.2.10כל דבר אחר אשר לדעת המהל או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך
ביצוע העבודות;
 .5.2.11רישום מלא ושוטף של כל התכיות שמסרו לקבלן ,תוך ציון מספריהם הסידוריים ומספר
או סימון השיוי;
 .5.2.12כל פרט אחר שהמפקח או המהל יורו לקבלן לרשום ביומן העבודה בין במועד מסוים ובין
באורח שוטף;

.6

.5.3

הקבלן רשאי לרשום את הערותיו בקשר לביצוע העבודות באורח שוטף וכן יהיה רשאי להסתייג מכל
רישום שבוצע ביומן על ידי המהל או המפקח על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח ,תוך  3ימים
ממועד רישומו .הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא יחייבו את המזמין אלא אם
המהל יחליט לקבל את אותן הערות או הסתייגויות .החלטת המהל כאמור תהיה סופית ובלתי
יתת לערעור.

.5.4

לא העיר ו/או הסתייג הקבלן מהערות ו/או הוראות המהל ו/או המפקח ביומן העבודה תוך  3ימים
מיום רישומן ,רואים אותו כאילו אישר את כוות הפרטים וההערות הרשומות ביומן ,ואת הסכמתו
להם.

.5.5

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום הערה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא אושר
כמפורש ובכתב על ידי המהל לא ישמשו כשלעצמן בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על
פי החוזה ו/או להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו/או לפיגור ו/או לסטיה ו/או לאי
ביצוע הוראה כלשהי מהוראות החוזה.

.5.6

כל דף של היומן ייחתם ,בתום הרישום בו ,על ידי הקבלן ולאחר מכן על ידי המפקח והקבלן ימסור
עותק למפקח.

.5.7

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

הסבת החוזה או המחאתו
.6.1

הקבלן איו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את החוזה או כל חלק הימו וכן אין הוא רשאי להעביר,
להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי החוזה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
כמו כן אין הקבלן רשאי למסור לאחר ,לרבות לקבלן משה מטעמו את ביצוע העבודות ,כולן או
מקצתן ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב כאשר בכל מקרה הקבלן אליו תוסב העבודה ,כולה
או חלקה ,יהיה בעל סיווג קבלי מתאים ובעל כל האישורים הדרשים לביצוע העבודות על פי כל
דין .המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי למק את החלטתו,
או להסכים בתאים שימצא לכון .כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא
תחייב את המזמין.

.6.2

תן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן משה מטעם הקבלן ו/או גורם אחר בביצוע חלק כלשהו
של העבודות ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי החוזה
והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשה ו/או הגורם האחר האמורים.
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.7

.8

.6.3

שיוי בבעלות המקה שליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן בין באמצעות העברת מיות ,הגדלת הון
מיות ו/או הקצאת מיות ו/או בכל דרך אחרת תחשב כהעברת זכויות לעיין סעיף זה ,וההוראות
דלעיל תחולה גם על שיויים מסוג זה.

.6.4

המזמין יהא רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי
חוזה זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור ,ישא בכל התחייבויות המזמין כלפי
הקבלן על פי חוזה זה.
כמו כן מוסכם בזאת ,כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו הועברו זכויותיו
ו/או חובותיו של המזמין ,על חוזה חדש בגין ביצוע העבודות שוא חוזה זה ועל כל מסמך שיידרש
בקשר לכך ובלבד ,שתאי החוזה החדש יהיו זהים לתאי חוזה זה ,בשיויים המחויבים.

.6.5

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

היקף החוזה
.7.1

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ,על כל הכרוך בכל והובע מכל לרבות המצאת כוח האדם,
החומרים ,הכלים ,הציוד ,המכות ועל דבר אחר ,בין קבוע ובין ארעי החוץ לשם ביצוען.
מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי המפרטים והתכיות לרבות שיויים בהן בהתאם
להוראות הסכם זה יהוו את שוא החוזה.

.7.2

ידוע לקבלן כי המזמין מסר ו/או ימסור ו/או רשאי למסור לקבלים אחרים ו/או לגורמים שוים
ביצוע עבודות שוות בקשר לפרויקט באופן כללי ,הכוללות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
עבודות ביה ,הריסה ,מערכות ,מלאכות ,ציוד ואספקת חומרים וזאת בכל צורה ואופן שיראו לו על
פי הוראות כל חוזה שיחתם בין המזמין לאותם הגורמים ו/או לקבלים האחרים ,לרבות ביצוע
עבודות אחרות במקביל לעבודות הקבלן .הקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות
אחרת/ות כאמור ולקיים את כל ההוראות אשר המהל ו/או המפקח יורו לו לצורך תיאום ביצוע
העבודות עם עבודות אחרות כאמור ועם הקבלים האחרים ו/או הגורמים האחרים כאמור בסעיף
זה ,ואף לבצע תיקוים בעבודות ,בעקבות העבודות האחרות ,ככל ודרש.
המזמין לא יכיר בכל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן כלפי המזמין בקשר עם ,או עבור ,עבודות
אחרות כ"ל המבוצעות על ידי המזמין ו/או עבורו על ידי קבלים אחרים ו/או ספקים אלא אם קבע
אחרת במפורש בחוזה.

.7.3

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דבר האמור בסעיף  7.2לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא
לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאי המזמין למסור לאחר ו/או לאחרים את ביצועו של כל
חלק מהעבודות המהוות את שוא חוזה זה ומזכותו של המזמין להקטין ו/או להגדיל את היקף
העבודות שוא חוזה זה.

מסמכי החוזה והתוכיות
.8.1

המפקח ימסור לקבלן ,ללא תשלום ,שלושה ) (3העתקים של מערכות התכיות והמסמכים הלווים
המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה .כל העתק וסף ,שיהיה דרוש לקבלן ,יוכן על חשבון הקבלן,
בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין .עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן
למזמין את כל התכיות שברשותו בין שהומצאו לו על ידי המפקח ובין שהכין אותם בעצמו או הוכו
על ידי אדם אחר.

.8.2

בכל תקופת ביצוע העבודות ,תישמר על ידי הקבלן ,מערכת אחת מעודכת של התוכיות ,מתוך
השלוש שמסרו לו ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות.

.8.3

הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות ,את כל יתר
המסמכים המפורטים בחוזה ,לרבות המפרטים ,כתב הכמויות וכן ,מכשירי מדידה וכיו"ב .המזמין,
המהל ,המפקח ,המתכים והיועצים ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכיות,
בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה.

.8.4

הקבלן יחזיק ,במשך תקופת ביצוע העבודות ,במשרדו שבאתר ביצוע העבודות ,גם מערכת תכיות
של יתר המלאכות ,המערכות והמתקים באם ישן כאלה ,שמסרו לידיו ע"י המפקח .כל זאת לשם
תיאום הביצוע ולשם מיעת טעויות בביצוע העבודה.

43

.9

.8.5

התכיות המצורפות לחוזה זה הן תכיות מכרז בלבד .לפי הביצוע החלקים הרלווטיים ימסרו
לקבלן תכיות הביצוע ,אשר עשויות לכלול שיויים או השלמות ,לעומת תכיות המכרז מסיבות
כלשהן .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל כל פיצוי או שיוי במחירי היחידה השוים עקב
עדכוים אלו.

.8.6

מוצהר בזה כי התכיות הין רכושו הבלעדי של המזמין והקבלן מתחייב לשמור על תוכן בסוד ,לא
להכין מהם העתקים ,ולא להעבירם לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות ולצורך ביצוען
בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא וכל מטרה אחרת ,או למסור את תוכן ו/או איזה
חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או לפרויקט .המהל ו/או המפקח,
ימציאו לקבלן מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות תכיות ו/או הוראות ו/או החיות לפרוט והסדרת
ביצוע העבודות והוראות ותכיות אלה תחייבה את הקבלן .אין במסירת התכיות לקבלן בחלקים
ובמהלך ביצוע העבודה משום עילה כלשהי לתביעה בגין שיוי לוח הזמים או שיוי במחירים ו/או
לתוספת תמורה .לא תהיה לקבלן כל טעה והוא מוותר בזה מראש על כל טעה ו/או תביעה כל שהיא
בגין שיוי בלוח הזמים ו/או בעלויות עקב אי אספקת תכיות בתחילת ביצוע העבודות ,אלא אם כן
קבע המפקח במפורש כי טעתו או תביעתו מוצדקות.

.8.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להודיע למפקח עד ארבעה עשר ) (14יום לפי המועד בו
דרושות לו התכיות לצורך ביצוע כל חלק מהעבודות העומד להיות מבוצע .במקרה של חילוקי דעות
באשר למועד האחרון האפשרי לאספקת התכיות לקבלן )מבלי שיגרם עיכוב בלוח הזמים( יכריע
המפקח והכרעתו תהא סופית ומחייבת .כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן להעביר
לידי המפקח מידי פעם בפעם לוח זמים מפורט ומדויק לגבי שטחי ואזורי הביצוע הדחופים ורשימת
התכיות הדרושות או השלמות התכון הדרושות לכל אחד מחלקי העבודה המפורטים בלוח
הזמים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי שכר החוזה כולל גם את עבודות תאום התכון על ידי
הקבלן כאמור.

.8.8

מוצהר בזה כי כל התכיות היין רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן
והקבלן מתחייב לשמור על תוכן בסוד ,לא להכין מהם העתקים ,ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או
גוף שלא לצורך ביצוע העבודות .הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכיות לידיו כאמן
לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה
אחרת ,או למסור את תוכן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות.
הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתוכיות ו\או חלק מהן.

.8.9

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרשות וסתירה בין מסמכים
.9.1

הקבלן יבדוק את התוכיות ,המפרטים ,את המידות ומצב פי הקרקע ,איזון וסימון.

.9.2

אם תכולת סעיף מסוים לא באה לידי ביטוי בצורה מלאה באחד ממסמכי החוזה ,יכול מסמך חוזה
אחר אחר/וסף להרחיב על תכולת סעיף במסמך הראשון .כך שתכולת הסעיף המלאה תיחשב
בצירוף שיים או שלושה מסמכי חוזה.

.9.3

בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה ,או דו משמעות ,לגבי הוראה כלשהי במסמכים השוים
המהווים את החוזה ,ובהיעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר
ממסמכי החוזה ,סדר העדיפות – לעיין הביצוע או לכל עיין אחר לרבות בגין אי התאמה או סתירה
בקשר עם תכיות שוות ,ייקבע על ידי המפקח ועל פי הדרישה המחמירה .סעיף זה גובר על כל סעיף
אחר במכרז או בחוזה על מסמכיהם השוים.
תיאור העבודות המופיע בכתב הכמויות יהווה השלמה לתיאורו האמור במפרט המיוחד ובתכיות.

.9.4

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו ,או שהיה הקבלן מסופק
בפירושו הכון של מסמך ממסמכיו של החוזה או כל חלק הימו ,או שמסר המפקח לקבלן הודעה
שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  -יפה הקבלן בכתב למהל תוך ארבעים ושמוה )(48
שעות ממועד בו התגלה לו הדבר והמהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכיות לפי הצורך ,בדבר
הפירוש שיש להוג לפי ופירוש זה יחייב את הקבלן לכל דבר ועיין.

.9.5

במקרה והקבלן לא יפעל בהתאם לסעיף  9.4לעיל ,וכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות,
יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות .המהל יכריע בכל פירוש הוגע לאי
התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי יתת לערעור.
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.9.6
.10

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן ובהעדר הוראה אחרת משתמעת ,פרשות החוזה תיעשה באופן
המקיים בצורה המלאה ביותר את הכווה המחמירה מתוך המפרט ותאי המכרז.

ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין
.10.1

הקבלן יבצע את העבודות על פי החוזה לשביעות רצום המוחלטת של המזמין והמהל ,וימלא לצורך
זה אחרי כל הוראותיו של המזמין ,המהל והמפקח ,בין שמפורטות בחוזה ובין שאין מפורטות בו.

.10.2

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות שוא חוזה זה ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר
ולהשתמש לשם כך בכוח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד ,מכוות וכל אמצעי אחר ברמה ,באיכות ובטיב
מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתן,
איכותן וטיבן של העבודות על פי חוזה זה ,הים עיקרו ,בסיסו ויסודו של חוזה זה וכי המזמין לא
היה מתקשר עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.

.10.3

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרק ב' – הכה לביצוע ולוח זמים
.11

בדיקות והכות מוקדמות
 .11.1מיד עם קבלת צו התחלת העבודה דרש הקבלן לקבל את תוי המדידה מהמזמין.
הקבלן יבדוק את תאי הקרקע והטופוגרפיה לפי המצב הקיים ולרשום את הסטיות הקיימות ,במידה
וקיימות ,לפי תכיות הבצוע שתמסרה לו.
 .11.2הקבלן יבקר ויבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע.
כל ערעור על גבהים ,מפלסים ,מידות וכדומה יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום קבלת צו התחלת
העבודה.
טעות שתועלה לאחר מכן תדחה על הסף ויראו את התכיות האמורות ככוות ומדוייקות והן
תשמשה בסיס למדידת כמויות של עבודות לצורך התשלום.
הקבלן יבדוק את דרכי הגישה הקיימות לפרויקט .במידה ודרשת עבורו פריצת דרך ו/או הסדרת
דרך גישה להכסת כלים  ,ציוד  ,פועלים וכו'  ,פריצת הדרך וההסדרה תבוצע ע"י הקבלן ,באחריותו
ועל חשבוו.
 .11.3סימון ומדידות
 .11.3.1על הקבלן לפי תחילת העבודה לבקר ולבדוק ולאשר תכית מדידה ,את הרשת ואת הגבהים
המסומים בתכית.
 .11.3.2בכל מקרה של טעות או סתירה יודיע מיד למהל הפרויקט .לא תתקבל שום תביעה בדיעבד
מצד הקבלן על סמך טעותיו שלא הרגיש בסטיות ה"ל.
 .11.3.3לא פה לציג המזמין ,או לא מלא את הוראותיו ,ישא בכל האחריות הכספית עבור כל
ההוצאות האפשריות.
 .11.3.4מפת המדידה שתיעשה ע"י מודד מוסמך של הקבלן ומאושרת על ידי המפקח תשמש כבסיס
לחישוב הכמויות וגם לסימון ואיזון או ביצוע כל עבודה מהעבודות המפורטות בחוזה.
 .11.3.5מפת המדידה תכלול גם את הסימון המדויק של כל העצמים הקיימים בשטח שלא מיועדים
לפירוק/הריסה כגון עמודי חשמל ,ברזי כיבוי וכו'.
 .11.3.6הקבלן יקבל קודות קבע ראשיות שעל פיהן יצטרך למדוד ולסמן את גבולות החפירה.
 .11.3.7הקבלן יאבטח את כל קודות הקבע .השמירה וההגה על הבטחה זו תהיה בתחום אחריותו
הבלעדית של הקבלן.
 .11.3.8הסימון ,התוויות והאיזון יעשו ע"י מודד מוסמך של הקבלן.
 .11.3.9במהלך העבודה יבצע הקבלן חידושי סימון ואיזון לפי הצורך.
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 .11.3.10המודד מטעם הקבלן ,מכשירים וצוות מדידה יעמדו לרשותו של ציג המזמין לצורך בדיקה
או כל דבר אחר הדרש על ידו .הקבלן חייב לקבל את אישור המזמין למודד המוסמך המוצע
על ידו.
 .11.3.11מפת האתר ,שתימסר למהל הפרויקט לאחר השלמת הביצוע תעשה ע"י מודד מוסמך ועל
חשבון הקבלן.
 .11.3.12המפה תהיה בק.מ 1:100 .או ק"מ אחר שיידרש הקבלן למדוד .הקבלן יבצע את התיקוים
הדרשים על בסיס המפה ה"ל ועל בסיס דרישת המהל או המפקח ,לאחר ביצוע התיקוים
ע"י הקבלן ומדידתם תהיה מפה זו חלק ממסמכי החשבון הסופי.
 .11.4הקבלן מצהיר ומתחייב בהתחייבויות יסודיות ,כי:
 .11.4.1הוא ראה ,בחן ,בדק ומכיר היטב ובעיי מומחה את המקרקעין את סביבתם ואת מצבם
הפיזי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,את אופיים ,טיבם ותאיהם הטופוגרפיים,
את דרכי הגישה אליהם ,את דרישות ותאי כל הרשויות המוסמכות בקשר עם כל ה"ל
והעבודות ,את העבודות ,את תאי ביצוען ,את היתר הביה הקיים למבה ,את התוכיות
והמפרטים וכל מידע וסף ו/או אחר הרלווטי להתקשרותו בחוזה זה ,והוא מאשר בזאת את
דבר רצוו וכוותו להתקשר במסגרת הוראות חוזה זה לאחר שכל אלה ברורים והירים לו
היטב ומקובלים עליו במלואם "."As Is
 .11.4.2ידוע לו ומוסכם עליו ,כי היה וטרם הושלמה הכת ,עריכת ועיבוד התוכיות או איזו מהן ו/או
היה וטרם תקבל היתר ביה מקובל עליו ,כי התוכיות וההיתר יחייבו אותו לכל דבר ועיין
)ואף אם ייתו בכמה שלבים ו/או במסגרת כמה מסמכים(.
 .11.4.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הוא בדק את כל העבודות לסוגיהן שעשו עד כה בפועל בקשר
לפרויקט ,התוכיות והתאמתן וטיבם וחה דעתו מכל ה"ל.
 .11.4.4בהתבסס על כל בדיקותיו ה"ל היו )ויהא כזה גם עד להשלמת העבודות( בעל כל הידע,
הכישורים ,האמצעים ,היכולות ,היסיון ומשאבי כח האדם המקים לו את מלוא היכולת
לבצע את כל עבודות הקבלן ולהשלימן באורח מקצועי בהתאם לכל הוראות החוזה במדויק
ובמועדן.
 .11.4.5הוא מוותר בזאת ,בהסתמך ,בין היתר ,על כל בדיקותיו ה"ל ,על כל טעות פגם ו/או מום
ו/או ברירה בקשר לעבודות ו/או לחוזה וספחיו ו/או הוראה פלוית כלשהי מהוראותיו.
 .11.5הקבלן מצהיר כי הוא למד ,בירר וקיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות וכי הוא מודע לתאי
השטח ,לתאי הגישה לאתר העבודות ,וכי הוא וטל בזה מראש את כל הסיכוים הובעים ו/או
הקשורים בכך ,זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמים כמפורט בחוזה זה .המזמין יהיה רשאי ,אם
ברצוו בכך ,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שעשו מטעמו לצורך הפרויקט .דו"חות אלה ישמשו
לאיפורמציה בלבד אלא אם המזמין יודיע לקבלן אחרת בכתב ,ולא יפטרו את הקבלן מהחובה
המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות כדרש בחוזה ו/או כדרש לצורך ביצוע העבודות והמזמין יהיה
משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות הדוחות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור.
.12

רישיוות ואישורים ואחריות למבים ולמתקים
 .12.1בוסף ומבלי לפגוע באמור בפרק ג' להלן ,לפי תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למהל
ולמפקח את כל הרישיוות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכיות .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות
את כל התשלומים הדרשים לצורך קבלת הרישיוות ,להמציא את כל הערבויות הדרשות ולשאת ,על
חשבוו ,בכל ההוצאות הדרשות לצורך קבלת הרישיוות.
במוח "רשויות" ,בסעיף זה הכווה ,בין היתר ,אך לא רק ,למועצה ,משרדי ממשלה ,חברת חשמל,
משרד התקשורת ,חברת "בזק" ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם ,מע"צ ,משטרה,
מקורות ,רשויות היקוז ,אתרי פיוי פסולות ועוד.
 .12.2בוסף ,לפי תחילת ביצוע העבודות ,על הקבלן לפות לחברת החשמל ,בזק ,שירותי הכבאות ,חברת
הטלוויזיה בכבלים ,למועצה ויתר הרשויות ,לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון ,חשמל ,טלוויזיה
בכבלים ,כיבוי אש ,מים ,יקוז או ביוב ,בשטח המגרשים ובסביבתם ,וכן תכיות הפיתוח שלהם ,ולשם
תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות ה"ל.
 .12.3ידוע לקבלן כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבים ולמתקים קיימים .הקבלן יהיה אחראי לשלמות
המבים והמתקים הקיימים ויתקן על חשבוו כל זק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודות.
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 .12.4הקבלן ימע מגרימת מפגעים פיזיים כגון :הרס ,זריקת אשפה ,פסולת בין ,או כל דבר אחר וימע
מעימותים עם באי המקום והאחראים לו .כמו כן ימע ממטרדי רעש ,בייחוד בשעות המוחה ,זיהום
אויר ,וכד' .כן יתחשב בשעות הפעילות במקום .במקרה של תקלה יחזיר הקבלן את המצב מיד
לקדמותו .יובהר כי העבודות ושא המכרז יבוצעו על מבה קיים ופעיל ועל הקבלן לקחת בחשבון כי
ישן שעות מסוימות כפי שיימסרו לו על ידי החברה ,בהן הוא לא יוכל לעבוד .יובהר כי על הקבלן לדאוג
לכל דרישות הבטיחות הובעות מהעובדה כי העבודות יבוצעו על מבה קיים ופעיל.
 .12.5מבלי לפגוע באמור לעיל ,לפי תחילת ביצוע העבודות ,או כל חלק מהעבודות ,ליד מערכות והתקים
קיימים ,בין אם הם מסומים בתוכיות ובין אם לא ,על הקבלן לוודא מיקום תשתיות תת קרקעיות,
לתאם ולהזמין על חשבוו השגחה של הגורם המתאים השייך לרשות/גוף שבתחומיה הוא פועל )למשל
חח"י ,בזק ,מחלקות המועצה השוות ,תאגיד המים וכו'.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
.13

אמצעי זהירות
 .13.1הקבלן יקוט ,באחריותו ועל חשבוו ,בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר
העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ,ובפרט וכח היותו של אתר העבודות סמוך למוסד חיוכי פעיל,
ובהתאם לדרישות גורמי הבטחון במועצה ובמשרד החיוך .הקבלן יספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות,
שלטי אזהרה ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמיות )ולא רגילות ,על ע"ג גי הילדים הקיימים( ושאר
אמצעי זהירות לביטחום ולוחיותם של עובדיו והציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי
הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי ,ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בפרד.
 .13.2הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למיעת תאוות
עבודה ,לרבות תאוות הקשורות בעבודות חפירה ,החת קווי ציורות ,הובלת חומרים ,הפעלת ציוד
כבד וכו' .הקבלן יקיים תוכית ליהול בטיחות כדרש על פי דיי ותקי הבטיחות בעבודה ,לרבות
הוראות תקות ארגון הפיקוח על העבודה )תכית ליהול הבטיחות( ,התשע׳׳ג ,2013-ויפעל על פיה.
 .13.3הקבלן ישכור על חשבוו יועץ בטיחות תפעולית של אתר הביה וסביבתו ,אשר יאושר מראש על ידי
הפיקוח .יועץ הבטיחות יכין תכית בטיחות ווהל בטיחות ויבצע ביקורת בטיחות תקופתית ,לפחות
אחת לחודש ,הקבלן יהיה אחראי לעמוד בכל הדרישות וההחיות של יועץ הבטיחות .עותקי דוחות
הבטיחות יועברו לפיקוח.
החיות יועץ הבטיחות התפעולית אין פוטרות את הקבלן מאחריות כוללת לבטיחות כאמור בסעיף .13
 .13.4הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות למיעת זק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה
ויקפיד על קיום כל החוקים ,התקות וההוראות העירויות והממשלתיות בעייים אלו .הקבלן יקפיד
הקפדה יתרה על גידור אתר העבודות על מת למוע כיסת גורמים זרים לאתר העבודות ,במהלך כל
שעות היממה.
 .13.5הקבלן יתקין פיגומים ,מעקות ,גדרות זמיות ,אורות ושלטי אזהרה כדרש כדי להזהיר את הציבור
מתאוות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר ,פיגומים ,ערמות חומרים
ומכשולים אחרים באתר.
 .13.6מבלי לפגוע בסעיף  13.5לעיל ,הקבלן יספק וירכיב פיגומים טפסות ,מערכות תימוך ודיפון להגת
החפירות ומבים סמוכים ,דרכי עזר ,מעברים רגילים ועיליים ,סולמות ומתקים ארעיים תקיים
אחרים ,הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות במסגרת העומסים אשר להם ועדו.
על הקבלן להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקם ,או להחליפם ,תוך התחשבות בדרישות הבטיחות
בעבודה ושמירה על הוראות הכלולות בחוקים ,תקים ,צווים או תקות בי תוקף.
הקבלן יבצע את ה"ל בהתאם לתכיות המבוססות על חישובים סטטיים של מהדס מטעמו .הקבלן
ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כל שהן  -יתקן את
הזקים הן הישירים והן עקיפים לרבות למבים הקיימים.
 .13.7הסדרי תועה זמיים ותוכית התארגות באתר:
13.5.1

הקבלן מתחייב להכין ,להגיש ולטפל על חשבוו בכל הדרש כדי לקבל את אישור הרשויות
ומשטרת ישראל לביצוע העבודה ,בהתאם לתכיות חלקי ביצוע והסדרי תועה זמיים ,ככל
שיידרש ,על מת לאפשר כיסה ויציאת כלי רכב הדסיים לשטח הפרוייקט ,ולתאם את תאי
ומועדי ביצוע ההתחברויות לכבישים הקיימים.
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13.5.2

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן ושא באחריות לתכון הסדרי התועה באתר
העבודות ,ועליו להבטיח כי בכל חלק של ביצוע העבודות תתאפשר תועה ממועת ותועה
רגלית בכל אתר העבודות.

13.5.3

מבלי לפגוע באמור ,על הקבלן לקבל את כל האישורים הדרשים על פי דין לשיוי הסדרי
התועה מהרשויות השוות ,לרבות משרד התחבורה ,המשטרה ,המועצה וכד'.

13.5.4

הקבלן מתחייב לדאוג לבטיחות התועה באמצעות התקת שלטים ,דגלים ,פסים ,הצבת
עובדים וכד' ,בהתאם לצורך ,לרבות ביית מעקפים לצורך הטיית התועה.

13.5.5

על הקבלן להציב בכל זמן ביצוע העבודות מכווי תועה במספר שיידרש על ידי הרשויות
והמפקח ,כולל שילוט אזהרה תקי לתקופת היום והלילה.

13.5.6

מובהר בזאת כי אין בביצוע הסדרי התועה ,וקיטת כל האמצעים הדרושים לכך ,עילה
לעיכוב כלשהו בלוח הזמים ובביצוע העבודות על ידי הקבלן.

13.5.7

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע הסדרי התועה באתר
העבודות ,חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבוו.

13.5.8

בוסף לאמור ,בתוך ) 7שבעה( ימים( ממועד קבלת צו תחילת עבודה ,יכין הקבלן ,בעצמו ועל
חשבוו ,ויעביר לאישור המפקח ,תוכית התארגות באתר מפורטת ,העומדת בתאים
המפורטים במפרט הכללי .לאחר אישור המפקח את תוכית ההתארגות ,תצורף התוכית
כספח לחוזה זה.

 .13.8שילוט ותמרור זמיים:
13.6.1

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי אורח שבתחום ובסמוך לאתר העבודות,
הקבלן מתחייב להציב שילוט ,סימון ,תמרור ואביזרי תועה מתאימים ,כולל היותם מחומר
המחזיר אור ,במצב תחזוקה טוב ,לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.

13.6.2

מיקום ,מספר וסוג השלטים ,התמרורים ואביזרי התועה באתר העבודות ,יבוצעו בהתאם
ובכפיפות להוראות כל דין ,הוראות רישיון משטרת ישראל ומועצה ,ובהתאם לסכימת תמרור
כמפורט במדריך להצבת תמרורים באתרי עבודה בשטח עירוי בהוצאת משרד התחבורה,
במהדורה העדכית ביותר ,כפי שתאושר על ידי המפקח .מובהר בזאת כי הקבלן לא יתחיל
בביצוע העבודות לפי אישור סכימת התמרור כאמור.

13.6.3

המפקח רשאי לדרוש העסקת מפקח מיוחד לאביזרי הבטיחות וכן להפסיק את עבודת הקבלן
בכל מקרה בו לדעת המפקח ,העבודות מבוצעות בתאים בטיחותיים לא אותים או לא
מתאימים כאמור לעיל.

13.6.4

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות באישור ובביצוע השילוט והתמרור
הזמיים כאמור לעיל ,חלות על הקבלן ויבוצעו על חשבוו.

 .13.9מדי יום ,עם סיום העבודה בכל חלק של האתר ,חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר
את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים ששארו באתר כתוצאה מהעבודה.
 .13.10מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,כל תביעה לפיצויים עקב תאות עבודה לעובד של הקבלן או
לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת
בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין ושא זה.
 .13.11סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
.14

שילוט
 14.1עם תחילת ביצוע העבודות יציב הקבלן באתר העבודות שלט על ביצוע הפרויקט .השלט יוזמן על ידי
החברה ויקוזז סך  ₪ 3,500לא כולל מע"מ )בגין כל שלט( מהחשבון הראשון של הקבלן )ללא החזר(.
אספקה והתקה של השלט למקום מאושר על ידי החברה -תבוצע על ידי הקבלן.
 14.2הקבלן ,קבלי משה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בוסף לשלטים האמורים לעיל .שילוט וסף
יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.
 14.3הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבוו.
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 15לוח זמים לביצוע העבודות
 15.1הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שקבע בצו התחלת עבודה )להלן" :מועד תחילת ביצוע
העבודות"( ,להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף ובכל מקרה באופן בו העבודות יסתיימו בתוך
______________ חודשים ממועד מתן צו התחלת העבודה )להלן" :מועד סיום ביצוע העבודות"(,
וזאת בהתאם לאבי דרך הקבועות בספח ד' המצ"ב ,ולוח הזמים המפורט שיוכן ע"י הקבלן כאמור
בסעיף  15.12.1להלן ,ולשביעות רצון המזמין והמהל.
 15.2בוטל.
 15.3ככל והקבלן יידרש לביצוע עבודות במשמרות ו/או עבודות לילה ,על הקבלן האחריות לקבלת מלוא
ההיתרים הדרושים לשם ביצוע עבודות כאמור ,כדי לעמוד בלוחות הזמים .הקבלן מצהיר בזאת
במפורש ,כי במסגרת שכר החוזה שהוצע על ידו במכרז ,לקחה על ידו בחשבון העובדה ,כי תקופת חוזה
זה היה כמפורט בסעיף  15זה ,וכן כי לאור מיקום ביצוע העבודות ,ישו סיכוי סביר כי יידרש לבצע
חלק יכר מהעבודות בשעות הלילה ,בכפוף לקבלת היתר לעבודות לילה ,וכי יהיה מוע מלטעון כל טעה
שהיא מכל סיבה שהיא בוגע לכך ,לרבות בגין הפסד רווח.
 15.4הקבלן יקוט בכל האמצעים ,כולל עבודה במשמרות וספות ותגבור עובדים וציוד ,לפי הוראות המפקח
וללא תמורה וספת לשכר החוזה ,כדי לעמוד בלוח הזמים .הקבלן ימע מפיגור ו/או עיכוב במסירת
העבודה ,מכל סיבה שהיא.
15.5

15.6
15.7
15.8
15.9

הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על פי המפורט בלוח הזמים המעודכן האחרון,
אשר קיבל את אישורו של המהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמים ,בכל אחד מחלקי ביצוע העבודה,
יציין הקבלן במפורט מה היו ו\או יהיו הצעדים בהם קט ו\או יקוט ,כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות
ממועד סיום העבודה.
הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הדרשים לעמידה בלוח הזמים.
כמו כן דרש הקבלן  ,לעשות כל שביכולתו ובאמצעותו בכדי לקדם את לוחות הזמים .בין היתר הקבלן
דרש להשתמש בתביות יציקה תעשייתיות ,בטון מהיר התקשרות ,טיח ובידוד בהתזה ועוד.
הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלי המשה ,לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבון בלוח
הזמים וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוי ויביא בחשבון תוכית עבודה מתואמת.
מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה או מיתר הוראות ההזמה ומסמכיה ,במידה ובכל זמן שהוא יהיו
המזמין והמפקח בדעה ,שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות,
חלקן או כולן או איזה שלב שלהן ,במועד המיועד לכך על פי לוח הזמים ו/או את עמידת הקבלן בלוח
הזמים ,כמפורט בהסכם זה ,כי אז תחולה ,בין ההיתר ,ההוראות הבאות:
15.9.1

המזמין והמפקח רשאים להורות לקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים לתיקון המצב ,בין
תוך פירוט של האמצעים הדרשים ,לרבות הוספת ציוד ,העסקת כוח אדם וסף וכיו"ב,
ובין ללא פירוט .מיד עם קבלת הוראת המזמין והמפקח יקוט הקבלן ,על חשבוו ,בכל
האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד ואת עמידתו בלוח
הזמים ,כאמור לעיל ,ויפרט למזמין ולמפקח בכתב את כל האמצעים בהם קט ואת קצב
התקדמותו.

15.9.2

היה המזמין ו/או המפקח בדעה ,שאין די באמצעים בהם קט הקבלן ,כאמור בסעיף 15.9.1

לעיל ,בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לכך על פי לוח הזמים,
רשאי המזמין ו/או המפקח להורות לקבלן על אמצעים וספים בהם על הקבלן לקוט,
לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,תוספת כוח אדם ו/או תוספת אמצעים.
הקבלן מתחייב לקוט ,מיד עם קבלת הוראת המזמין ו/או המפקח ועל חשבוו ,בכל
האמצעים המתחייבים והדרשים ,לרבות באמצעים המפורטים בהוראת ה"ל ,כאמור
לעיל ,בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לכך על פי לוח הזמים,
לרבות העסקת עובדים בשעות וספות ו/או במשמרות ו/או בשעות עבודה בלתי מקובלות
ו/או תוספת אמצעים ,וכן לדאוג לקבלתם של כל האישורים שיידרשו בשל הקיטה
באמצעים אלה ,ככל שיידרשו ,על-פי כל דין.
15.9.3

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו ,כאמור בסעיפים  15.9.1ו 15.9.2-לעיל ,רשאי המזמין,
אך לא חייב ,לבצע את העבודות ,כולן או מקצתן ,באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת,
על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהא רשאי לגבות או
לכות או לקזז את ההוצאות האמורות ,בתוספת תקורה של  ,15%שתחשב כהוצאות יהול
משרד וכלליות ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן
בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות מימוש הערבות.
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לצורך סעיף  15.9.3זה תהא למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתקים
והחומרים המצאים באתר הביה ,ואשר לצורך השלמת העבודות יועברו לרשות המזמין.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי לא ימע מהמזמין את השימוש בכל האמצעים המצאים באתר
הביה ,לרבות ציוד וחומרים ,כלי עבודה ,מכוות או מתקים אחרים כלשהם של הקבלן
ולא יפריע לעבודתו של כל קבלן אחר ,אשר ישלים את ביצוע העבודות.
 15.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.9לעיל ,במידה ויהיה צורך ,לדעת המזמין והמפקח ,בכל זמן שהוא,
להחיש את קצב ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,מעבר לקבוע בלוח הזמים ,יפה המזמין ו/או המפקח
בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות המבוקשות ,ולמלא
אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח לצורך זה ,לרבות בכל הוגע לקצב העבודה ,ימי העבודה ,אופן
העבודה ושיטות העבודה ,וכל זאת בתוספת תשלום כפי שיסוכם בין הצדדים .הורה המזמין לקבלן
להחיש את קצב ביצוע העבודות ,כאמור לעיל ,ולא מילא הקבלן אחר הוראת המזמין ,תחולה הוראות
סעיף  15.9.3לעיל ,בשיויים המחויבים.
 15.11כל ההוצאות להכת לוח הזמים המפורט בתוכה שתקבע ע"י המפקח ,הרצתו במחשב ועדכוו כלעיל,
לרבות קבלת תוי התיב הקריטי ,לוח הגט וכל דו"ח דרוש אחר ,בכל משך תקופת ביצוע העבודות,
עד לסיומה ולמסירת העבודות למזמין ,יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי היחידה שבחוזה.
 15.12לוח זמים מפורט
15.12.1

תוך ארבעה עשר ) (14יום ממועד חתימת חוזה זה ,ימציא הקבלן למהל לאישור ,לוח זמים
מפורט ערוך לפי שיטת התיב הקריטי בתוכת  .MSPROJECTלוח הזמים יבוצע
בהתבסס על התוים ,תקופת הביצוע וחלקי הביצוע המפורטים באבי הדרך המצ"ב
כספח ד' לחוזה זה )להלן" :לוח הזמים"( ,ויבוצע עד לפרט שיידרש על ידי המזמין ולפי
שיקול דעתו הסופי והבלעדי ויכלול את הזמים לביצוע חלקי הפעולות לביצוע העבודות,
כולל מועדי התחלת כל אחד מחלקי העבודות והשלמת חלקי העבודות שהקבלן מתחייב
לעמוד בהן ,כמפורט בתוכיות ובחוזה זה ,וכן יכלול מועדי השלמת העבודות בשטחי
הפיתוח והשטחים הציבוריים בפרויקט .מבלי למעט מהאמור ,לוח הזמים המפורט יכלול
התייחסות לשלבי המסירה ,קבלת טופס  ,4אישורי מעבדות וכל שדרש לאכלוסו המלא של
המבה.

15.12.2

לאחר אישור לוח הזמים על ידי המהל כמפורט בסעיף  15.15יצורף לוח הזמים כספח
ד' 1לחוזה זה.

15.12.3

לוח הזמים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הדרשות לביצוע הפרויקט.
בעת הכת לוח הזמים ,תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם .לוח הזמים
יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט ,אלא
גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות ,כגון לוחות זמים לאספקת ציוד,
רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

15.12.4

התוכית תציג את תקופת הפעילות )כלומר ,האומדן הטוב ביותר ,בהתחשב בהיקף
הפעילות והמשאבים שתוכו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכית .הימעות
מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הדרש לצורך ביצוע חוזה זה לא תפטור את הקבלן מהשלמת
כל העבודה שדרשה בתחום תאריך השלמה שקבע ,על אף אישורו של מהל הפרויקט את
לוח הזמים.

15.12.5

שבתות ,חגים ,ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון ומועדים אחרים העשויים לגרום
לעיכובים בעבודות ,יילקחו בחשבון בהכת לוח הזמים ע"י הקבלן .תאי מזג אויר
אופיייים לעוה באתר הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכת לוח הזמים של כל עבודה
המושפעת על ידי מזג אויר .תוים אלה ייכללו בלוח הזמים של הפרויקט המציג את
השלמת כל העבודות במועד שקבע בחוזה.

15.12.6

לוח הזמים שיוכן ע"י הקבלן ייבדק על ידי המהל ,ואם יימצא מתאים ,יאושר .עותק
מאושר יוחזר אל הקבלן .לוח הזמים ממוחשב ,כפי שאושר על ידי המהל ,יהווה את
תוכית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של
הקבלן .לוח הזמים המאושר לא ישוה עד סוף הפרויקט ,ויקרא "לו"ז בסיסי"Master " ,
."plan

15.12.7

עם אישור לוח הזמים של הפרויקט ,עותק רגיל )ייר( ועותק אלקטרוי )דיסק( של לוח
הזמים ובסיסי התוים של המחשב יסופקו למהל.
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 15.13דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשיויים בלוח הזמים:
15.13.1

פעם בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמים ויכלול בו את העדכוים הבאים:
 15.13.1.1התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.
 15.13.1.2הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.
 15.13.1.3אומדן הזמן שותר באשר לתאריך שדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם
עדיין לא הושלמה.
 15.13.1.4פלט גט תכון מול ביצוע ,המציג את הביצוע בפועל מול לוח הזמים הבסיסי
המאושר .
 15.13.1.5מובהר בזאת לקבלן כי תאי להכסת שיוי בלוח הזמים היו אישור המהל
לכך .הקבלן איו מוסמך להכיס שיויים בלוח הזמים מבלי שיתקבל לכך
אישור המהל מראש ובכתב.
 15.13.1.6בוסף לאמר לעיל ,הקבלן יגיש למהל דו"ח תמלילי פעם בכל חודש עם לוח
הזמים המעודכן ,בצורה שיוסכם עליה בין הקבלן והמהל .הדו"ח יכלול תיאור
התקדמות במהלך החודש האחרון ,כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך
ביצוע ,פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא ,תיאור של תחומים
בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של
פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה ,והסבר לפתרון אשר בוצע או הוצע.
 15.13.1.7הקבלן רשאי ליזום תיקוים ברצף הלוגי ובתוכית לוח הזמים במקרה של
שיוי בתוכית הפרויקט שלו .היה והקבלן יבקש לבצע שיויים משמעותיים
בלוח הזמים המאושר של הפרויקט ,כדי שישקפו שיויים בשיטות התפעול
ולוח הזמים שלו ,הוא יודיע למהל בכתב ,ויציין את הסיבות לשיויים
המוצעים .והיה והמהל יראה שיויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש
מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור ,את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו.
תיקון ייחשב כעיקרי אם אומדן הזמן הדרש או שדרש בפועל לפעילות ,או
הלוגיקה או רצף הפעילויות שוה מהתוכית המקורית במידה כזאת שקיים
ספק סביר באשר להשפעה על התיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה
המצויים בחוזה.

15.14

15.15
15.16
15.17

 15.13.1.8תיקוים בפעילויות ,בעלי זמן ציפה מתאים ,ייחשבו כתיקוים מזעריים ,אולם
הצטברות תיקוים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה
המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה .היה ושקל תיקון
ברצף הלוגי של לוח הזמים ,הקבלן ידווח למהל בכתב ויתאר את התיקון
ובצרוף העילות לתיקון .המהל בתיאום עם המזמין מוסמך באופן בלעדי לאשר
או לא לאשר את בקשת הקבלן לשיוי בלוח הזמים.
זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר ,או תאריך הסיום
המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמים של הפרויקט .זמן ציפה כולל
מוגדר כמידת האיחור של פעילות תוה ,או סידרת פעילויות ,לפי שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה
של הפרויקט .זמן הציפה איו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן ,אלא יש להשתמש בו למען
האיטרס של השלמת הפרויקט בזמן .הארכות זמן לביצוע הדרשות על פי התאים הכלליים ביחס
להתאמות זמן צודקות יועקו ע"פ בקשה בכתב המתחת את לו"ז והתיב הקריטי רק במידה אשר בה
התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת
שהוצאה הוראת ביצוע לשיוי.
לאחר אישור לוח הזמים על ידי המהל ,יחתמו עליו המזמין והקבלן וממועד זה יהווה לוח הזמים
חלק בלתי פרד מהחוזה.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמים כאמור לעיל ,איו פוטר את הקבלן
מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמים הכללי.
לוח הזמים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות העבודות .מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח
והעדכוים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשים ו/או מאריכים את התקופה הקובה לביצוע
העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם של העבודות ו/או כמשים את לוח
הזמים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על פיהן.
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 15.18כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמים ,לא יאושר לתשלום חשבון בייים כלשהו אשר יוגש על ידי הקבלן
למזמין .כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין חשבון בייים בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן
למהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמים כאמור לעיל.
 15.19לא המציא הקבלן לוח זמים מפורט תוך התקופה הקובה בסעיף  15.12.1לעיל ,יקבע לוח הזמים
המפורט בידי המהל ולוח זמים זה יחייב את הקבלן .כל ההוצאות שייגרמו למהל בתכון לוח הזמים
המפורט בתוספת  ,15%יחולו על הקבלן .ההוצאות בתוספת  15%יוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת
או ייגבו ממו בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות חילוט ערבויות .שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המהל
וקביעתו תהיה סופית .לחלופין רשאי המזמין להמתין עד שהקבלן ימציא לו"ז כדרש כאשר כל יום
איחור מעבר ל 14-הימים האמורים בסעיף  15.11.1יגרור אחריו קס של .₪ 2,000
 15.20המזמין ו/או המהל יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שיוים בלוח הזמים ובעיתוי ביצוע
כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות בייהן וזאת בתיאום עם הקבלן ,והקבלן יפעל על פי לוח הזמים
המתוקן.
15.21
15.22

15.23

15.24

ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמים פירושו בוסף להשלמת העבודות או חלקן בתקופת הביצוע גם
עמידה בשלבי הבייים הקובים בלוח הזמים הכללי.
הקבלן יהא אחראי לכל זק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש גד המזמין ו/או גד המהל ו/או גד
המפקח ו/או גד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלים
האחרים ,לרבות קבלי המשה ו/או הגורמים האחרים ,אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו/או למי מהם,
בגין זקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמים הכללי ו/או מביצוע העבודות שלא על פי
הוראות החוזה וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות
החוזה ו/או על פי כל דין.
עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב סיבות של כח עליון אשר לקבלן לא היתה שליטה עליהן
והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמען ,לא יחשבו להפרת חוזה זה בידי הקבלן ,ובתאי שהקבלן תן
למהל הודעה על כך תוך  7ימים מהיווצרותן של סיבות אשר לדעתו הין סיבות של כח עליון.
לצרכי חוזה זה "כח עליון" פירושו :מלחמה ,פעולות איבה ,פלישת אויב ,פעולות מדיה אויבת או
קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדית ישראל ככח עליון או אשר לדעת המהל לקבלן לא
היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למעה ובלבד שתאי מזג האוויר לרבות ימי גשם ,שלג ,רוח ו/או
שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד ,שביתות ו/או השבתות וכיוצ"ב ו/או
המצב הוכחי במשק של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות ביה מיהודה שומרון וחבל עזה
ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ולרבות החרפת המצב האמור ,לא
יהוו ולא יחשבו כח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת הביצוע.
גרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כח עליון כהגדרתו לעיל ,רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע
להשלמת העבודות והמהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שיויים בכפוף לתאים כדלקמן:
15.24.1

הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כח עליון לאחר  30יום מתום התאים שהיוו את
הכח העליון.

15.24.2

הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצוו של המהל ,לרבות יומן העבודה ,שאמם
קרו התאים המהווים כח עליון.

15.24.3

כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל ,תהא בכתב ותוגש למזמין ולמהל.

 15.25הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבאתר יימצאו בתקופת ביצוע העבודות גורמים אחרים המשתתפים בהקמת
הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמים ולא יהא בכך עילה לעיכוב
כלשהו בלוח הזמים ובביצוע העבודות על ידו.
 15.26עוד מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי ,ביצוע הפרויקט ,לרבות הוצאת צו התחלת עבודה ,מותה בקבלת כל
האישורים וההיתרים הדרשים על פי כל דין ,אם דרשים ,מכל גוף ו/או רשות מוסמכת לצורך ביצוע
הפרויקט .הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או שכר כלשהו ,וכן לא יהיה זכאי לכל שיוי
מלוח הזמים המאושר לביצוע העבודות ,ככל והוצאת צו התחלת עבודה תתעכב מהטעמים האמורים.
 15.27אם בכל זמן שהוא ,המהל ו/או המפקח יהיה בדעה כי קצב ביצוע העבודות איטי מידי בכדי להבטיח
את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהם בזמן הקבוע ,או תוך הארכה שיתה להשלמתן ,לרבות עבודות
של קבלים אחרים יודיעו המהל ו/או המפקח לקבלן בכתב ,והקבלן יקוט מיד באמצעים הדרושים
בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן ,או תוך הארכה שקבעה להשלמה ויודיע עליהם למהל
ולמפקח בכתב.
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 15.28היו המהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שקט בהם הקבלן כאמור אים מספיקים כדי להבטיח את
השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח הזמים או תוך הארכה שיתה להשלמתן -
יורו המהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם יש לקוט והקבלן מתחייב לקוט מיד
באמצעים האמורים.
 15.29לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור ,רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או
על פי כל דין ,לסלק הקבלן מן האתר ולבצע את העבודות כולן או מקצתן ,באמצעות קבלן אחר או בכל
דרך אחרת על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .המזמין יהיה רשאי לגבות
מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת  15%לכיסוי הוצאותיו הכלליות ,ולכותם
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא .כן יהא רשאי המזמין לממש את ערבות הביצוע על מת לגבות
את ההוצאות האמורות.
בביצוע העבודות האמורות יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד ,המתקים והחומרים המצאים
באתר העבודות .הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך
אחרת לסלקו מהאתר ,לבצע את העבודות על ידי אחר ולהשתמש בציוד ,במתקים ובחומרים כאמור.
 15.30סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 16בוטל.
 17סימון :
17.1
17.2

17.3

17.4
17.5
17.6
17.7

הקבלן יהיה אחראי לסימון הכון והמדויק של העבודות ,באמצעות מודד מוסמך שמטעם הקבלן
ולכוותם של הגבהים והממדים של העבודות וכל חלק מהן בהתחשב עם קודות הקבע עליהן חייבים
לבסס את הסימון .הוצאות הסימון ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
הקבלן יהיה אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון מן הסימוים שהוא חייב לבצע ,ויהא חייב
לתקים ו/או לתקן על חשבוו כל חלק מהעבודות שבוצעו ו/או בו תוך אי דיון ו/או סטיה ו/או שגיאה
כאמור ,וזאת בהתאם לקביעותיו של המפקח .קביעותיו של המפקח בושא זה תהייה סופיות ובלתי
יתות לערעור.
מסרו לקבלן קודות קבע מסוימות ,חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של קודות אלה הן בתוך
אתר העבודות והן מחוצה לו .סולקו ,פגעו ,טושטשו או שוו קודות הקבע ,על הקבלן לחדשן על חשבוו
הוא.
בגמר יציקת או התקת כל מפלס או חלק של העבודה ,תבוצע בדיקת מיקום פיות הביין על ידי "מודד
מוסמך" .הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה לאחר אישור המפקח ,ביומן העבודה ,של תוצאות
המדידה.
המזמין יהא רשאי למות על חשבוו "מודד מוסמך" מטעמו שיפקח על הסימון והמדידות הערכים על
ידי הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בהעסקת המודד בידי המזמין כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן
על פי החוזה בוגע לסימון ולמדידות.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרק ג'  -השגחה ,שמירה והוראות:
 18השגחה מטעם הקבלן:
 18.1הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת הביצוע צוות יהול מקצועי הדסי )להלן" :הצוות"( בעל רמה
מקצועית גבוהה ויסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם ובמהותם לעבודה שוא חוזה זה.
 18.2הצוות יהל ,יתאם ,יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן ,במהלך
שלבי האישורים ,הביצוע ,התפעול ,הבדק והאחזקה.
 18.3הקבלן מתחייב כי הצוות יהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.
 18.4הצוות יכלול ,כדרישת מיימום ,את בעלי התפקידים המפורטים להלן )וזאת בוסף למהל פרויקט בעל
יסיון של  5שים לפחות בביצוע פרויקטים לפרויקט מושא הסכם זה(:
 18.4.1מהדס אחראי על הביצוע –
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מהדס ביצוע או הדסאי ותיק ומוסה מטעם הקבלן המועסק במשרה מלאה .מהדס הביצוע
יהיה מהדס או הדסאי רשום על פי דין ,בעל ותק מקצועי של חמש ) (5שים לפחות.
המהדס האחראי מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות
עבודות לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות או בהתאם להוראות המזמין.
לפי תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהדס אשר יחתום על
הצהרת המהדס האחראי לביצוע ואחראי על הביקורת כדרש ע"י הרשויות ועל פי הוראת
המזמין .חתימה זו על טפסי מח' הרישוי תעשה מיד עם הוצאת צו העבודה לקבלן וכתאי
להתחלת העבודה באתר.
הקבלן מתחייב באמצעות המהדס האחראי לביצוע ה"ל כי שלד הביין יבה לפי כל הכללים,
ההחיות ,התקים וההוראות ההוגים והדרשים בעת ביצוע העבודות ,ובהתאם למתואר
במסמכי מכרז/חוזה זה.
כמו כן יראה המהדס ה"ל כאחראי על ביצוע השלד והביין במשמעותה של אחריות כזו עפ"י
חוק התכון והביה תשכ"ח –  ,1965על תקותיו.
אחריות זו היא כלפי המזמין וכלפי כל רשות המחוקקת או מוסמכת וכן כלפי כל צד העשוי
לתבוע את המזמין את הרשות או המהדס בגין אי ביצוע השלד בהתאם לדרישות התכון
והחוק וכ"ל לגבי הביקורת על הביצוע.
 18.4.2מהל עבודה באתר  -הקבלן יעסיק מהל עבודה באתר ,בעל יסיון של  5שים לפחות.
מהל העבודה יהיה אחראי ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות ,לריכוז ויהול כל העבודות
וישמש כתובת לכל פיה מהמזמין ,מהמהל ,או מהמפקח .מהל העבודה יהל את העבודות
מטעם הקבלן .מהל העבודה יהיה באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע
העבודה .הקבלן לא יחליף את מהל העבודה בלי אישורו המוקדם או דרישתו של המפקח.
 18.4.3מודד – הקבלן יעסיק ,בהתאם לצורך ,מודד מוסמך .המודד יהיה אחראי לסימון פיות המגרש,
פיות הבית במגרש וזאת על סמך קואורדיטות של פיות המגרש שיקבל מהמזמין .כמו כן,
יסמן המודד את היסודות ,ויהיה אחראי לבדיקת קווי הביין ולאישורם ע"י מודד מטעם
המפקח והרשויות.
בגמר יציקת היסודות ,יבדוק המודד סטיות ביחס למתוכן ויעביר את המידע למפקח.
המודד יאבטח את סימון פיות המגרש והמבה ,ובמידת הצורך) ,ולפי דרישת המפקח( יחדש
ויבצע כל מדידה שתידרש במהלך הבצוע כדי לעקוב ולוודא דיוק העבודה.

18.5

18.6
18.7

18.8
18.9

 18.4.4יועץ בטיחות  -הקבלן יעסיק יועץ בטיחות מוסמך מטעמו אשר יבדוק את אתר העבודה שטח
ההתארגות ודרך הגישה לפי תחילת העבודה ,יכין החיות בטיחות לקבלן וילווה את עבודת
הקבלן במהלך בצוע העבודה ועד לסיומה .יועץ הבטיחות יעביר את החיות העבודה
הראשויות ודוחות הביקורת מידי שבוע למפקח .הקבלן ימלא את כל הוראות יועץ הבטיחות,
יפסיק את העבודה בכל מקרה בו יתריע היועץ על פגיעה בבטיחות ויתקן מיידית את הטעון
תיקון.
מיוי הצוות יהיה טעון אישור ,מראש ובכתב ,של המהל .המהל יהא רשאי לסרב למיוי כלשהו ,וכן
יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות וזאת ,מבלי למק את החלטתו .דרשה החלפתו של
חבר צוות ,ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך  14יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק ,הוראות סעיף זה,
יחולו גם על חבר צוות מבין המויים בו ,אשר מוה בעקבות דרישה להחלפה כאמור.
הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את חברי הצוות הזכרים לעיל מבלי למות
תחילה אחרים תחתם בהתאם למגון המפורט לעיל.
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו ,כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן
לביצוע כון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו/או מהמהל ו/או מהמפקח ,דין כל בא כוח מוסמך של הקבלן כדין
הקבלן.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

54

 19גידור ,שמירה  ,בטיחות ,אמצעי זהירות ,גיהות בעבודה ,משרד וסילוק חומרים:
 19.1הקבלן יקוט ,באחריותו ועל חשבוו ,בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר
העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה .הקבלן יספק ויתקין שמירה ,גידור תקי ומלא לאתר הבייה,
אורות ,שלטי אזהרה ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמיות ושאר אמצעי זהירות לביטחום
ולוחותם של עובדיו והציבור ,בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי ,ועלותם של אלו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בגיה תמורה בפרד.
 19.2במידה והאתר מגודר כרגע ע"י גורם אחר ,באופן מלא או באופן חלקי ,על הקבלן להעתיק ולהשלים
את הגדר הקיימת למיקום הסופי שלה עבור עבודות הביוי ,על פי תכית אירגון אתר מאושרת .עבודה
זו כלולה בשכר החוזה ולא תשולם בגיה תמורה בפרד.
 19.3הקבלן ימה ממוה בטיחות מוסמך ע"י הרשויות הרלווטיות לצוות עובדיו המצאים בשטח אתר
העבודה ו/או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממה ,לה אחראי הקבלן )להלן" :אתר
העבודה"( ,שישמש כאמן בטיחות ,ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן
ולרבות קבלי משה מטעם הקבלן באתר העבודה )להלן" :ממוה הבטיחות"( .הקבלן יציג בפי המזמין
את תעודת ההסמכה של ממוה הבטיחות מטעמו.
 19.4הקבלן וממוה הבטיחות מטעמו יהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגים בחוקים ,ובתקות בטיחות
בעבודה הידועים וההוגים בישראל ,כגון :חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ,1954פקודת הבטיחות
בעבודה  ,1970תקות הביה ,תקות ארגון הפיקוח על העבודה ,תקות העגורים ,תקות ציוד מגן אישי,
עבודה על גגות שבירים ,עבודה במקום מוקף ,עבודה ברעש ועוד.
 19.5ממוה הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן ולרבות קבלי המשה שלו ,במהלך כל שעות העבודה ויוודא
את ביצוע ההלים והוראות הבטיחות וכן את עמידת עובדי הקבלן בדרישות כל דין .בוסף יהיה ממוה
הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן וקבליו
השוים.
 19.6הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגיהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע עבודתו ,או
כפי שדרש עפ"י כל דין .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן על חשבוו ואחריותו אביזרי
הבטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,עליים ,כובעי מגן ,אוזיות מגן ,וכל ציוד אחר בוסף
כפי שיומלץ ע"י ממוה הבטיחות של הקבלן.
 19.7הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו
כולל :מופים ,מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקי רציפות הארקה לציוד ייד וקבוע ,וכל
ציוד אחר או וסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.
 19.8הקבלן יספק ציוד עזרה ראשוה לעובדיו ,כולל ציוד לפיוי פגעים ,ימה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן
דוד אדום להגשת עזרה ראשוה באתר העבודה ,ויקציב רכב שישמש לפיוי פגעים למתקן רפואי ,או
בית חולים בשעת חירום.
 19.9הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה כולל הצבת ציוד מגן-אזהרה עפ"י כל
דין ,כגון :מחסומים ,זהרוים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או אביזרי בטיחות
אחרים כפי שיידרשו על ידי ממוה הבטיחות של הקבלן.
 19.10היגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הדסי מכי כבד ,עגורים ,מלגזות או כל
ציוד אחר תעשה עפ"י חוק התעבורה של מדית ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי
הפעלת הציוד ה"ל תעשה בעזרת כח אדם לווה ,כגון :מאותתים לעגורים ,מכווי רכב כבד לאחור
וכד' ,וכל זאת ע"י אשים שהוסמכו והוכשרו לכך וושאים עימם רשיוות הסמכה תקפים בהתאם.
 19.11הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכים מכל הסוגים עפ"י ההלים המחייבים באתר העבודה,
כולל סימום והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ,ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר
העבודה.
 19.12הכסת חומרים ,כאמור בס"ק ) (10לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או
פיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש ממוה הבטיחות של הקבלן.
 19.13הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש ,כדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש ,לרבות מטפים שיהיו
באתר העבודה ,ויוודא את תקיותם ,כולל בדיקה תקופתית ושתית וקבלת רשיון מאת מכבי האש.
 19.14הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש כאמור
בס"ק ) (12לעיל וטיפול בו .כמו כן ,יחתים הקבלן את עובדיו על כך שהם קבלו והביו את האמר
בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.
 19.15מיקום מבים זמיים ,מתקי עזר ,או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך ,יהיה בתיאום עם הרשויות
הרלווטיות וממוה הבטיחות של הקבלן.
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 19.16הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקי מי שתייה ורחצה ומתקים
וספים ,כפי שדרש בכל דין ו/או בתאי הבטיחות והגיהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות
עימו ,וכן ידאג לאחזקתם התקיה של המתקים ה"ל.
 19.17קבלן שאיו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת
החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך ,לרבות עבודות הקשורות לחיבור
או יתוק חשמל ,והכל עפ"י הדרש בחוק החשמל.
 19.18הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממהל הפרוייקט  /מפקח או מכל
אדם אחר המוסמך לכך מטעם מהל הפרוייקט  /מפקח.
19.19

הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאוה ,או כמעט תאוה ,באופן מיידי לממוה הבטיחות מטעמו,
ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להחיות בטיפול ,תידרוך ,המשך או עצירת העבודה וכו' .ממוה
הבטיחות של הקבלן ידווח מיידית למהל הפרוייקט  /מפקח על כל אירוע תאותי ויעביר לו דו"ח
חקירת תאוה.
הקבלן ו/או ממוה הבטיחות מטעמו ידווח למשרד העבודה בתוך שלושה ימים על כל התרחשות של
תאות עבודה ,בטופס מתאים ,ויעביר עותק למהל הפרוייקט  /מפקח.
הקבלן יוודא את תקיות כלי העבודה ,האביזרים והציוד הלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג
להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקוו לפי הצורך.
אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול על
הקבלן בלבד.

19.23

עבודות בשעות הלילה ו/או בתאי מזג אוויר קשים ו/או עבודות התחברות למתקים קיימים לא יבוצעו
ללא תיאום מוקדם ,בדיקה וקבלת אישור מהל הפרוייקט  /מפקח ,כאשר במהלך ביצוע העבודות ה"ל
דרשת וכחותו של ממוה הבטיחות של הקבלן.
הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בושאי בטיחות וגיהות הקשורים לאתר העבודה
וסביבתו ,כולל סיכוים לווים הקיימים באתר העבודה.
מהל הפרויקט  /מפקח ו/או ממוה הבטיחות של הקבלן מוסמך ורשאי לבקר באתר/י העבודות
ולהפסיק כל עבודה המתבצעת באתר העבודה ,אשר עשית ביגוד לחוקים ,תקות ,ווהלי הבטיחות,
ואשר לא ממלאת אחר ההוראות וההלים המפורטים בחוזה ,זה ,או כל והל אחר שלא הוזכר לעיל ,או
המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר/ים עפ"י הדרש על פי דין.
מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או החיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתיתן מפעם לפעם
לקבלן על ידי מהל הפרוייקט  /מפקח או על ידי מי מטעמו ,לא תטיל אחריות כלשהי על מהל הפרוייקט
 /מפקח ו/או המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה ,אלא תוסיף
על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או והג בטיחות.
לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד מהל הפרוייקט  /מפקח או מי מטעמו כדי להסיר אחריות מהקבלן,
או להטיל אחריות על המזמין ו/או על מהל הפרוייקט  /מפקח אשר מוטלת על הקבלן ע"פ החוזה ו/או
על פי כל דין.
לפי התחלת ביצוע העבודות באתר העבודות על הקבלן להקים בגבולות האתר גדר ארעית ושערים
בהתאם לדרישות הדין ,דרישות המועצה והחיות המפקח ,אשר תחצוץ ותפריד בין אתר העבודות לבין
מוסדות החיוך הסמוכים והבאים בשעריהם.
על הקבלן לתחזק ולתקן על חשבוו ,את הגדר ,במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ,לרבות השערים,
והכל לשביעות רצון המפקח ,ולסלק את הגדר לאחר סיום ביצוע העבודות ,על חשבוו .במידת הצורך
יעתיק ,יזיז ו/או יחליף הקבלן את הגדר על פי חלקי העבודה השוים .יובהר כי המועצה שומרת לעצמה
את הזכות להציב פרסום ע"ג גדר אתר הבייה באמצעות מי מטעמה ולקבלן אין ולא תהיה כל זכות
לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם הצבת הפרסום ע"ג הגדר ו/או להציב פרסום ע"ג הגדר בעצמו
ו/או באמצעות מי מטעמו.
אין להיח חומרי הבייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר.
מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעיל ,הין כהשלמה לכל דרישות הדין ,מיהל ההדסה ,חברת
הביטוח וכד' ,בדבר התקת גידור ,שמירה וכיוצ"ב באתרי ביה.
הקבלן ישכור ויעסיק ,על חשבוו ,צוותי שמירה ו/או אבטחה לאתר העבודות ,אשר ימעו כיסת בלתי
מורשים לאתר העבודות במהלך כל תקופות העבודות ,בכל שעות היממה .זהות השומרים ו/או
המאבטחים כאמור ,תאושר על ידי גורמי הביטחון במשרד החיוך ובאגף החיוך במועצה ,טרם תחילת
עבודתם באתר העבודות.

19.20
19.21
19.22

19.24
19.25

19.26

19.27

19.28
19.29

19.30
19.31
19.32
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 19.33מובהר בזאת כי יישום דרישות האבטחה יהיה על ידי הקבלן ,ועל חשבוו.
 19.34מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והדין ,יתקין הקבלן אמצעי תאורה באתר
העבודות אשר יאירו את העבודות החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן ,והכל לשביעות רצון המהל
ועל פי החיותיו.
 19.35הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבוו ,לרבות תשלומים לרשויות בגין תפעולו ,משרד לשימוש
המהל והמפקח .הקבלן יבטיח שמירה על המשרד וידאג לחיבורו למערכות חשמל ,מים ,ביוב ,טלפון,
ליקיוו השוטף ולתקיות הציוד והריהוט בו.
 19.36סילוק עודפי החומרים ,פסולת וחומרי חפירה אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות המפקח,
למקום שיאושר על ידי הרשויות ,לרבות המועצה ויבוצע על חשבון הקבלן ,לכל מרחק שיידרש ,כולל
תשלום האגרות המתחייבות מכך .על הקבלן לוודא אצל הרשות המוסמכת ,את מקומות השפיכה
המותרים .סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו/או לפי דרישות המפקח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי חל איסור לפות פסולת ו/או חומרים אחרים לתוך מי הים .המזמין
יהא רשאי לזמן על פי הצורך את המפקח למיעת זיהומי ים מהמשרד לאיכות הסביבה על מת לוודא
כי לא מתבצעת שפיכה/זליגה של פסולת ו/או חומרים אחרים למי הים.
 19.37מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי יועץ בטיחות מטעם הקבלן.
 19.38סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה ,אשר תקה למהל את הזכות להורות על עצירה מיידית של ביצוע העבודות ,עד
לתיקון ההפרה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקית למהל ו/או
למועצה על פי חוזה זה.
 20אספקת מים וחשמל לאתר העבודות
 20.1הקבלן היו האחראי הבלעדי בכל הוגע לאספקתם של המים והחשמל לאתר העבודות ולביצוע הקמתן
של מערכות המים והחשמל הזמיות באתר הביה ,הדרושות לצורך ביצוע העבודות ,לרבות בירורים
מוקדמים והגשת בקשות ,עד לקבלת החיבור מחברת החשמל ,ולרבות ביצוע ההתקה ,הפריסה,
ההחה ,ההארקה ,החיבור לרשת החשמל ולרשת המים העירוית ,התחזוקה והשמירה על המערכות
האמורות ,וכן להתחברות לרשת הביוב העירוית עבור שירותים זמיים לעובדים וכן לכל סידורי
הבטיחות הדרשים מקבלן ראשי החל ממועד קבלת אתר הביה לביצוע העבודות ועד למועד השלמת
העבודות ותפעולו התקין של המבה בהתאם ללוח הזמים המקורי של הקבלן ,וכל ההוצאות בקשר
לכך תחולה על הקבלן בלבד .במידה והוכן או הוזמן ,על ידי המזמין ,חיבור מים ו\או חשמל לטובת
ביצוע הפרויקט ,עלות התשלום לתאגיד ו\או לחח"י תקוזז מהתשלום לקבלן.
 20.2הקבלן יבצע ,על חשבוו ,את כל העבודות ,החיבורים והסידורים הדרושים לצורך אספקת המים
והחשמל לכל מקום באתר הביה בו יהיה צורך בשימוש בהם ,לרבות החת ציורות וכבלים ,התקת
שעוים )בתיאום ובאישור המזמין( ומכלים רזרביים וכד' .הקבלן יכין ויפרוס רשת של ברזים ,שקעים
לכח ואמצעי תאורה ,לפי ההתקדמות בביצוע העבודות ולפי הצורך ו/או בהתאם להחיות המזמין
והמפקח ,בכל אתר הביה ,לרבות בכל קומה/חלק של המבה.
 20.3הקבלן אחראי לכך ,שכל רשתות ,מערכות ומתקי החשמל באתר הביה ,לרבות מערכת החשמל
הזמית ,הן לצורכי עבודה והן לצורכי תאורה ,יתוכו ,יבוצעו ,יותקו ,יפעלו ,יתוקו ,יתוחזקו ויעמדו
בהתאם ועל פי דרישות כל דין ,לרבות חוק החשמל ,תשמ"ד ,1954-ו/או תקות החשמל ו/או תקן ו/או
החיה של כל הרשויות המוסמכות ,לרבות חברת החשמל ,שיתקבלו כל האישורים הדרשים מכל
הרשויות המוסמכות ,ככל שיידרשו ,להתקת ו/או להפעלת רשתות ,מערכות ומתקי החשמל האמורים,
לרבות מערכת החשמל הזמית ,שהרשתות ,המערכות והמתקים ה"ל יהיו בטיחותיים ,באופן שתימע
התחשמלות וגרימת זקים כלשהם ,ושיקטו לגביהם כל סידורי הבטיחות הדרשים.
 20.4מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף  20זה ,הקבלן מתחייב בזה ,כי
במידה ותידרש אספקה של כמות וספת של כח ו/או תאורה לאתר הביה ,בכל זמן שהוא ,ומערכת
החשמל הזמית לא תוכל לספק את הכמות הדרשת ,מכל סיבה שהיא ,יהא הקבלן האחראי הבלעדי
לאספקת כמות הכח ו/או התאורה הדרשת כאמור ,על חשבוו ולמשך הזמן עליו יורה המזמין ו/או
המפקח ,בין באמצעות אספקת גראטור/ים לאתר הביה כאמור בהסכם זה ובין בכל דרך אחרת.
 20.5הקבלן אחראי לכך ,שלא תיווצרה זילות מים ממערכת המים הזמית ,לרבות כתוצאה מהשימוש
במערכת על ידי עובדיו ,קבלי המשה והקבלים האחרים או מבצעי עבודות כלשהם ,והוא יהא אחראי
לתיקון המידי של כל זילה שתהיה במערכת המים ולתיקון כל זק שייגרם כתוצאה מזילת המים
כאמור ,מיד עם גילויה או עם היוודע לו עליה .המזמין והמפקח רשאים לקבוע ,כי הקבלן יישא בתשלום
עלות תיקון הזילה ו/או בתשלום עבור הזק שגרם כאמור ,במקום תיקון הזילה ו/או הזק בפועל.
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20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

קווי מערכות המים והחשמל הזמיות ,על מרכיביהן ,יותקו בתוואים ובאופן שימע הפרעה כלשהי
לביצוע העבודות באתר הביה ובמבה ,והקבלן יעתיק את מיקומם ,על חשבוו ,לפי הצורך או בהתאם
להחיות ולהוראות המזמין והמפקח ,על מת למוע הפרעה ולאפשר את ביצוע העבודות באופן הטוב
והיעיל ביותר.
כל העתקת תשתיות שתיעשה על ידי הקבלן ,לרבות העתקת תשתיות מים וביוב ,תיעשה בתיאום מלא
מול המזמין והמפקח ובאישורם תוך התחשבות בלוח האירועים של המזמין .כל ההוצאות עבור
השימוש במים ובחשמל באתר הביה ובמבה ,לרבות בגין השימוש שעשה על ידי האחרים הקבלים
הוספים או מבצעי עבודות כלשהם ,החל ממועד קבלת אתר הביה לביצוע העבודות ועד למועד השלמת
העבודות ,תחולה על הקבלן בלבד ,וללא תמורה וספת מאת המזמין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן
ירשום את המזמין כבעל המוים בחברת החשמל ,במידה ורשת החשמל הזמית תחובר לרשת של חברת
החשמל ,והמזמין יהא הבעלים של החיבור.
הקבלן יכין מאגרי מים רזרביים במקום גבוה ,אשר יאושר מראש על ידי המזמין ו/או המפקח ,כתחליף
למערכת המים הזמית ,במקרה ואספקת המים תיפסק מכל סיבה שהיא ,ויספק גראטור ,במצב הכן,
שיחובר ללוח החשמל הראשי באתר הביה ,אשר יספק את תצרוכת החשמל של אתר הביה וכל מבה
כדרש ,במקרה של הפסקת חשמל .החת הגרטור בשטחי המזמין תיעשה לפי דרישות המזמין
ובתיאום ובאישור מלא עמו .הקבלן ידאג לביצוע ביקורת מערכת החשמל ע"י בודק מוסמך כולל לוחות
זמיים וכו' .אישורי הבודק המוסמך יש להעביר למזמין ולמפקח.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל הקבלן יהא אחראי ויוודא ,על חשבוו וללא כל תוספת
מחיר לתמורת ההסכם ,קיום תאורה מספיקה ורציפה באתר הביה ובמבה ,אשר תאפשר את ביצוע
העבודות הן בשעות היום והן בשעות הלילה ,במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ,לרבות בכל המקומות
בהם מבוצעות העבודות ובסמיכות להם ,וזאת באמצעות קיום תאורה קבועה של גופי תאורה
פלורסטית ,ובמידת הצורך ו/או במקרה של ביצוע עבודות בלילה ו/או במקומות שאים מוארים דיים
בשעות היום ו/או לפי דרישת המזמין ו/או המפקח ,באמצעות זרקורים .להסרת ספק מובהר בזה ,כי
על הקבלן לדאוג ,על חשבוו ,להחליף ,לתקן ,לספק אף במקרה שהדבר דרש למעלה מפעם אחת ,לרבות
במקרים של בלאי ו/או חוסר ו/או גיבות ,כל ורה ו/או זרקור ו/או גוף תאורה אחר דרשים ,וזאת בכל
עת ,באופן רציף ובכל מקום בהם מבוצעות/בוצעו העבודות.
המזמין לא יהיה אחראי כלפי הקבלן ,לעיכובים ,להפסקות או להפרעות כלשהן באספקת החשמל לאתר
הביה .הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע מהמזמין פיצוי ו/או ארכת זמן בשל עיכובים ,הפסקות או הפרעות
באספקת החשמל כאמור ועליו לדאוג בעצמו לסדירות ורציפות אספקת החשמל הדרושה לאתר הביה
ולמבה.
הקבלן אחראי ,על חשבוו ,להכת ולהתקת כל אמצעי כיבוי האש הזמיים הדרשים באתר הביה
ובמבה ,לצורך ביצוע העבודות ובמהלכן .הקבלן יפעל ,בכל הוגע להכה ,להתקה ולתחזוקה של
אמצעי כיבוי האש הזמיים באתר הביה ובמבה ,בהתאם ועל פי דרישות כל דין ו/או תקן ו/או החיה
של כל הרשויות המוסמכות ,לרבות מכבי האש ,ולרבות בכל הוגע לקבלת כל האישורים הדרשים מכל
הרשויות המוסמכות ,ככל שיידרשו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יהיה אחראי לבדיקתם
ו/או הפעלתם התקופתית של אמצעי כיבוי האש הזמיים ,בהתאם להוראות ו/או דרישות יצרי אמצעי
כיבוי האש ו/או הרשויות המוסמכות ו/או בהתאם לדרישות המזמין והמפקח.

 20.12הקבלן יהיה אחראי לכל זק שיגרם למזמין כתוצאה מאי עמידה בהוראות סעיף  20זה ,לרבות בשל
עיכובים שיגרמו בשל אי אספקת מים ו/או חשמל הולמת בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל ו/או על פי כל
תקן ,לשימושם של הקבלים הוספים ו/או אחריות באשר לזקים שיגרמו ללקוחות המזמין כתוצאה
מגרימת זק לתשתיות.
 21מיעת פגיעה בציבור
 21.1תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:
 21.1.1כי לא תהא פגיעה בוחות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים שלישיים אשר בעת ביצוע העבודות
יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו ,ובמידת הצורך ובלית ברירה ידאג
להקטת אי וחות כאמור ככל היתן לשביעות רצוו של המפקח.
 21.1.2כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או
בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו/או
בסמוך אליו ,אלא אם יתן לכך אישור המפקח מראש וכן יתו רשות ואישור על פי כל דין
מהרשות המקומית ככל הדרש.
 21.1.3כי ימע מביצוע עבודות הגורמות לרעש בשעות עליהן יורה המפקח מעת לעת.
 21.1.4כי לא ייע חומרים ,ציוד ,כלי עבודה ,מכשירים או חפצים אחרים על כל דרך או מדרכה ,אלא
על פי היתר ובהתאם לתאי ההיתר.
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 21.1.5כי יתקין מורות ,פיגומים ,מחיצות ,שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שיידרש מעת לעת על ידי
המהל לשם הגה מספקת על הציבור ,לרבות הגורמים האחרים המצויים באתר העבודות
ובסמוך אליו.
 21.1.6כי לא תהיה הפרעה לתועה בדרכים המובילות לאתר העבודות ,ולצורך הובלתם של משאות
מיוחדים ,יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מכל רשות מוסמכת .כמו כן ,ידאג הקבלן לקבל
רשיון לדרכי גישה לאתר מכל רשות מוסמכת על פי כל דין.
 21.2סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 22מציאת עתיקות ,אוצרות טבע וכדומה:
 22.1עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות ,התשל"ח ,1978 -או בכל חיקוק בדבר עתיקות ,שיהיה בתוקף מזמן
לזמן ,וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה  -כסי
המדיה הם ,והקבלן יקוט באמצעי זהירות מתאימים למיעת הפגיעה בהם או הזזתם על ידי כל אדם
שהוא.
 22.2מיד עם גילוי עתיקה או חפץ ,ולפי הזזתו ממקומו ,יודיע הקבלן למפקח על התגלית .כן מתחייב הקבלן
לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות ולקיים את הוראות המפקח ,ככל שאלה אין עומדות בסתירה
לכל דין בדבר עתיקות.
 22.3הקבלן מאשר בזאת כי ידוע לי כי יתכן ובאתר העבודה מצוי ו/או עשוי להיות אתר ארכיאולוגי .במקרה
כאמור רשות העתיקות עשויה לדרוש לבצע חפירות ארכיאולוגיות כתאי לביצוע העבודות בפרויקט
ובכלל זה כתאי להחת התשתיות )ובטרם תבוצע החת התשתיות( ,כך שעבודות הקבלן תופסקה.
במקרה כאמור:
 22.3.1אתר העבודה יחולק למספר שלבי ביצוע )מותה באישור משטרה ועירייה( ,כאשר פעילות רשות
העתיקות בכל שלב תחל רק עם סיום העבודות ע"י הקבלן בשלב הקודם לו .לפיכך ,יהא רשאי
הקבלן לבצע את העבודות באופן טורי בשלבי עבודה ,באופן שבו תחילת העבודה בכל שלב תחל
רק בתום העבודה בשלב הקודם לו ורק לאחר ביצוע חפירות ארכיאולוגיות ע"י רשות העתיקות
באותו שלב.
 22.3.2ביחס לפעילות רשות העתיקות בקשר עם חפירות ארכיאולוגיות ו/או עתיקות ו/או ממצאים
ארכיאולוגים בפרויקט )להלן" :הטיפול בעתיקות ובממצאים"( תחולה ההוראות כדלקמן:
השלכות עיכוב הביצוע על לוחות הזמים:
 22.3.2.1במסגרת לוח הזמים הכולל לביצוע הפרויקט ,החברה תהיה רשאית לכלול תקופה
בת ) 30שלושים( ימי עבודה רצופים של הפסקת עבודה מוחלטת בשל הטיפול
בעתיקות ובממצאים באתר העבודות .לפיכך ,במידה שכתוצאה מהטיפול בעתיקות
גרם עיכוב בביצוע העבודות ,אשר איו עולה על  30ימי עבודה של הפסקת עבודה
רצופה ,לא יהיה הקבלן זכאי להתאמת לוח הזמים לפרויקט בגין עיכוב כאמור;
גרם עיכוב כאמור לעיל העולה על  30ימי עבודה ,יהא הקבלן זכאי להתאמת לוחות
הזמים ,בגין היום ה 31-ואילך.
 22.3.2.2הקבלן לקח בחשבון במסגרת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה את העיכובים האמורים
והשלכותיהם הכספיות.
השלכות עיכוב הביצוע על הוצאות הקבלן:
 22.3.2.3כללי :בכל הפסקת עבודה ימשיך הקבלן ויהא אחראי על אתר העבודה בכל דבר
ועיין ,ויעמיד לרשות הפרויקט את מהל העבודה במשרה מלאה ,שומר לאתר
העבודה ,ואת משרדי האתר.
 22.3.2.4כל אימת שכתוצאה מהטיפול בעתיקות ובממצאים ייגרמו לקבלן עיכובים מעבר
לאמור בסעיף  22.3.2.1לעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי לכל סעד ו/או פיצוי ו/או שיפוי
מהמזמין בגין הוצאות שתיגרמה לו בשל כך ,למעט הוצאה כאמור בסעיף זה;
 22.3.2.5כל אימת שכתוצאה מהטיפול בעתיקות ובממצאים ,גרם עיכוב בביצוע העבודות
העולה על מספר ימי הפסקת העבודה ,המפורט בסעיף  21.3.2.1לעיל ,תחולה
ההוראות הבאות:
 22.3.2.5.1לכיסוי הוצאות הקבלן עבור הפועלים וכלי עבודה ,אשר ביצעו עבודות
כחלק מפעילות רשות העתיקות ועפ"י דרישתה והתקבל לכך אישור
הפעלתם מראש ובכתב מהמפקח תשולמה לקבלן לפי הסעיפים
המתאימים בכתב הכמויות.
 22.4סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
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 23ציות להוראות החוק ,סיווג קבלי ותשלום מיסים
 23.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או הוראה של כל רשות מוסמכת ותוך
שמירה קפדית על דיי התכון והביה.
 23.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן להשיג על חשבוו כל אישור ו/או היתר ולעמוד
בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי החוזה.
 23.3הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל היכויים החלים עליו על פי כל דין ולהעברתם ו/או לתשלומם לשלטוות
ו/או לרשויות ו/או למוסדות המוסכמים ,הכל לפי העין ולפי כל הוראה הובעת מהחוזה ו/או מכל
הוראות דין.
 23.4הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות והמשרדים הממשלתיים ,העירויים,
המקומיים ו/או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן בגין ביצוע העבודות ,אופן ביצוען והשלמתן לרבות
מתן כל ההודעות וקבלת כל הרישיוות הדרושים ו/או שידרשו לביצוען ,למעט רישיון הביה ,וכן למילוי
כל החובות המוטלות ו/או שיוטלו על ידי הרשויות האמורות על פי כל דין בהקשר לביצוע העבודות יתר
פעולות הקבלן על פי החוזה.
 23.5במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה ,הקבלן יהיה רשום בפקס רשם הקבלים בישראל בעף
הביה  100סיווג ג'  ,1לכל הפחות.
 23.6סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרק ד' – עובדים
 24כח אדם
 24.1הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם,
אמצעי התחבורה ,ליה ומזון עבורם ,וכן כל צורך אחר שלהם .למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא
כלפי המועסקים על ידי הקבלן.
 24.2מובהר בזאת כי חל איסור על הלת כוח האדם מטעם הקבלן באתר העבודות.
 24.3הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומוסים לביצוע עבודות באיכות הגבוהה
ביותר .על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר המהל ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי מוכשר
לעבודה מקצועית מסוימת.
 24.4הקבלן מתחייב להעסיק במשרה מלאה מהל עבודה מוסמך אשר יהיה וכח באופן מלא באתר ויהיה
אחראי לבטיחות האתר.
 24.5הקבלן מתחייב להעסיק מהדס ביצוע לאתר ,מהדס הביצוע יהיה וכח באתר בכל יום ,יפקח ויהל
את הביצוע בשטח.
 24.6סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 25תאי עבודה
 25.1הקבלן מתחייב להעסיק עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד
הקבוע לכך בחוזה ו/או על פי הוראות המהל ו/או המפקח.
 25.2מבלי למעט בכל דרישה אחרת בהסכם זה ,הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים והפועלים מטעמו
באתר העבודות ,לרבות קבלי המשה שלו ועובדיהם ,יקבלו אישור משטרתי על כך שאין מיעה
מלהעסיקם על פי דין .הקבלן לא יעסיק עובד בביצוע העבודות שוא חוזה זה בטרם יציג למהל
הפרויקט אישור משטרתי כאמור .הקבלן יחתים את עובדיו על כל הטפסים לרבות ייפוי כוח ,הדרושים
לצורך השגת אישורים כאמור ,והכל בהתאם להוראות כל חוק ,תקה ודין בושא.
 25.3קבלת העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין .הקבלן ישלם שכר עבודה
לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים את הוראות החוק בוגע לתאי העבודה ,לרבות
תשלום מיסים הדרשים על פי דין ,לקרות ביטוח סוציאלי בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי
המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדיה באותו עף עבור עבודה דומה באותו אזור.
 25.4הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי והתקות שהותקו על פיו ולהמציא למהל,
להחת דעתו אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו כמפורט בסעיף זה.
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האמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש בשום מקרה כמטיל
על המזמין כלפי האשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהי.
 25.5הקבלן מתחייב להבטיח תאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרש על פי כל דין ועל ידי
רשות מוסמכת ,ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזתם ולהלתם של
העובדים.
 25.6סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 26מצבת כח האדם
הקבלן מתחייב להל לשביעות רצוו של המפקח ,פקסי כוח אדם שיירשמו תחת שמו ומקצועו של כל עובד
וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו ואלה יומצאו למפקח לפי דרישתו.
 27רווחת העובדים
 27.1הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבוו הוא לעובדים המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם של הקבלים
האחרים סידורי וחיות ומקומות אכילה אותים באתר העבודות לשביעות רצוו של המפקח.
 27.2הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה ראשוה.

פרק ה'  -קבלי משה
 28קבלי משה
 28.1מבלי לפגוע באמור בחוזה זה ,הקבלן יהיה רשאי לבצע עבודות שוות באמצעות קבלי משה ,מטעמו
ועל חשבוו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,קבלי המשה ,יהיו חייבים ,ביום מתן צו התחלת עבודה,
להיות רשומים בפקס הקבלים ומסווגים בעפים ובעפי משה על פי חוק רישום קבלים לעבודות
הדסה באיות ,התשכ"ט ) -1968להלן":החוק"( ,התקות שהותקו מכוחו )להלן" :התקות"(
והתוספת לתקות )להלן" :התוספת לתקות"( ובעלי יסיון מוכח של  5שים בביצוע עבודות דומות.
כמו כן ,יהיה כל קבלן משה כאמור חייב להיות במועד ה"ל ,בעל סיווג על ידי רשם הקבלים בהיקף
כספי ,כפי שקבע בתוספת לתקות בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו לגבי עבודות שקבלן
המשה משתתף.
 28.2תוך ארבעה עשר ) (14ימים מיום חתימת החוזה בין המזמין לבין הקבלן ,ימציא הקבלן לאישור המהל
רשימה של כל קבלי המשה שהיו מתעתד להעסיק בביצוע העבודות ,ע"פ טופס אישור קבלן משה
המצורף כספח ט"ז להסכם זה  .בכל מקרה ,לא יועסקו על ידי הקבלן קבלי משה כאמור ,אלא לאחר
שהמהל או המפקח יאשרו מראש ובכתב את העסקתם ,ולעיין זה ,יהא הקבלן חייב ,לפי דרישת
המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי ,כושרם ויסיום של קבלי
המשה.
 28.3המהל יהא רשאי לסרב למיוי כלשהו ,וכן יהא רשאי לדרוש את החלפתו של מי מקבלי המשה וזאת,
מבלי למק את החלטתו .דרשה החלפתו של קבלן משה כלשהו ,ימלא הקבלן אחר הדרישה תוך 14
יום ממועד קבלתה .למען הסר ספק ,הוראות סעיף זה ,יחולו גם על קבלן משה ,אשר מוה בעקבות
דרישה להחלפה כאמור.
 28.4עבודת קבלים אחרים מטעם החברה ,מ"א מטה בימין ו/או רשויות מוסמכות )להלן" :קבלים
אחרים"( ,באתר העבודות ,תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והחיות המפקח ,בהתאם להחיות
המפורטות במפרט הכללי )המהווה חלק מספח י"ז(.
המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יהא רשאי להורות בכתב על ביצוען באתר העבודה של עבודות,
שאין כלולות בעבודות המוטלות על הקבלן במסגרת תיק העבודה שהועבר לביצועו ,על ידי ספקים
ו/או קבלים אחרים במהלך וכחותו ועבודתו של הקבלן באתר העבודות ,ואשר עימם יתקשר הקבלן
ישירות לצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראת המזמין .במסגרת זאת ,יהיה הקבלן מחוייב להעיק
לקבלים האחרים שירותי קבלן ראשי כמקובל ,לרבות חיבור לתשתיות מים וחשמל ,אמצעי בטיחות,
יקיון ,שמירה ,תיקון זקים וכו'.
במידה והמזמין הורה כך לקבלן ,יפעל הקבלן לביצוע ההתקשרות ומבלי שיהא בהוראת המזמין כדי
לפגוע ביכולתו של הקבלן למלא התחייבויותיו לפי חוזה זה .בכל מקרה לא יהא תוקף להתקשרות
כאמור בטרם יתן לה אישורו של המזמין ,אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו להתקשרות על פי
שיקול דעתו המוחלט .אישר המזמין את ההתקשרות ,יהא הקבלן זכאי לתמורה וספת בגין ביצוע
העבודות האחרות ובגין טיפולו בהתקשרות עם הקבלים האחרים ,בשיעור של ) 12%שיים עשר
אחוזים( מהיקף העבודות האחרות שבוצעו לפי סעיף זה.
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 28.5למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה רשאי להסב את ביצוע העבודות ,כולה או חלקה לאחר ,אלא אם קיבל
אישור המזמין לכך בכתב ומראש.
28.6

28.7

28.8
28.9

מבלי לפגוע בסעיף  28.3לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת להפסיק את ביצועו של כל חלק מהעבודות
באמצעות קבלן משה פלוי שהועסק על ידו בביצוע העבודות ולהחליפו באחר ,מיד לאחר שיידרש לכך
בכתב על ידי המהל ,ומוסכם בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לבוא בכל תביעה או טעה כלפי המזמין
כתוצאה מכל זק או הוצאה או הפסד שגרמו לו בקשר ,או כתוצאה מהפסקת עבודת קבלן המשה
כאמור .למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי המהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודות
קבלן המשה האמור לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי צורך למק את החלטתו.
קבלן אלומייום :מובהר לקבלן הראשי כי כל עבודות האלומייום המורכבות בפרויקט – קירות מסך,
חלוות גדולים ,ויטריות כו' תוכו באופן עקרוי ע"י המתכן ,על הקבלן להגיש ליהול הפרויקט
"תכון – ביצוע" לאישור של כל האלמטים המורכבים בפרויקט .כולל חישובים וסיווגים לפרופילים
מתאימים .כל החישובים והתכון ה"ל יוגשו למהל הפרויקט תוך  60יום מרגע קבלת צו התחלת
עבודה ..מובהר כי כל ה"ל )התכון והביצוע( כלול בתכולת העבודה ובמחירי החוזה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של קבלן המשה ,כדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו
הבלעדית של הקבלן לביצוע כון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרק ו'  -ציוד ,חומרים ומלאכה
 29ציוד ,מתקים וחומרים
 29.1הקבלן מתחייב לספק על חשבוו את הציוד ,הכלים ,המתקים ,החומרים וכל האמצעים הדרושים
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המהל.
 29.2הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד ,הכלים והמתקים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות
בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמים .במקרה ולפי שיקול דעתו של המהל ,הציוד ו/או הכלים ו/או
המתקים ו/או חלק מהם איו מספיק ו/או איו מתאים לביצוע העבודות ,יהיה על הקבלן להחליפם על
חשבוו ,לשביעות רצוו של המהל ,וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המהל ומבלי שהדבר יצדיק
שיוי בלוח הזמים .החלטות המהל כאמור תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.
 29.3הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות ,כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע
העבודות לפי לוח הזמים ,הכל להחת דעתו של המהל .בכפוף לאמור להלן במפורש ,אין בהבאת
החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום ,אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות ומיעת עיכובים
בביצוען .המהל ו/או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמים כתוצאה מחוסר חומרים באתר העבודות
הובע מדחייה בלתי סבירה בהזמתם.
 29.4סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 30חומרים וציוד באתר העבודות
 30.1לעיין פרק זה "חומרים" פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבודות ,לרבות
אביזרים ,מוצרים ,בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקים וציוד העתידים להיות חלק
מהעבודות.
 30.2חומרים וכן מבים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן באתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן,
יעברו בעת הבאתם או הקמתם כאמור ,לבעלות המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להוציא ציוד
ו/או מתקים שהובאו לצורך ביצוע העבודות מאתר העבודות ללא הסכמת המפקח בכתב .המפקח יתן
את הסכמתו להוצאת הציוד והמתקים מאתר העבודות לכל המאוחר במועד בו תיתן לקבלן תעודת
ההשלמה הזכרת להלן.
 30.3כל אימת שפסלו ציוד ו/או חומרים ו/או מתקים על פי הוראות חוזה זה בידי המהל ו/או המפקח
ו/או במקרה ומי מהם הורה לקבלן בכתב ,שהציוד ו/או החומרים ו/או המתקים האמורים לעיל אים
חוצים עוד לביצוע העובדות ,חייב הקבלן להוציאם מאזור העבודות .עם פסילתם ו/או מתן הוראה
כאמור ,חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין .קבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ו/או החומרים
ו/או המתקים ,חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד .מע הקבלן מלעשות כן  -רשאי המזמין לאחר
מתן הודעה מוקדמת בכתב של  7ימים ,למכרם ,ולאחר שיכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות
במכירתם ,כולל הוצאות טיפול ,יזכה המזמין את חשבון הקבלן בעודף הותר.
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30.4
30.5

30.6
30.7
30.8

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקים ,הציוד והחומרים ,והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק
לצורך ביצוע החוזה.
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה ,מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ו/או
הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או בטיבם ו/או בכל דבר אחר
הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים ,הציוד ,המוצרים ,המלאכה והמתקים
האמורים עמדו בתאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי המהל ו/או האדריכל ו/או המפקח והם יהיו
רשאים לפוסלם בכל עת ,במקרה וימצאו כי אים מתאימים לביצוע העבודות ברמה הדרשת .החלטת
המהל ו/או האדריכל ו/או המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי יתת לערעור.
מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים ,בדיקות ,ציוד
ומלאכה ,המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ,אלא כדי להוסיף עליהם.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
שלושים יום מרגע צו התחלת עבודה  ,הקבלן מתחייב להציג בפי הפיקוח רשימות וחומרי גמר מלאות
לאישור המתכים.

 31משרד למפקח
 31.1על הקבלן להקים באתר העבודות על חשבוו ,לצרכי הפקוח מטעם המזמין ,תוך  14ימים קבלת צ.ה.ע,
מבה אשר ישמש כמשרד למפקח ,המבה יהיה בעל  15מ"ר לפחות ,עם מזגן ,עם מטבחון -כיור ומשטח,
שירותים ,מתקן מים חמים וקרים תמי .4
 31.2משרד המפקח ישמש אך ורק את המפקח ולא את הקבלן.
31.3

31.4
31.5
31.6

במשרד המפקח יהיה את הציוד הבא :שולחן בצורת  2 , Tכויות עם מדפים ,יחידת מגירות ,כסא
מהלים 4 ,כסאות פשוטים ,מחשב ייד חדש עם מעבד  5Iלפחות כולל מערכת הפעלה ותוכות שדרשות
למפקח ועל פי הוראתו .במשרד יהיה  WI_FIוכמו כן תהיה מכות צילום ומדפסת צבעוית לשימוש
המפקח .
במידה והקבלן לא יספק למפקח משרד בתוך  14ימים מרגע קבלת צ.ה.ע יהיה רשאי המזמין לספק את
המשרד בעצמו ולכות מחשבון הקבלן סך של .₪ 40,000
הקבלן ידאג ליקוי משרדי הפיקוח  -לפחות פעם אחת בשבוע.
מבה המפקח  -על כל מרכיביו – יסופק ע"י הקבלן ויישאר באתר העבודה -עד למשך השלמת כל
הפרויקט  -רק אז יחזור המבה  -על כל מרכיביו – לרשות הקבלן ,והוא יתק את חיבורי התשתיות
השוות ויפה את המבה מהאתר ויחזיר המצב לקדמותו.

 32טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים
 32.1הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב
שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה.
 32.2הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שבדקו ולא מצאו מתאימים על ידי המהל
ו/או המפקח.
 32.3חומרים שלגביהם קיימים תקים מטעם מכון התקים הישראלי  -יתאימו בתכוותיהם לתקים
האחרים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי  -חייב הקבלן להתאימה לתקן אחר שיקבע על ידי המהל
ו/או המפקח .כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי תו תקן .במקום שהתקן הישראלי
מבחין בכמה רמות של חומרים ,ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכיות ,יתאימו החומרים לרמת
התקן הגבוהה ביותר.
 32.4המזמין/מפקח יזמין ביקורת טיב ממעבדה לבדיקת טיב עבודות שבוצעו וטיב חומרים שהקבלן השתמש
בהם .דמי הביקורת בגובה  2%מערך החוזה יחולו על המציע ויוכו מכל חשבון חלקי של המציע ללא
החזר )החברה תהיה רשאית להחזיר את סכום זה עפ' שיקול דעתה( .הבדיקות יבוצעו בהתאם
למפרטים המצורפים למכרז ,או בהתאם למפרט הכללי לעבודות הבייה – "הספר הכחול" ,או בהתאם
להוראות המפקח.הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא ,ולפי הוראות המפקח ,דגימות מהחומרים
ומהמלאכה שעשתה ו/או שצריכה להיעשות ,וכן את הכלים ,כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים
לביצוע בדיקותיהם באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה .הכל פי שיורה המהל
ו/או המפקח.
 32.5בוסף לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבוו בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות
שיהיה צורך לבצע .לדעת המהל ,כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצון מבדיקות קודמות.
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 32.6המהל יהיה מוסמך לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות מוסכם ומוצהר בזאת כי אי בביצוע
הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודות .דמי
בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן .פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המהל .הבדיקות
תבוצעה במעבדות מוסמכות בהתאם להחיות המהל או המפקח.
 32.7מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב להביא לאתר העבודות דוגמאות של חומרים ו/או ציוד לאישור
המפקח כדרש במפרטים.
 32.8מבלי לפגוע באמור בחוזה זה ,המוח "שווה ערך ואיכות" ,ככל שזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות
כחלופה למוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו ,פירושו
שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחית התפקוד ושווה ערך מבחית האיכות למוצר הקוב והכל על פי
קביעת מהל הפרויקט .לצורך כך יעביר הקבלן למהל הפרויקט את כל המסמכים הדרשים.
מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר "שווה ערך" טעוים אישורו המוקדם של המפקח.
 33סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה
 33.1המפקח רשאי להורות לקבלן ,מעת לעת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,תוך כדי מהלך ביצוע העבודות
הוראות ,והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר:
 33.1.1סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המפקח
אין החומרים מתאימים לייעודם.
 33.1.2הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל.

33.2
33.3

33.4

33.5
33.6

 33.1.3סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש בחומרים
בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או ביגוד לתאי החוזה ו/או הוראות כל דין.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה מהוראות
המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או העבודות בדקו כבר על ידו ו/או גם במקרה שהקבלן קיבל
בגים ו/או בקשר אליהם תשלומי בייים כלשהם.
לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל ,יהא המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על
פי החוזה ו/או על פי כל דין ,לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע
ההוראה .המזמין יהא רשאי לגבות או לכות הוצאות אלו בתוספת  12%לכיסוי הוצאות כלליות של
המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
על אף האמור לעיל ,יהיה המפקח רשאי ,אך לא חייב ,במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא
בהתאם לחוזה ,לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולכות את סכום ההפחתה משכר החוזה שיגיע
לקבלן.
קביעות והוראות המפקח כאמור לעיל תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

 34החומר החפור
 34.1הקבלן חייב לסלק את העפר ויהיה רשאי לעשות שימוש בעפר אשר ייחפר על ידו במסגרת ביצוע
הפרויקט ,ובו בלבד )לעיל ולהלן" :החומר החפור"( .מובהר בזאת ,כי הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל
שימוש בחומר החפור שלא במסגרת הפרויקט ,לרבות הוצאתו מאתר הפרויקט ,שימוש בו בפרויקט
אחר ו/או מסירתו לצד שלישי כלשהו ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה .עוד מובהר כי הקבלן מוותר על
כל טעה בדבר אי התאמה הוגעת לחומר החפור ,לרבות אי התאמה בהתייחס לטיבו ,סוגו ,כמותו
והשימוש שיתן לעשות בו.
 34.2בוטל.
 34.3השימוש בחומר החפור במסגרת הפרויקט כאמור יהיה כפוף לכך שהקבלן ידאג לקבלת כל האישורים
הדרשים לצורך הוצאת ,סילוק ושימוש בחומר החפור ,באחריותו ועל חשבוו .אין באמור בחוזה זה
כדי להוות היתר ו/או רישיון לעשיית שימוש בו.
 34.4ידוע לקבלן כי דרשת הקפדה מיוחדת כי חפירת החומר החפור תבוצע בהתאם להוראות כל דין ,ללא
כל חריגות לעומק ו/או להיקף החפירה.
 34.5במידה והקבלן לא יוכל לעשות שימוש בחומר החפור מפאת אי-קבלת האישורים ה"ל ,כולם או חלקם,
ו/או מכל סיבה אחרת ,לא יהיה בכך בכדי לגרוע מיתר ההוראות והחיובים החלים על המקום ,בהתאם
להוראות חוזה זה.
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 34.6מובהר ,כי סעיף זה לא יחול לגבי מחצבים ואוצרות טבע ,מכל מין וסוג שהים "עפר" ,ו/או עתיקות,
כמשמען בחוק העתיקות ,התשל"ח –  1978או בכל חוק אחר בדבר עתיקות ו/או חפצים אחרים כלשהם
בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי ,אשר יימצאו )אם וככל שיימצאו( באתר הפרויקט ,לגביהם
יחול האמור בסעיף  22לעיל בלבד.
 34.7הקבלן ישא בכל ההוצאות ,האגרות ,המיסים וההיטלים מכל מין וסוג שהוא הקשורים בחומר החפור
לרבות עשיית שימוש בו ,קבלת היתרים ורישיוות ,שיועו ו/או סילוקו ו/או שפיכתו באתר שפך מותר
וכי אין באמור בחוזה זה כדי לגרוע מחובתו לעמוד בדרישות כל דין בוגע לחומר החפור ,לרבות דרך
שיועו ו/או סילוקו ו/או שפיכתו באתר שפך מותר ו/או עשיית שימוש בו.
 35חלקי העבודות שועדו להיות מכוסים
 35.1הקבלן מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שועד להיות מכוסה או
מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.
 35.2הושלם חלק מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר יודיע הקבלן למפקח בכתב ,שהחלק האמור
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,למדוד ולבחון את טיב החלק האמור לפי כיסויו
או הסתרתו.
 35.3במקרה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי המפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את
החלק הדון ,יהיה הקבלן חייב ,על חשבוו ,לחשוף ,לקדוח קידוחים ,לעשות חורים ולבצע חציבות בכל
חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח ,לצורך בדיקתו ,בחיתו ומדידתו של החלק המוסתר ,ולאחר מכן
יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות רצוו של המפקח.
 35.4מובהר בזאת כי ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה לעיל ,תחולה על הקבלן.

פרק ז'  -מהלך ביצוע העבודות
 36ביצוע העבודות
 36.1הקבלן יחל ,כאמור ,בביצוע העבודות במועד שייקבע ב"צו התחלת עבודה" אשר וסחו מצורף כספח
ה' לחוזה זה.
 36.2בוטל.
 36.3הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע שקבעה בלוח הזמים
המאושר ובהתאם לחלקים כפי שפורטו בחוזה זה ,פרט אם קיבל מאת המהל הוראה מפורשת אחרת
בכתב.
 36.4המזמין מתחייב כי במועד מתן צו התחלת עבודה ,יהיה ברשותו היתר ביה המאפשר התחלת ביצוע
העבודות.
 36.5סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 37הפסקת העבודות
 37.1על אף כל האמור במסמכי החוזה ,המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ומבלי שהדבר
יחשב להפרה מצידו של חוזה זה ,להורות לקבלן להפסיק את ביצוען של העבודות ,כולן או חלקן ,בין
לתקופה ובין לצמיתות ,וזאת באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ,באחת מהאפשרויות
הבאות:
37.1.1

במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולו או חלקו ,לתקופה מוגבלת ,לכל הפחות
שבעה ) (7ימים מראש )להלן – "הודעת הפסקה לתקופה"(.

 37.1.2במקרה של הוראה להפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,לצמיתות ,לכל הפחות ,שבעה
) (7ימים מראש )להלן – "הודעת הפסקה לצמיתות"(.
 37.2מסרה לקבלן הודעת הפסקה לתקופה ,תחולה ההוראות הבאות:
37.2.1

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן )לפי העיין( ,הכל בהתאם לתאים ולתקופה
שיפורטו בהודעת ההפסקה לתקופה ,ולא יחדשו ,אלא אם יתה לו הוראה בכתב ,לעשות כן,
ובהתאם לתאים שיקבעו לעיין זה על ידי המהל.

37.2.2

במשך כל תקופת הפסקת ביצוע הפרוייקט ,יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להבטחת
שטח הפרוייקט ואותן עבודות שבוצעו )ככל שבוצעו( בפרוייקט ,עד למועד הודעת ההפסקה
לתקופה ,והכל בהתאם להוראות שתיתה לו לעיין זה על ידי המהל.
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37.2.3

היה ותקופת ההפסקה בביצוע הפרוייקט תעלה על עשרים ואחד ) (21יום ,אזי ,בכפוף לסעיף
זה להלן ,תשיב החברה לקבלן את סך ההוצאות הסבירות הישירות ,שגרמו לו בפועל במשך
תקופת ההפסקה בביצוע העבודות ,כפי שיאושרו על ידי המהל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
בהסתמך על תיעוד מתאים של ההוצאות האמורות ,התמך באישור של רואה חשבון ,אשר
יומצא למהל על ידי הקבלן .מסכום ההוצאות שישולמו לקבלן כאמור ,תהא החברה רשאית
לקזז כל סכום המגיע לחברה מאת הקבלן .פרט לתשלום סכום ההוצאות האמור ,לא יהא
הקבלן זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד רווח ו/או
דמי זק אחרים כלשהם בגין הפסקת ביצוע הפרוייקט כאמור בסעיף זה.

37.2.4

הוראות סעיף  37.2.3לעיל ,לא תחולה מקום שבו ההפסקה בביצוע העבודות ,כולו או חלקו,
בגיה מסרה לקבלן הודעת ההפסקה לתקופה ,גרמה בשל גורמים שאים בשליטת החברה,
כגון ,אך לא רק ,קיומה של מיעה משפטית ו/או מהלית לביצוע העבודות ,כולן או חלקן,
לרבות בגין הוצאת צו מיעה ו/או כל צו ו/או הוראה אחרים על ידי כל רשות מוסמכת ,אשר
יש בהם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהל ,כדי למוע ו/או להפריע לביצוען הסדיר והתקין
של העבודות )להלן – "גורמים שאים בשליטת החברה"( ,ובמקרה כאמור לא יהא הקבלן
זכאי להשבת הוצאותיו מהחברה ו/או ממי מטעמה ,ו/או לכל תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי
ו/או החזר הוצאות ו/או הפסד רווח ו/או דמי זק אחרים כלשהם.

 37.3מסרה לקבלן הודעת הפסקה לצמיתות ,תחולה ההוראות הבאות:
 37.3.1הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן )לפי העין( ,הכל בהתאם לתאים שיפורטו
בהודעת ההפסקה לצמיתות.
 37.3.2אם דרש לכך על ידי המהל ,מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של חלק מן העבודות בלבד,
ובכל מקרה ,מקום שבו הופסק לצמיתות ביצוען של העבודות כולן ,הקבלן יסלק ידו ויפה
את שטח הפרוייקט וישיב את החזקה בו לידי החברה ,הכל בהתאם להוראות ,שתיתה לו
לעין זה על ידי המהל.
סעיף זה לעיל ,היו מעיקרי חוזה זה ,והפרת תאי מתאיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 37.4להסיר ספק ,הוראות סעיפים  37.2ו 37.3 -לעיל לא תחולה במקרה שבו המהל הורה על הפסקת
ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בין לתקופה ובין לצמיתות ,כתוצאה מהפרה של הקבלן את
התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ,ובמקרה כאמור ,יעמדו לחברה כל הסעדים המוקים לה על פי
מסמכי החוזה ו/או על פי כל דין .מובהר בזאת ,כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות ,כולן או חלקן,
מכל סיבה שהיא ,בין לצמיתות ובין לתקופה ,תהא החברה רשאית ,בכל עת ,להמשיך בביצוע העבודות,
כולן או חלקן ,בין בעצמה ובין באמצעות כל גורם אחר ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,וזאת בכל אופן
שתמצא לכון וזאת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .לצורך זה ,תהא החברה רשאית ,בין היתר ,לעשות
שימוש בעצמה ,ו/או למסור לכל גורם אחר ,את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר ,ולקבלן לא תהא כל
תביעה ו/או דרישה ו/או טעה ,מכל מין וסוג ,כגד החברה ו/או מי מטעמה ,בגין כך.
 38העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן
 38.1עם קבלת צו התחלת העבודה יקבל הקבלן רשות כיסה לאתר העבודות לצורך ביצוע העבודות בלבד,
בכפוף לשלבי העבודה כאמור בסעיף  15.1לעיל ובהתאם ללוח הזמים אותו אישור המהל .לקבלן לא
תימסר החזקה באתר ומעמדו במהלך ביצוע החוזה יהיה מעמד של בר רשות בלבד מאת המזמין
והמזמין יהיה רשאי בכל עת להפסיק את הרשות ולמוע את כיסתו של הקבלן לאתר.
 38.2בעת העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן ,ירשום המפקח פרוטוקול ,לרבות תיעוד מצולם לגבי מצבו
של האתר לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות ,קיומם של מטרדים ,קירות תומכים ותשתיות אחרות.
 38.3על הקבלן לבדוק את כוות הרישומים ה"ל ,ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול ה"ל ,להעיר את
הערותיו בכתב ,תוך  7ימים ממועד העמדת אתר העבודות לרשותו.
 38.4הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות וכמו כן לפיוי שיחים ,גדרות,
עמודי תאורה וטלפון או אלמטים אחרים )כבטון ,אספלט וכד'( המצאים באתר ,ולטיפול במטרדים
התת-קרקעיים הקיימים ,אם קיימים ,בו .טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה
בתאום מלא עם הרשויות הוגעות בדבר ובאישורן.
 39מועד השלמת העבודות
 39.1הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שקבעה בלוח הזמים ובלבד שאם יתה
לקבלן ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן ,יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע להלן.
 39.2אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של כל חלק
מסוים מהעבודות.
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פרק ח'  -שיויים ,תוספות והפחתות
 40שיויים
 40.1המזמין ו/או המפקח רשאים להורות בכל עת לקבלן ו/או לקבלים האחרים על ביצוע כל שיוי
בפרויקט ו/או בעבודות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בצורתם ,אופיים ,סגום,
איכותם ,סוגם ,גודלם ,גובה המבים ,מתאריהם וממדיהם של כל חלק מהם ,הכל כפי שימצאו לכון
וכן כל תוספת אשר איה כללת במפורש או מכללא בעבודות )להלן" :השיויים"( והקבלן מתחייב
למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקות ותוך המועדים שיקבעו המזמין ו/או המפקח ,בין אם הם
מופיעים בכתב הכמויות ספח ב' ובין אם לא ,ובלבד שערך כל השיויים ,ככל שמדובר בהגדלה לא
יעלה על הקבוע הכללי המועצות המקומיות )מכרזים( ]וסח משולב[ )יהודה ושומרון(,
תשע"ט.2018-
 40.2קבע המפקח ,כי מגיעה לקבלן תמורה וספת או שיש להפחית משכר החוזה בגין שיויים ,ייקבע ערכו
של השיוי בהתבסס על מחיר יחידה כמפורט בספח ב' לחוזה .במקרה שמחיר יחידה ,אשר לגביו דרש
שיוי ,איו כלל בכתב הכמויות ספח ב' ,הוא ישולם על פי יתוח מחירים שיוכן ויוגש ע"י הקבלן
למפקח ובתאי שיאושר ע"י המפקח .יתוח מחיר כ"ל יוגש על ידי הקבלן למפקח ,באחת מן הדרכים
הבאות )כאשר הדרך הראשוה המפורטת בסעיף  40.2.1עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף
 ,40.2.2דרך החישוב המפורטת בסעיף  40.2.2עדיפה על דרך החישוב המפורטת בסעיף  40.2.4וכן
הלאה(:
 40.2.1פרורטה מחיר קיים בחוזה .במקרה של קיום יותר מסעיף אחד בכתב הכמויות לעבודות
זהות/דומות הפרורטה תעשה לפי מחיר היחידה הזול שבהם.
 40.2.2יתוח המבוסס על מחירון דקל )לא דקל שיפוצים( בהפחתה של  ,15%על פי הטבלה הרלבטית
לרווח קבלי ראשי; או לחילופין  -יתוח המבוסס על מחירון העבודות של החברה למשק
וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )טו( בהפחתה של  ,15%על פי בחירת המפקח.
 40.2.3יתוח תשומות ,על בסיס עלויות בפועל )מלוות בחשבויות מס או פירוט אחר לשביעות רצון
המפקח( .מובהר שחשבוית המס חייבת לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה
והכמויות הרלווטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההחיות שקיבל הקבלן.
 40.2.4הצעות של קבלי משה אחרים המפרטות חומרים ,עבודה וכמויות.
יתוח מחיר המבוסס על מחירוי ספקים/יצרים או על פי הצעת קבלן משה יחיד לא יתקבל ,אלא
באישור מיוחד של המפקח או המזמין )מראש ובכתב(.
 40.2.5רווח קבלי )במקרה של עבודת קבלן משה( יהיה ) 12%למעט במקרה בו היתוח יבוסס על
מחירון דקל כאמור בסעיף  40.2.2לעיל( ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה
ולרבות הוצאות קבלן המשה .מובהר כי רווח קבלי לא ישולם על עבודת קבלים אחרים,
כהגדרתם בסעיף  28.3לעיל .למען הסר ספק מובהר שבמקרה של שרשרת קבלים וקבלי
משה ישולם רווח קבלי של  12%בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין קבלי המשה לפי ראות
עייו.
 40.2.6יתוח מחיר כ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בושא עם המפקח הים בגדר של
סיכומי בייים והמלצות למזמין בלבד ,ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.
 40.3לפי קביעת המפקח בדבר ערך השיויים ,תיתן לקבלן הזדמות להשמיע טעותיו ולהציג בפיו את
ההוצאות שגרמו לו כתוצאה מהשיויים .קביעת המפקח בדבר ערך השיויים תהיה סופית ובלתי יתת
לערעור.
 40.4למען הסר ספק מוצהר בזאת ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו הבלעדית של המפקח לקבוע
את ערך השיויים על פי שיקול דעתו ומסופיות החלטתו כאמור לעיל.
 40.5הוראות המזמין ו/או המפקח בדבר שיויים כאמור תקרא "פקודת שיויים" ותיתן בכתב .אולם
במקרה והמזמין ו/או המפקח יהיו בדעה שיש הכרח בשיוי מידי ואין באפשרותם להכין פקודת שיויים
בכתב מבעוד מועד ,יתו המזמין ו/או המפקח פקודת שיויים בע"פ ודין פקודה זו משעת תיתה כדין
פקודת שיויים שיתה בכתב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,יאשרו המזמין ו/או המפקח בכתב כל פקודה
שיתה על ידם בעל פה תוך  7ימים ממועד תיתה.
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40.6

40.7

40.8

40.9

40.10

40.11

קיבל הקבלן פקודת שיויים שלא קבע בה ערכו של השיוי או שקבע בפקודת השיויים על ידי המפקח
ערכו של השיוי והקבלן בדעה כי השיוי מחייב תשלום או תשלום גבוה יותר ,לפי העיין ,יודיע למפקח
בהקדם האפשרי ובכתב על כוותו לבקש תשלום וסף בגין ביצועו .לא השיג הקבלן על האמור בפקודת
השיויים ,תוך  20יום מיום מתן פקודת השיויים רואים אותו כאילו הסכים לאמור בפקודת השיויים,
לרבות ערך השיוי.
הקבלן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות ,לרבות השיויים ו/או לחדול מביצועם ו/או כל חלק
מהם מחמת אי קביעת ערכו של השיוי ו/או הארכת תקופת הביצוע ו/או מחמת אי הסכמתו לערך
השיויים כפי שקבעו על ידי המפקח ו/או מחמת אי הסכמתו לקביעת המפקח בקשר לבקשתו להארכת
תקופת הביצוע .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי הוראות החוזה
ברציפות ובהתמדה.
השיויים אשר הקבלן יידרש לבצע לא יפטרו את הקבלן מחובתו להשלים את ביצוע העבודות ,כפי
ששוו בפקודת השיויים במלואן תוך תקופת הביצוע הקובה בחוזה .היה הקבלן סבור כי כתוצאה
מביצוע השיויים ,לא יסיים את העבודות תוך תקופת הביצוע ,יהא הוא רשאי לפות למזמין ולמפקח
ולבקש ארכה .כל בקשה של הקבלן להארכת תקופת הביצוע כתוצאה מפקודת שיויים ,תהא בכתב
ותימסר למזמין ולמפקח תוך  20יום מהמועד בו יתה לקבלן פקודת השיויים בגיה ברצוו לבקש
ארכה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,באם דרש הקבלן לבצע שיויים החוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו/או
הובעים מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים לקויים ו/או מתאים שתגלו לקבלן באתר העבודות
ו/או פעולות שבוצעו ביגוד להחיות המפקח ו/או הדרושים לדעת המפקח כדי לשמר ו/או לייעל את
ביצוע העבודות ,יבוצעו שיויים אלה על ידי הקבלן ללא תמורה וספת כלשהי .במקרה של חילוקי דעות,
המפקח יקבע אם השיויים שהקבלן דרש לבצע הים מהסוג אשר לא מזכה את הקבלן בתמורה וספת
כאמור ,וקביעות המפקח תהייה סופיות ובלתי יתות לערעור.
יתה פקודת שיויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו/או צמצום היקף העבודות שעל הקבלן
לבצע על פי הוראות החוזה ,רשאי המפקח לקבוע כי כתוצאה מכך תקוצר תקופת ביצוע העבודות
הקובה בחוזה .קביעת המפקח תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי יתת לערעור.
בכפוף לאמור במפורש בחוזה זה ,הצדדים מצהירים ומאשרים כי המחיר בהסכם זה קבע על סמך
הבה והסכמה של הצדדים ,כי מחירי היחידה הקובים בכתב הכמויות ספח ב' ,הים כוללים וסופיים
ולא ישתו מכל סיבה שהיא .לקבלן אין ולא תהיה כל זכות לדרוש תוספת סכום כלשהו בקשר עם מחירי
היחידה ה"ל.

פרק ט'  -השלמה ,בדק ותיקוים
 41תעודת השלמה לעבודות
 41.1תוכיות עדות לאחר ביצוע )(as made
הושלם ביצוע העבודות ,מתחייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים המפורטים להלן:
 41.1.1תוכיות לאחר ביצוע ) ,(AS MADEעל מדיה מגטית ,בקובץ  DWGובהתאם למפרט הכללי,
לפי פורמט  G.I.Sלרבות כל הסטיות מהמתוכן ,המותרות לפי החוזה כפי שאושרו על ידי
המפקח במהלך ביצוע העבודות.
 41.1.2תכית לאחר ביצוע ב 3 -עותקים צבעויים בקה מידה .1:250
 41.1.3מובהר בזאת כי הכת התוכיות כאמור ,בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תאי מוקדם
לבדיקת העבודות ומתן תעודות ההשלמה כאמור בסעיף  41.2להלן.
 41.2בכפוף לאמור בסעיף  41.3להלן ,הושלם ביצוע העבודות ,יודיע על כך הקבלן בכתב ,למפקח .המפקח
יבדוק בוכחות הקבלן את העבודות תוך  10ימים ממועד קבלת ההודעה .מצא המפקח את העבודות
מתאימות לתאי החוזה על כל מסמכיו ,ספחיו והוראותיו ומשביעות רצון ,תיתן לקבלן על ידי המהל
תעודת השלמה עם תום הבדיקה )להלן" :תעודת ההשלמה"( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן
על השלמת ביצוע העבודות ,כאמור .מצא המפקח שהעבודות ו/או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור
בהתאם לחוזה ,תימסר לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקוים ,שיויים והשלמות )להלן:
"הפרטיכל המשלים"(.
לא תיתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו במצטבר כל התאים דלהלן:
41.2.1

המפקח מצא כי העבודות כולן על חלקיהן ,מתקיהן והציוד המוי בהם )במידה והותקו על
ידי הקבלן( הופעל ומצא מתפקד באופן סדיר ללא תקלות ועל פי התכיות והמפרטים.
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 41.2.2קבלת העבודות על ידי הגופים השוים כמפורט בסעיף  41.3להלן.
 41.2.3הקבלן ביצע לשביעות רצון המפקח את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי שפורט בפרטיכל
המשלים.
 41.2.4הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין
ו/או על פי הוהג.
 41.2.5מבלי לפגוע בסעיף  41.2.4לעיל, ,לרבות קבלת כל האישורים של הגופים ו/או הרשויות
הדרשים לקבלתם.
מובהר בזאת כי בכל מקום בחוזה בו מדובר על "השלמת העבודות" ו/או "תעודת השלמה" תחשבה
העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל וכל האמור בסעיף  41.3להלן.
למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרטיכל המשלים
כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא ,ישירה ו/או עקיפה ,לליקוי ששכח ,לא חשף ,או שהתגלה
לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי המפקח.
 41.3מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  41.2לעיל ,השלמת העבודות תאושר על ידי המפקח בתאי שכל
המהלות ,האגפים והמחלקות המתאימים בחברה ובמועצה ויתר הגופים המפורטים בסעיף  12.5לעיל,
אישרו וקיבלו את העבודות לחזקתם.

41.4

41.5

41.6

41.7

41.8

41.9

לא קיבל מי מהגופים העירויים המויים ו/או מהמועצה ו/או מהחברה בסעיף  12.5לעיל ,את העבודות
לחזקתו בתום תקופת החוזה כאמור לעיל ,ימשיך הקבלן להל את האתר ולתחזק את העבודות ,עד
אשר כל הגופים ,על ציגיהם ,יקבלו את העבודות לחזקתם.
אין באמור לעיל ו/או בכל הוראה אחרת בחוזה כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודות ו/או
להשתמש בהן ו/או בכל חלק מהן גם אם טרם בוצעו בהן עבודות התיקוים ו/או ההשלמה ו/או גם אם
טרם הודיע הקבלן כאמור לעיל כי הן הושלמו.
אם לפי תאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודות במועד מסוים ,לפי התאריך הסופי
שקבע להשלמת העבודות כולן ,והמזמין החזיק או השתמש בו או עומד להחזיק או להשתמש בו ,רשאי
הקבלן לבקש תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודות כאמור ,והמהל יקבע לפי שיקול דעתו המוחלט
והסופי אם לערוך בדיקת אותו חלק במגמה לתת לקבלן תעודת השלמה חלקית .הוראות סעיפים 41.1
עד  41.3לעיל תחולה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות בשיויים המחויבים .מתן תעודת
השלמה חלקית איו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תאי מתאי החוזה על ספחיו ולרבות
ביצוע עבודות וספות באותו חלק מהעבודות בגין קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית הובע ו/או קשור
לדעת המהל ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי לתיקוים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של
העבודות.
קבע המפקח כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות שעל הקבלן היה להשלימו
במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור,
הכל לפי העיין ,והקבלן איו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות ,מחמת
דרישות ו/או טעות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או כל מי המהל ו/או כלפי כל אדם
אחר.
לא ביצע הקבלן את התיקוים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שקבעה על ידי המפקח,
או בכל מקרה בו לדעת המהל והמפקח ועל פי שיקול דעתם המוחלט והסופי אין ביכולתו של הקבלן
לבצע את התיקוים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי רצון,
יהיה המזמין רשאי ,מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקוים ו/או
ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות כל גורם אחר .הוצאות ביצוע התיקוים ו/או
ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין יכה הוצאות אלה בתוספת  12%מהם כתמורה להוצאותיו
הכלליות משכר החוזה אשר טרם שולם לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך
של מימוש ערבות הביצוע.
עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם ,יקה הקבלן את אתר
העבודות ויסלק ממו כפוף לקבלת הוראה אחרת מהמהל ,את כל החומרים ,האשפה ,המבים
הארעיים והמתקים אשר אים מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות הבודק יהיו
העבודות ואתר העבודות קיים ומתאימים למטרותיהם .כל ליקויים ו/או פגמים שיתגלו ביקוי
העבודות ו/או באתר העבודות יצויו אף הם בפרטיכל ויתוקו על ידי הקבלן בטרם יקבל תעודת
השלמה.
סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
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 42בדק ותיקוים
 42.1לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושה ) 24 -עשרים וארבעה( חודשים .מייה של תקופת הבדק יתחיל
במועד השלמת כלל העבודה )בכל מקטעי העבודה ככל שקיימים( ,או במועד מתן תעודת ההשלמה
לקבלן ,או במועד השלמת ביצוע התיקוים האמורים בסעיף  41לעיל לשביעות רצון המפקח ,לפי
המאוחר מבין השלושה .קבעו בספח מספחי החוזה ו/או על פי כל דין תקופות בדק ארוכות יותר,
יחייבו התקופות הארוכות האמורות .מובהר ,כי היה והעבודה תימסר לחברה במקטעים ,תחל מיידית
תקופת הבדק בקשר עם המקטע שמסר ,אולם ,היא תסתיים רק במועד האמור לעיל ,כך שיתכן שבקשר
עם מקטע זה היא תארך יותר מ 24-חודשים.
 42.2מיה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ובלבד שעד תאריך זה המציא הקבלן למזמין
את ערבות האחריות כמפורט להלן .במקרה של תעודת השלמה לחלקים שוים של העבודות  -יחל מין
תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית.
 42.3תהוו ו/או תגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים ו/או זקים ו/או
כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הובעים ,לדעת המהל כתוצאה מעבודה לקויה ו/או בלתי מדויקת ו/או
שלא בהתאם למפרטים ו/או בהתאם להוראות המהל ו/או המפקח ,כתוצאה משימוש בחומרים
פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי מתאימים ו/או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי מיומת ובין מכל סיבה
אחרת שאיה תלויה במזמין )להלן ביחד ולחוד" :הפגמים"( חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבוו
לפי הוראות המהל ולשביעות רצוו.
 42.4תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ידי המהל ,ובתאום עם כל גורם אחר אשר ישתמש
בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מיימאלית למשתמשים בעבודות.
 42.5אם הפגמים או חלק מהם ,לא יתים לדעת המזמין ו/או המהל לתיקון ,או שתיקום עלול לגרום,
לדעת המזמין ו/או המהל ,שיבושים או זקים יכרים למזמין ו/או למשתמשים בעבודות ,יודיע על כך
המהל לקבלן בכתב והקבלן יהיה חייב בתשלום פיצויים למזמין ,בסכום שייקבע על ידי המהל,
וקביעתו של האחרון ,אשר תהיה מומקת ,תחייב את הקבלן.
 42.6לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל יערך פרטיכל על מצב העבודות שוא תקופת הבדק
)להלן" :פרטיכל הבדק"( על פי הזמה בכתב של צד כלשהוא מן הצדדים לחוזה זה ,והצדדים מתחייבים
הדדית להופיע ולהיות מיוצגים כדבעי לשם בדיקת ועריכת פרטיכל הבדק ,בכל מועד שייקבע בהזמה
כאמור ,שלא לפי  30ימים מיום מסירת ההזמה כאמור.
 42.7לאחר תיקון כל הדרש על פי האמור בפרטיכל הבדק ,יעיק המהל לקבלן תעודה על סיום תקופת
הבדק.
 42.8סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 43ליקויים וחקירת סיבותיהם
תגלה ליקוי בעבודות בזמן ביצוען ,רשאים המהל ו/או המפקח לדרוש מהקבלן לחקור אחר סיבות הליקוי
ולתקו לפי שיטה שתאושר על ידי המהל .היה הפגם ,לדעת המהל כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה,
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין .היה הפגם ,לדעת המהל מהסוג שהקבלן אחראי לו לפי החוזה -
יחולו הוצאות החקירה והתיקון על הקבלן .החליט המהל כי הליקוי איו יתן לתיקון יהיה הקבלן חייב
בתשלום פיצויים למזמין ,וזאת בשיעור שייקבע על ידי המהל.

פרק י'  -שכר החוזה
 44שכר החוזה
 44.1תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,במלואן ובמועדן ,לרבות ביצוע ,השלמה
ומסירה של העבודות ,יהא זכאי הקבלן לשכר אשר ישולם לו בהתאם ובכפיפות לתאים ולהוראות
המפורטים בחוזה זה )להלן – "שכר החוזה"(.
 44.2שכר החוזה בפועל ייקבע בהתאם למכפלת מחירי היחידות )הבודדות( הקובות בכתב הכמויות ביכוי
ההחה שקב הקבלן ובהתאם לכמויות שיבוצעו בפועל ,כפי שאלה תימדדה ותאושרה על-ידי המפקח,
ובהפחתה של כל סכום שיופחת מסכום זה ,בהתאם להוראות חוזה זה .מובהר בזאת ,כי המחירים
המוצעים לא ישתו ,בכל אופן שהוא ,לרבות בגין הגדלה ו/או הקטה של היקף העבודות על פי חוזה
זה ,וכי הקבלן לא יהא זכאי לכל הפרשים ,תשלום ,תוספת ו/או פיצוי בגין הגדלה ו/או הקטה כאמור
)מלבד תשלום המחירים המוצעים כאמור לעיל ,אשר יישארו בתוקף לאורך כל תקופת החוזה ,ובוגע
לכל כמות שתידרש על ידי החברה לביצוע העבודות( .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שכר העבודה
איו פאושלי ,והוא יקבע בהתאם ליחידות שבוצעו כאמור.
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שכר החוזה בהתאם להצעת המציע במכרז עומד ___________  ₪בתוספת מע"מ כחוק )שכר החוזה
ייקבע בפועל בהתאם למדידת עבודות הפיתוח כאמור לעיל(.
 44.3על אף האמור בסעיף  44.2לעיל ,שמורה לחברה הזכות לקבוע ,בתאום ובהסכמת הקבלן ,לגבי עבודה
מסוימת שתבוצע על פי חוזה זה ו/או חלק מעבודה זו כי שכר העבודה יהיה פאושלי .במקרה כזה ,ייקבע
שכר העבודה לגבי עבודה זו מראש ,טרם הביצוע ויחושב ,ככל היתן ,על פי המחירים הקובים בכתב
הכמויות והכמויות המשוערות.
 44.4במקרה שבו תתגלה בכתב הכמויות טעות חשבוית ,בכפל ו/או בסיכומים – אזי הקובע הוא מחיר
היחידה הקוב בסעיף כתב הכמויות ,ובהתאם לכך ,החברה תהא רשאית לתקן את הטעות.
44.5
44.6

44.7

44.8
44.9

לתשלום סכומים על חשבון שכר החוזה יתווסף מס ערך מוסף ,כגד חשבוית מס כדין .מס הערך המוסף
בגין שכר החוזה ישולם לקבלן לא לפי המועד בו עליו לשלם את מס הערך המוסף לרשויות מס ערך
מוסף בגין הכסה זו ועל פי דין.
הקבלן ימסור לחברה ,מעת לעת ועל פי דרישתה ,אישור בתוקף מאת פקיד השומה על שיעור יכוי מס
במקור .לא יומצא אישור פקיד שומה כאמור ,תכה החברה מהתשלומים המגיעים לקבלן את סכומי
מס על פי דין.
שכר החוזה מהווה תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה,
במלואן ובמועדן )לרבות בגין עבודה וחומרים ,והוא כולל ,למען הסר ספק ,את כל ההוצאות ,מיוחדות,
כלליות ואחרות )לרבות מסים ,אגרות ו/או היטלים( ,מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות בביצוע העבודות
ובביצוע יתר התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה( ,ולא יתווספו לו תוספות ו/או הפרשים
כלשהם ,מכל סוג ומין שהם ,אלא אם אמר מפורשות אחרת בחוזה זה.
בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לעבודות זהות ,יהיה המחיר הקובע מחיר היחידה המוך שבין
המחירים העומדים בסתירה .מובהר בזאת כי מחירי עבודות זהות ייקבעו ,על פי מהות העבודה עצמה
אפילו אם במקרה זה או אחר היסוח בכתבי הכמויות איו זהה לחלוטין.
מוצהר בזאת במפורש ,כי שכר החוזה קבע על-ידי הצדדים בהסכמה ,ביודעם את אי הוודאות השוררת
במשק בעת חתימת חוזה זה והצפויות בעתיד ,וכי לא ייתן לקבלן כל תשלום ,תוספת ,הפחתה ,פיצוי,
השתתפות ,או כל תשלום מכל סוג ומין שהם ,בגין שיויים שיחולו במשק ,במחירי החומרים ,מחירי
העבודה ,שער המטבע ,מכס ,מיסים ,ארוות ,היטלים ,אגרות ,או מכל סיבה אחרת ,מכל סוג ומין
שהם ,ללא כל יוצא מן הכלל .אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות בחוזה זה וספחיו ,בדבר
תוספת או הפחתה עקב שיויים ,או תשלום פיצויים או קיזוזים.

 45עבודות שלא תימדדה
בוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה ,העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדה ,לא ישולם בעדן
תשלום וסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאין
מפורטות:
 45.1פיוי פסולת שבאתר לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות.
 45.2תיאום עבודות הקבלן עם כל קבלי המזמין ועם כל הרשויות בכלל זה משרדי הממשלה ,המועצה ,מכבי
אש ,חברת חשמל ,חברת המים והביוב וכד'.
 45.3קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
 45.4סידורי יקוז ארעי ,לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה ,במידה ויהיה צורך בכך.
 45.5אמצעי זהירות למיעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הביה וסביב לו.
 45.6התקת גדרות ושערים כולל העברתם ופירוקם בגמר העבודות.
 45.7הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הביה ,שמירה על שלמות גידור ותאורה.
 45.8הקמה ,אחזקה ויקיון מבי עזר ,סידורי וחיות לעובדים ,מחסים ,משרדי הקבלן ,ומשרד המפקח
כמפורט בסעיף  31לעיל ,לרבות הריהוט ,המתקים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת ,לרבות פירוק
המבים והמתקים בתום הביצוע.
 45.9מדידה ,סימון ,פירוק וחידוש סימון באם יידרש.
 45.10הוצאות התקה ,הפעלה ,אחזקה וצריכת מים ,חשמל וטלפון באתר העבודות ,לרבות התקת מוים
ופירוקם בתום הביצוע.
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45.11

45.12
45.13
45.14
45.15
45.16

45.17
45.18

יהול האתר לרבות מהדסים ,מהל עבודה ,מודד ,חשבי כמויות לרבות הכת חשבוות ,חישובי כמויות,
רשימות ברזל ,תכיות יצור ואישורם כדרש ,יהול יומי עבודה )ייתכן והחברה תדרוש לעבוד ביומי
עבודה דיגיטליים( ,מערכת בקרת איכות ,השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח והמתכים בתדירות
שתקבע ע"י המפקח.
הוצאות הכת לוח הזמים המפורט ,הרצתו במחשב ,עדכוו וקבלת תוים ודיווחים כדרש ,אחת
לחודש.
סילוק חומרים וחלקי מבה שפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם.
יקוי שוטף של המבה וסביבתו אחת ליום ויקוי לקראת המסירה ,כולל פוליש ברצפות המבה ויקוי
מוחלט של אבק ולכלוך.
כל החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה(,
הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.
כל העבודה וכוח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתאי החוזה ,לרבות כל
העבודות המתוארות בתכיות ,בפרקים המתאימים במפרטים הטכיים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי
המכרז.
שימוש בציוד מכי ,מופים ,אמצעי הרמה ,מעלית ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכוות ,פיגומים וכל ציוד
אחר שדרש באתר ,לרבות אחזקתם באתר ,פירוקם וסילוקם בתום העבודות.
הובלת כל החומרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם,
אחסתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממו.

 45.19הוצאות הגה וביטוח של החומרים ,העבודות ,המבים ,העובדים ,ביטוחים בהתאם להוראות סעיף 52
להלן לרבות האמור בספח י"א -אישור על קיום ביטוחים וכן הוצאות ההגה מפי השפעות מזג אויר
וזקים אחרים מכל סוג ,הן על עבודות בביצוע ,הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם מסרו והן על
עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.
 46הוצאות כל תשלומי בדיקות המעבדות אשר ידרשו לפי הוראות המהל והמתכים ואשר דרושות לקבל כל
האישורים לאכלוס המבה ושא הפרויקט.
 46.1תיקוים ,החלפות ,שיפוצים וכד' תוך כדי הביה או לאחריה.
 46.2אחריות לתקיות העבודות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בחוזה.
 46.3כל העבודות הדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השוים אם לא מצא לכך סעיף מפורש בכתב הכמויות.
 46.4רווח קבלן.
 46.5אספקת הדוגמאות לאישור המפקח כמפורט בסעיף  32.7לעיל.
 46.6עבודות במקומות צרים ,צפופים או גבוהים.
מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות
הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה .על הקבלן לקחת בחשבון בוסף ל"ל את כל הוצאותיו
הכרוכות במילוי התאים המפורטים בכל מסמכי החוזה ,בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו .מחירי היחידה
המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו
ולא ישולם לקבלן סכום וסף עבור מילוי התאים השוים המוזכרים במסמכים השוים של החוזה.
 47עבודה ביומית
מדידת שעות העבודה לעבודות שבוצעו לפי דרישת המפקח כעבודות ביומית תהיה לפי שעות הביצוע בפועל,
כפי שרשמו ביומן העבודה ויאושרו על ידי המפקח ויראו את המחיר כתמורה הולמת גם בגין כל ההטבות
הסוציאליות ושאר תשלומי החובה ,ובכלל זה תשלומי המיסים ,הביטוח וכיו"ב ,ההסעות לאתר העבודות
וממו ,זמי הסיעה ,האש"ל ,כלי העבודה ,ההלת העבודה ,ההוצאות הכלליות ,רווח הקבלן ,הוצאות
המימון ,הוצאות האחרות של הקבלן וכיו"ב.
 48חשבוות חלקיים
יובהר כי כל החשבוות ושא המכרז יוגשו דרך המערכת של תכת דקל בלבד.
 48.1הקבלן יגיש בתחילת כל חודש למהל הפרויקט חשבוות חלקיים על סמך חלקי עבודה או חלקי שלבי
עבודה גמורים ועל בסיס מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות ספח ב' לחוזה זה ע"פ החלוקה
שבכתב הכמויות.
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48.2

48.3
48.4

48.5

48.6

חשבוות חלקיים וחשבון סופי יוכו בפורמט אלקטרוי באמצעות תוכה על פי החלטת המזמין )להלן:
"התכה"( .את החשבוות החלקיים והחשבון הסופי יש לשלוח ישירות מתפריט התכה לכתובת דואר
אלקטרוי אשר תמסר לקבלן על ידי המהל .בוסף יגיש הקבלן למהל את חשבוות החלקיים והחשבון
הסופי בשלושה ) (3העתקים יחד עם  USBאו כל דבר שהמזמין יורה לו.
הקבלן יצרף לכל חשבון בייים את כל דפי המדידות ,התכיות ,חישובי הכמויות וההסברים הדרשים
לצורך בדיקת אותו חשבון.
החשבוות יוגשו על ידי הקבלן עד ה 30 -לכל חודש קלדרי ,עבור אותו חודש קלדרי .החשבוות
יתייחסו לחלקי עבודה שהושלמו בפועל בחודש הקלדרי שבגיו הוגש החשבון .איחר הקבלן בהגשת
חשבון הבייים ,יתווסף לפרק הזמן שקבע לתשלום החשבון על ידי המזמין ,אותו פרק זמן שבו איחר
הקבלן בהגשת החשבון או המסמך כאמור לעיל.
המזמין ,באמצעות מהל הפרויקט יבדוק את החשבוות תוך ) 21עשרים ואחת( יום ממועד הגשתם
על-ידי הקבלן ,החברה תשלם לקבלן כל תשלום בייים שאושר ,תוך  45ימים מיום אישורו הסופי
ע"י הגורם הסופי שמאשר חשבוות בחברה .על פי חודש הביצוע ,מכל חשבון )לרבות החשבון הסופי(
יקוזז סך של  2%עבור בדיקות מעבדה וכן  1%עבור הוצאות יהול ומשרדיות של פרויקט זה.
מתוך הסכום שיאושר על ידי מהל הפרויקט ,לתשלום בגין החשבון החלקי ,יכה המזמין כל סכום
המגיע לו מהקבלן ,לרבות מקדמה ,ככל שיתה .כל הסכומים שישולמו לקבלן כתשלומים בגין
החשבוות החלקיים ,יראו אותם כחוב אותו חייב הקבלן למזמין וזאת עד להשלמת העבודה ולאישור
החשבון הסופי בגיה על פי הוראות החוזה .מובהר בזאת ,כי תשלום על פי החשבוות החלקיים שיוגשו
על ידי הקבלן לאישור כאמור ,יהיה בסכום מצטבר שלא יעלה על ) 90%תשעים אחוזים( משכר החוזה,
כך שבכל מקרה החשבון הסופי לא יפחת מסך של ) 10%עשרה אחוזים( משכר העבודה על הקבלן לוודא
יתרה מתאימה בחוזה לפי ביצוע העבודה ,במידה ואין יתרה מספיקה אין לבצע כל עבודה ללא אישור
מורשי החתימה בחברה.

 49חשבון סופי
יובהר כי כל החשבוות ושא המכרז יוגשו דרך המערכת של תכת דקל בלבד.
 49.1החשבון הסופי יוגש ע"י הקבלן רק לאחר סיום כל העבודות לפי החוזה וקבלתן ע"י המזמין )לרבות
ביצוע כל התיקוים שיידרשו ע"י המהל והמזמין ולרבות הגשת התוכיות כמפורט בסעיף .(41.1
בחשבון הסופי יפרט הקבלן את הסכום המגיע לו בגין השלמת העבודות ביכוי כל התשלומים ששולמו
לו על חשבון .בוסף ,יצרף הקבלן לחשבון הסופי את כל דפי המדידות ,חישובי הכמויות ,ריכוזי
היומים ,תכיות העדות וכל מסמך או אישור וסף שעל הקבלן להגיש לפי חוזה זה )להלן תיק מסירה
כפי שמפורט בספח( .וסף על כך ותאי לקבלת החשבון הסופי הוא המצאת כל האישורים הדרשים
בספח י"ז לחוזה -אישורים דרשים בגמר הביה.
 49.2המזמין ,באמצעות מהל הפרויקט ,יבדוק את החשבון הסופי תוך ) 30שלושים( יום ממועד הגשתו על-
ידי הקבלן .החברה תשלם לקבלן את המגיע לו תוך  80ימים מיום אישורו על ידי החברה ,בכפוף לכך
שהחשבון הסופי לא ישולם אלא לאחר השלמת העבודה ,כהגדרתה בחוזה זה ,ובכפוף לחתימת הקבלן
על כתב סילוק תביעות כלפי החברה ,המועצה ו/או מי מטעמן ,לפיו הקבלן מוותר בשמו ובשם מי מטעמו
על כל תביעה ,טעה ו/או דרישה כלפי החברה ,המועצה ו/או מי מטעמן ,בקשר לפרויקט ,העבודות ו/או
חוזה זה ו/או המכרז ו/או כובע מאיזה מהם.
 49.3מסכום החשבון הסופי שיאושר לתשלום ע"י מהל הפרויקט ,יופחתו כל הסכומים שהמזמין זכאי
להפחיתם ,על פי חוזה זה ו/או על פי הדין וכן דמי עיכבון בסך ) 10%עשרה אחוזים( מסכום שכר העבודה
הכולל .היתרה ,אם תיוותר כזו ,בתוספת דמי העכבון ביכוי כל סכום שהופחת מהם ,תשולם לקבלן
בתאי שהקבלן יחתום על הצהרת ביטול תביעות בוסח ספח י' ובתאי וסף ,שהקבלן ימסור למזמין
קודם לביצוע התשלום את ערבות הטיב.
 49.4אם יתברר כי הקבלן קיבל על חשבון שכר החוזה סכומים העולים על הסכום שיגיע לו על פי החשבון
הסופי ,כפי שזה יאושר ע"י מהל הפרויקט ,ישיב הקבלן למזמין ,כל סכום ששולם לו ביתר ,כאמור.
 49.5יובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז.2017-
 50בוטל.
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פרק יא' – בטחוות
 51ערבות ביצוע
 51.1להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן ,ימציא הקבלן למזמין
במעמד חתימת החוזה ,ערבות בקאית צמודה ,של אחד הבקים המסחריים הגדולים בישראל,
אוטוומית ובלתי מותית ,בתאים ובוסח הקבועים בספח ח' )להלן" :ערבות הביצוע"( .המצאת
הערבות היה תאי לחתימת חוזה זה.
 51.2ערבות הביצוע על סך בשקלים חדשים השווה ל 10%-מהצעת הקבלן במכרז )סכום ההצעה כולל מע"מ(.
 51.3ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות בפועל ,עד לסילוק הסופי של שכר החוזה
ולקבלת תעודת השלמה ובכפוף לכך שעד לאותו מועד ,ימציא הקבלן למזמין את ערבות הטיב כהגדרתה
להלן .בשלב הראשון ,בעת החתימה על הסכם זה ,תהא ערבות הביצוע בתוקף ל 24-חודשים והקבלן
יאריכה מעת לעת כמפורט להלן.
 51.4במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם ,כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך
שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע העבודות בפועל .וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות
הביצוע מיד עם קבלת דרישת המזמין או המהל וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום
אשר מהווה את הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע ,לרבות במקרה והיקף החוזה ושכר החוזה יגדלו
כתוצאה מביצוע שיויים.
 51.5כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה
לפי העיין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 51.6אין במתן ערבות הביצוע ה"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין
על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או
שיגיע לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.
 51.7במקרה של מימוש ערבות הביצוע כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות ביצוע חדשה
או משלימה ,לתקופה ובתאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום ערבות הביצוע.
 51.8המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על פי החוזה ו/או
על פי כל דין ,על ידי מימוש ערבות הביצוע.
 51.9מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה והקבלן יפר תאי מתאי החוזה ,יהא המזמין רשאי מבלי לגרוע
ו/או לפגוע בזכויותיו על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ,לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או
חלקו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתגד לחילוט האמור.
 51.10הוצא צו התחלת עבודה בטרם המציא הקבלן ערבות ביצוע ,והגיש הקבלן חשבון בייים כלשהו למזמין,
יבוצע התשלום בגין חשבון הבייים רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות הביצוע .איחר הקבלן
בהמצאת ערבות הביצוע ,יתווסף לפרק הזמן שקבע לתשלום חשבון בייים כאמור ,אותו פרק זמן שבו
איחר הקבלן בהמצאת ערבות הביצוע והתשלום בפרק הזמן הוסף כאמור ,לא ישא הפרשי הצמדה ו/או
ריבית כלשהי.
 51.11מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי
את סדר זקיפת הסכומים.
 51.12סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.
 52ערבות טיב
 52.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואו ובמועדן ,במשך תקופת הבדק ,כהגדרתה לעיל ,וכן
לטובת הוצאת תעודת גמר בגין חלקי העבודות אשר בוצעו ע"י הקבלן ,ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו
בתחילת תקופת האחריות ערבות בקאית צמודה ,של אחד הבקים המסחריים הגדולים בישראל,
אוטוומית ובלתי מותית בוסח ובתאים הקבועים בספח ט' לתקופה של שלוש ) (3שים )להלן:
"ערבות הטיב"(.
 52.2סכום ערבות הטיב יהיה בסכום השווה ל  2.5% -מערך החוזה )כולל מע"מ(.
 52.3כגד המצאת ערבות הטיב ,יחזיר המזמין לקבלן את ערבות הביצוע ,בתאי שיתמלאו כל התאים
שלהלן:
 52.3.1הקבלן קיבל תעודת השלמה;
 52.3.2הקבלן המציא למזמין הצהרה על ביטול כל תביעותיו בוסח המצ"ב כספח י'.
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 52.4לגביה ערבות הטיב יחולו כל ההוראות המפורטות בסעיפים  51.10 - 51.3לעיל ,בשיויים המחויבים.
 52.5מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי המזמין ,יקבע המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי
את סדר זקיפת הסכומים.
 52.6סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה הפרה
יסודית של החוזה.

פרק יב'  -זיקין וביטוח
 53אחריות הקבלן לזק לעבודות ,לאתר העבודות ולתכולתו
 53.1מיום תחילת ביצוע העבודות ועד מתן תעודת השלמה ,יהא הקבלן אחראי לשמירה ולשלמות העבודות
באתר העבודות ,לרבות כל ציוד וחומרים שהובאו לאתר העבודות למטרת ביצוע העבודות ,לרבות
המבים הארעיים שהוקמו באתר והשגחה עליהם .בכל מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר העבודות
ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהא על הקבלן לתקן את הזק על חשבוו בהקדם האפשרי ולהביא לידי
כך שעם השלמתן תהייה העבודות מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה וספחיו.
 53.2הוראות סעיף  53.1לעיל ,תחולה גם על כל זק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק
על ידו בתקופת הבדק.
 53.3זיקין לגוף או לרכוש
53.3.1

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל זק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאוה מכל מין ו/או סוג
שהוא לרבות זק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ,ו/או לכל רשות עירוית
או ממשלתית ו/או לקבלי המשה ו/או לכל מבה ורכוש אחר המצוי באתר העבודות ו/או
מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה כתוצאה
ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלי
המשה ו/או המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלית לרבות מחדל של הקבלן
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלי המשה שלו ,בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת
הבדק.

53.3.2

מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי על הקבלן האחריות לדאוג לשלמות המבים ובתי העסק
הסמוכים לאתר העבודות ,ובין היתר לקיים פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי כל הזקים
שעלולים להיגרם עקב ביצוע עבודות מכל סוג שהוא בפרויקט ,בכל שלביו.

53.3.3

מובהר בזאת כי בכל זמן ביצוע העבודות ,על הקבלן לאפשר למבים ,למוסדות ולעסקים
הסמוכים לאתר העבודות לתפקד באופן רציף וללא הפרעה ,כדרש על פי כל דין .על הקבלן
לקוט בכל הפעולות ההדסיות כדי לקיים את האמור ,לרבות פתרוות זמיים לחיבורי
תשתית אשר תידרשה מפעם לפעם ,לרבות גידור ,בטיחות ,מעבר בטוח ,איכות סביבה,
אמצעים למיעת רעש ,תאורה זמית ,פיוי אשפה וכו'.

 53.3.4הקבלן ישא בתשלום כל קס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא
שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם .כן יהיה הקבלן
אחראי לכל זק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הזיקין )וסח חדש( ו/או
לפי כל דין אחר לזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות
וביצוע תיקוים בתקופת הבדק.
 53.4זיקין לעובדים
הקבלן אחראי לשלומם ולביטחום של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או המצאים בשרותו
ומתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר
המצא בשרותו ,לרבות קבלי משה ועובדיהם ,כתוצאה מכל זק ו/או אובדן ו/או תאוה ו/או חבלה
כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצוע התיקוים בתקופת הבדק.
 53.5זקים לרכוש ציבורי
הקבלן אחראי לכל זק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,גז,
חשמל ,כבלים ותקשורת ,טלפון וציורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת
קרקעיים וכיוצ"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהזק ו/או הקלקול גרמו באקראי ובין שהיו מעשה
הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את הזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוו ,באופן
יעיל ביותר ולשביעות רצוו של המהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש
שיזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכיות עדכיות על כל הקווים
התת-קרקעיים העוברים באתר העבודות.
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 53.6פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
53.6.1

הקבלן מתחייב לקוט על חשבוו בכל האמצעים הדרושים כדי למוע את הזקים ,האובדן,
החבלות והתאוות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על-פי כל דין.

53.6.2

הקבלן מתחייב לבוא בעלי המועצה ו/או הרשות ו/או המהל ו/או המפקח ו/או עובדיהם
ו/או שלוחיהם ,אם יתבעו ביחד ו/או לחוד ,בגין זקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות
החוזה ו/או הוראות כל דין .המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ,מיד עם
קבלת הודעה בגיה ,ולאפשר לקבלן להתגון מפיה.

53.6.3

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את המזמין ו/או
את המועצה ו/או את הרשות ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ,בגין כל זק וכגד
כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי
יוצא מן הכלל ,גדם ו/או גד מי מהם ו/או כגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין
כל תאוה ,חבלה או זק להם אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט
עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו/או לרשות במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק
בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לזקים ,אשר הקבלן אחראי להם ובתאי,
שהמזמין הודיע לקבלן ,מיד עם קבלת הודעה על כך ,על המקרים המויים מעלה ,ותן לקבלן
הזדמות להתגון כגדם וכגד בתביעה כאמור ,או שלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

53.6.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מביצוע עבודה כלשהי של הקבלן ביגוד
לחוזה ו/או לכל דין ,יוצא כגד המזמין ו/או הרשות ו/או המהל ו/או המפקח ,צו מאת בית
משפט ,יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים ה"ל ,על כל זק בין ישיר ובין עקיף וזאת,
מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן ,לעשות את כל הדרוש ולקוט בכל ההליכים הדרושים,
להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו
ה"ל ,או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מצו כ"ל.

53.6.5

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות
אחרים ,את הזקים שהקבלן אחראי לתקם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן והקבלן
ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך ,בתוספת של  12%ובלבד שהמזמין הודיע
לקבלן ,על הזקים והקבלן לא תיקן זקים אלו תוך  10ימים ממועד קבלת הודעת המזמין
והכל בכפוף להוראות חוזה זה.

53.6.6

סעיף זה על סעיפי המשה שבו היו מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תאי מתאיו תהווה
הפרה יסודית של החוזה.

 54ביטוח -
הוראות בקשר עם הביטוח מופיעות בספחים י"א ו-י"א.1
מוסכם ,כי לעיין הביטוח הגדרת החברה תורחב כך שתכלול את "מועצה אזורית מטה בימין ו/או החברה ו/או
תאגידים ו/או חברות עירויים ו/או גופי סמך רשותיים.

פרק יג'  -הפרות ותרופות
 55הפרות יסודיות ופיצויים
 55.1חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א  1970 -יחול על הוראות החוזה.
 55.2מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בחוזה זה ,בכל מקרה בו תופרה אחת ו/או יותר מהתחייבויות
הקבלן אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה ,כמפורט בחוזה ,יהיה המזמין זכאי לבטל את
החוזה ללא התראה מוקדמת וזאת ,מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי הדין.
 55.3בגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות ,ישלם הקבלן למזמין ,פיצויים מוסכמים בסך ארבעת אלפים ש"ח
) 4,000ש"ח( לכל יום של איחור עד פיגור של ארבעה עשר ) (14ימים בביצוע העבודות .החל מן היום
החמישה עשר ) (15לפיגור ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בסך של שמות אלפים ש"ח
)8,000ש"ח( לכל יום של פיגור .מוסכם בזאת ,כי למרות האמור לעיל ,בגין איחור של עד שבעה ) (7יום
במועד סיום ביצוע העבודות לא יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית ואלה
יחולו החל מתום תקופת שבעת הימים ה"ל.
 55.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה בו ביצע הקבלן ו/או מי מטעמו ,איזה מהמעשים ו/או המחדלים
המפורטים להלן ,ישלם הקבלן למזמין ,בגין כל מעשה ו/או מחדל בפרד ,את סכום הפיצויים
המוסכמים ,המופיע בסמוך לכל מעשה ו/או מחדל ,כמפורט להלן:
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 55.4.1אי ביצוע תיקון זק לתשתיות במועד שקבע על ידי המפקח –  ₪ 500לכל מקרה;
 55.4.2אי ביצוע עבודה על פי תוכיות עבודה בתוק פרק הזמן שקבע לכך –  ₪ 1,500לכל מקרה/יום;
 55.4.3אי ציות להוראות המהל ו/או המפקח ו/או ציג המזמין –  ₪ 2,000לכל מקרה;
 55.4.4אי תיקון ליקוי בטיחותי –  ₪ 2,000לכל ליקוי/יום;
 55.4.5ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/היתר –  ₪ 2,500לכל יום;
 55.4.6ביצוע עבודה ללא אישור משטרה –  ₪ 2,500לכל יום;
 55.4.7הצבת הסדרי תועה ביגוד לאישור משטרה –  ₪ 1,500למקרה;
 55.4.8אביזרי בטיחות מוצבים ביגוד לתוכית –  ₪ 500למקרה;
 55.4.9אי שימוש ביומן עבודה –  ₪ 500לכל יום;
 55.4.10חסימת כבישים ללא אישור –  ₪ 1,500לכל מקרה;
 55.4.11שימוש במים ללא שעון –  ₪ 2,000לכל מקרה;
 55.4.12מעברים להולכי רגל חסרים ו/או לא תקיים –  ₪ 1,000לכל יום;
 55.4.13ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה –  ₪ 500לכל מקרה/יום;
 55.4.14אביזרי בטיחות חסרים :תמרורים ,גידור ,תאורה ,פסים מהבהבים ,מחסומים ,שילוט
להכוות הולכי רגל וכו' –  ₪ 1,000לכל מקרה/יום;
 55.4.15אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ו/או בתקופת הבדק בהתאם ללוח הזמים שקבע –
פיצוי בשווי  12%ממחיר התיקון הדרש ,בוסף להחזר עלות התיקון;
 55.4.16אי ציות להוראות המהל  /המפקח בקשר לאספקת חומרים –  ₪ 500למקרה;
 55.4.17אי פיוי ציוד ,מכשירים ,חומרים וחפצים מהאתר בסיום ביצוע העבודות –  ₪ 1,000לכל יום
איחור/מקרה;
 55.4.18אי מילוי אחר הוראות המהל בקשר לסילוק חומרים פסולים ,או סילוק כל חלק מהעבודה
שהוקם בחומרים פסולים –  ₪ 500לכל מקרה/יום;
 55.4.19איחור בהשלמת שלבי העבודה על פי החיות המפקח  ₪ 5,000 -לכל יום איחור;
 55.4.20אי תיקון זק לתשתית ציבורית –  ₪ 5,000לכל יום עיכוב;
 55.4.21אי ביצוע הוראות המהל בעיין בטיחות –  ₪ 1,000למקרה;
 55.4.22העסקת קבלן משה ללא אישור החברה או ללא סיווג מתאים לביצוע העבודות;
 55.4.23הפרה קלה של הוראה ו/או התחייבות בחוזה שאיה זכרת בסעיף זה – עד  ₪ 1,000לכל הפרה;
 55.4.24הפרה חמורה של הוראה ו/או התחייבות בחוזה שאיה זכרת בסעיף זה – עד  ₪ 3,000לכל
הפרה;
 55.5המזמין יהיה רשאי לגבות מן הקבלן את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל )כמו גם כל סכום
אחר המגיע למזמין מאת הקבלן( ,בכל דרך שימצא לכון ,לרבות באמצעות קיזוז כספים המגיעים
לקבלן ו/או מימוש ערבויות.
 55.6להסיר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין ,ולא יהא ,בתשלום הפיצויים המוסכמים האמורים בסעיף זה ,כדי
לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל דין ו/או כדי לגרוע מהן באופן
כלשהו ,וכי אין ,ולא יהא ,בתשלום האמור ,כשלעצמו ,כדי לגרוע באופן כלשהו מכל זכות ו/או סעד
אחרים התוים למזמין על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל דין.
 55.7עוד מובהר בזאת ,כי הוראות סעיף זה ועדו אך ורק להוסיף על ההוראות לעיין פיצויים מוסכמים ו/או
אחרים הקבועות בתאים המיוחדים לביצוע ו/או באיזה ממסמכי החוזה האחרים ,ואין בהן כדי לגרוע
מזכותו של המזמין לקבלת פיצויים מוסכמים ו/או אחרים כלשהם הקבועים בתאים המיוחדים לביצוע
ו/או באיזה ממסמכי החוזה האחרים.
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 55.8למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל זק
ממשי שגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן ,לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים.
 55.9הקבלן מתחייב לאחר מסירת הפרויקט לחברה להגיע לטפל בכל תיקון דרש בתוך פרק זמן שיפורט
בהמשך .במידה והקבלן לא יבצע זאת החברה תהה ראשית לבצע את התיקון בעצמה ולקבלן לא תהיה
כל טעה הן על ביצוע התיקון והן על עלות התיקון אשר ישולם ע"י הקבלן .החברה  /המועצה תוכל
ליצור קשר עם הקבלן הן ע"י עובדי החברה והן ע"י עובדי המועצה והקבלן יהיה מחוייב לספק את אותו
השירות כפי שמוסכם בהסכם עליו חתום הקבלן .זמי התקן לביצוע יהיו כדלקמן :מפגע בטיחותי –
תוך  4שעות יוסר המפגע כולל אישור בטיחות מיועץ בטיחות מוסמך ולאחר מכן תוך  48שעות תיקון
המפגע )במידה והעבודה דורשת זמן וסף יש לקבל אישור בכתב מהחברה  /המועצה( .זילות ורטיבות
– תוך  4שעות וטיפול עומק מייד עם התבהרות מזג האויר ובתאום עם המועצה  /החברה .תיקוי בדק
שוטפים – יטופלו פעמיים בכל חודשים יולי אוגסט עד לתום תקופת הבדק כולל סיור מקדים אשר
יבוצע במהלך חודשים אפריל מאי.
 55.10הקבלן מודע לכך שיש לעמוד בזמן התיקוים בדרישות קב"ט מוסדות חיוך ולא תהיה לקבלן כל טעה
על דרישות אלו כמו כן דרישות אלו ייתכן ויישתו עם הזמן ולקבלן לא תהייה כל טעה על כך.
 56סילוק יד הקבלן
 56.1בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,או במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה רשאי המזמין
 לאלתר ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמוו/או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד והמתקים שבאתר העבודות וכן למכור
את עודפי החומרים ,הציוד והמתקים האמורים ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם לכיסוי
הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי החוזה ,ואלה המקרים:
 56.1.1כשהקבלן פושט רגל או יתן גדו צו קבלת כסים או כשהקבלן עושה סידור עם או לטובת
ושיו ,ובגוף מאוגד ,כשהגוף בפירוק ,או במקרה שיוטל עיקול על כספים ו/או כסים מהותיים
של הקבלן ויהא בכך כדי לפגוע ביכולת הקבלן להשלים את העבודות וההתחייבויות לפי חוזה
זה.
 56.1.2במקרה של מתן צו להקפאת הליכים כגד הקבלן.
 56.1.3כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ו/או לא עמד בלוחות הזמים הקבועים בחוזה זה.
 56.1.4בכל מקרה בו המזמין רשאי על פי הוראות החוזה לבצע את העבודות בעצמו ו/או על ידי קבלן
אחר ו/או בכל דרך אחרת.
 56.1.5כשיש בידי המהל הוכחות להחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,תן או הציע
לאדם כלשהו שוחד ,מעק ,או טובת האה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע
החוזה ו/או העבודות.
 56.1.6בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה על כל ספחיו ולא תיקן את ההפרה תוך
התקופה שקבעה על ידי המהל לתיקון ההפרה.

56.2
56.3

56.4
56.5

 56.1.7כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית תוך  14יום להוראה
בכתב מהמהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך
אחרת.
תפיסת אתר העבודות על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממו ,כאמור לעיל ,אין בהם משום ביטול
החוזה על ידי המזמין ,אלא אם הודע לקבלן אחרת במפורש ובכתב.
משעת סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות כמפורט לעיל ,לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום
כלשהו בקשר לחוזה ,למעט בגין אותו חלק מהעבודות שבוצעו על ידי הקבלן עד לפיויו ואותו חלק
מהתמורה בגין אותו חלק מעבודות קבלי המשה הממוים שבוצעו על ידם עד לפיוי הקבלן ,ולאחר
קיזוז ו/או יכוי ו/או חלוט כל סכום שהמזמין רשאי לקזז ו/או לכון ו/או לחלט על פי הוראות החוזה
ו/או הוראות כל דין ,ולרבות סכומים המגיעים למזמין כדמי זק בגין הפרת החוזה ולרבות בגין הדחייה
בהשלמת העבודות וכן זקים ו/או הוצאות שגרמו למזמין על ידי הקבלן לרבות בגין השלמת העבודות
בסכום גבוה משכר החוזה וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומם למזמין.
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על פי כל הוראה אחרת בחוזה ולא לגרוע מהן.
בכל מקרה בו האבא החוזה לידי גמר ,יהא המזמין זכאי למסור את המשך ביצוע העבודות והשלמתן
לכל אדם ו/או קבלן אחר ו/או גוף אחר ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
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פרק יד' – כללי
 57ויתור על סעדים
 57.1הקבלן מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי החוזה כלפי המזמין.
 57.2הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעיין כל טעה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג שהוא ,שתהייה לו לפי
חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו ,במישרין או בעקיפין ,בקשר לסילוק ידו מביצוע העבודות כאמור
לעיל ,הוא מוותר ,ולא יהיה זכאי ,לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה ,בין זמיים ובין קבועים ,בדרך
של צו עשה ,צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מיעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.
 57.3במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע העבודות ,לא יהיה הקבלן רשאי למוע מסירת ביצוע העבודות
לאחר.
 58סמכות שיפוט
מוסכם בזה במפורש ,כי לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל המחלוקות
ו/או הסכסוכים שתגלו בין הצדדים ,בקשר עם חוזה זה ,פרשותו ,ביצועו וסיומו.
 59הדין החל
הדין החל על חוזה זה היו דין מדית ישראל ,ללא כללי ברירת הדין שלו .לקבלן לא תהא עילת תביעה כלשהי
כלפי המזמין ו/או זכות לפיצוי או תשלום כלשהו ,בוגע להשלכות של כל שיוי בהוראות כל דין )לרבות שיוי
בהלכה הפסוקה או במצב המשפטי(.
 60תשלום במקום הצד האחר
 60.1כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר ,וזאת
לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו ,והצד האחר לא שילמו ,תוך  7ימים מיום שדרש
לעשות כן.
 60.2שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר ,יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו
מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או
להחזר הסכום ,מיד עם דרישתו הראשוה ,כשסכום זה ישא ,החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו
בפועל ,ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבוות חח"ד בבק הפועלים בע"מ.
 61שיפוי
כל צד מתחייב לשפות ו/או לפצות ,באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את משהו ,ו/או עובדיו ו/או
שלוחיו ,בגין כל זק וכגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל
אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,גדם ו/או גד מי מהם ו/או כגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל
מעשה ו/או מחדל לו אחראי אותו צד על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות
המשפטיות שייגרמו לצד המשלם במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי
מהם בקשר לזקים ,אשר הצד השי אחראי להם על פי חוזה זה ובתאי ,שאותו צד יודיע למשהו ,מיד עם
קבלת הודעה על כך ,על המקרים המויים מעלה ,ותה למשהו הזדמות להתגון כגדם וכגד תביעה
כאמור ,או ששלחה אליה הודעת צד ג' באותה תביעה.
 62ויתור או שיוי
 62.1הסכמה של צד לסטות מתאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה
למקרה אחר .לא השתמש מי מהצדדי בזכויות שיתו לו על פי החוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך
ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה
זה.
 62.2שום ויתור ,או הימעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתיתן ,לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו
והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ,כולן או מקצתן בכל עת שימצא לכון.
 63חתימה על מסמכים
שי הצדדים וכל אחד מהם ,לפי העיין ,יחתמו על כל מסמך ,בקשה ,הצהרה ,שטרי מכר וכיוצא באלו
מסמכים שיידרשו על פי כל דין או והל כדי לתת פקות להוראות חוזה זה ,וכדי לאפשר ביצוע של כל
התחייבויות הצדדים.
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 64תיקון לחוזה
כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שי הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף.
 65קיזוז ועכבון
 65.1הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא התוה לו על פי כל דין כגד המזמין.
 65.2הקבלן מסכים בזאת כי המזמין יהא זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או
שיגיע לו מהקבלן על פי חוזה זה.
 66הודעות
 66.1כל הודעה שמסרה ביד על ידי צד למשהו  -למען המצוין להלן  -תיחשב כמתקבלת בעת מסירתה.
 66.2כל הודעה על ידי צד למשהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון המען המצוין להלן  -תחשב
כמתקבלת על ידי הצד השי בעת הישלחה ,אם ההודעה שלחה ביום עסקים ובשעות העסקים
המקובלות ואם לא  -תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב ,והכל בתאי שברשות השולח אישור
בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.
 66.3כל הודעה שתשלח על ידי צד למשהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוית להלן ותוך ציון המען
המצוין להלן  -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השי תוך  48שעות ממועד השליחה מבית דואר
ישראל .כל האמר בסעיף זה מתייחס גם לדואר אלקטרוי.
 67כתובות הצדדים
 67.1המזמין:
חברה כלכלית מטה בימין בע"מ
מא"ת שער בימין
 67.2הקבלן_________________________________________ :
טל _______________:פקס_____________ :
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________________

_____________________

הקבלן

המזמין

אישור
אי הח"מ ,עו"ד _________________ המשמש כיועץ המשפטי של הקבלן מאשר בזאת כי
_________________ ת.ז ___________ .ו ____________-ת.ז ______________ .אשר חתמו על חוזה זה
בפי ,בשם הקבלן הים מוסמכים לחתום מטעמו וכי תקבלה החלטה כדין על ידי הקבלן בהתאם למסמכי
ההתאגדות שלו להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את ה"ל לחתום על החוזה וספחיו.
_____________________
 ,עו"ד
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ספח א' -מפרט
מפרט כללי לביצוע עבודות פיתוח במרקם תרבות חורש ירון
 .1תיאור כללי:
המועצה האזורית מטה בימין באמצעות החברה הכלכלית מבקשת להקים מתחם תרבות וספורט בגוש
טלמוים חורש ירון במגרש .691
על מת לקדם את ביצוע הפרויקט יוצא מכרז זה לביצוע עבודות עפר ,הכת השטח וכן עבודות פיתוח.
מובהר כי בשלב זה תוכיות הפיתוח אים סופיות והתוכיות המצורפות הם לצורך קבלת תמוה על
העבודה בלבד.
הפרויקט יהיה פרויקט מתגלגל בו יבוצעו בשלב ראשון עבודות חפירה ומילוי.
ולאחר מכן יתקדמו עבודות הפיתוח בהתאם להתקדמות התכון.

 .2גידור:
הקבלן מחויב לגדר את אזור העבודה באופן מלא כולל פשפש הולכי רגל ושער רכבים.
יש לשמור על גידור האתר שלם לפי הכללים הבאים למשך כל זמן למשך כל זמן ביצוע הפרויקט.
כולל שלטי אזהרה "כאן בוים" ,הכול בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקות משרד העבודה.
תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח ,בהתאם להחיות המפקח.






הגדר תהיה אטומה עשויה מפח "איסכורית" חדשים בגובה  2מ'
לפחות ,סמכים על קוסטרוקצית פלדה .כל פרטי הקיר והקשירות
בתיאום עם המפקח .הגדר תעה לדרישות הבטיחות המחמירות
ביותר להחיות הראשות המקומית ורבש"צ הישוב.
על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבי
עזר בהתאם להתקדמות העבודה וזאת ללא תשלום כלשהו ,לרבות
מיקומם מחדש על מערכותיהם.
במקומות הדרושים יותקו שערים להכסת כלי רכב ,ציוד וחומרי
ביה והולכי רגל אשר יוחזקו במצב עול במהלך כל העבודה ,השערים
יהיו מפלדה צבועה.
עבור דרישות סעף זה ע"י הקבלן ,קיטת כל אמצעי הבטיחות ,הזזת
מבים וגדרות וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה ,לא ישולם לקבלן
בפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

)מובהר כי הרשימה כוללת אף את התוכיות שיוכו בשלבים מאוחרים יותר של ביצוע העבודות(
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ספח ב'
כתבי כמויות ומחירים

82

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 1

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 01שלב א' -עבודות עפר ,חפירה ותוואי כביש
 01.51סלילת כבישים ורחבות
01.51.010

עבודות הכנה ופירוק

01.51.010.0020

חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

12,500.00

4.00

50,000.00

01.51.010.0024

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  10ס"מ ועד  20ס"מ וגובהם עד
 3.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

10.00

220.00

2,200.00

01.51.010.0026

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  20ס"מ ועד  30ס"מ וגובהם עד
 6.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

10.00

320.00

3,200.00

01.51.010.0028

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  30ס"מ ועד  40ס"מ וגובהם עד
 6.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

5.00

320.00

1,600.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

01.51.020

57,000.00

עבודות עפר
 .2מחירי החפירה כוללים )בין השאר( העברת החומר
המתאים למילוי וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו
למילוי ,למקום שפך מאושר או לאתר אחר ,למרחק של
עד  15ק"מ לפיהוראות המפקח .עבור העברת החומר
למרחק גדול יותר ראה סעיף .51.010.0008

01.51.020.0010

חפירה כללית בשטח לרבות העמסה ,הובלה ,פיזור,
הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה,
לכמות מעל  5000מ"ק

מ"ק

5,000.00

33.00

165,000.00

01.51.020.0040

חציבה לרבות העמסה ,הובלה ופיזור של החומר
החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיון
ולגריסה באתר העבודה) ,גריסת החומר נמדדת
בנפרד( ,לכמות מעל  5,000מ"ק

מ"ק

20,000.00

44.00

880,000.00

01.51.020.0120

הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית )הידוק שתית(

מ"ר

15,000.00

5.00

75,000.00
1,120,000.00

סה"כ לעבודות עפר

 01.51.030מצעים ותשתיות

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 2

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ למצעים ותשתיות

0.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

1,177,000.00

סה"כ לשלב א' -עבודות עפר ,חפירה ותוואי כביש
51

1,177,000.00

סלילת כבישים ורחבות

 02שלב ב'  -עבודות עפר ותימוך באמפי ובניית חדר
מתח גבוה
02.14

עבודות אבן

 02.14.030עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש
02.14.030.0010

נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב עד  35ס"מ ובעובי עד 5
ס"מ במחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"א ,לרבות
החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

מ'

150.00

360.00

סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

54,000.00

54,000.00

 02.14.050חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(
02.14.050.0140

חיפוי קירות בלוחות אבן "חאמי" מנוסרת בעובי 4-6
ס"מ ,לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל
של החיפוי  8-9ס"מ .העבודה כוללת  4קידוחים בכל
אבן ,חיבורבחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי
האבן )רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים -
 .(14.050.0400-0410מחיר יסוד לאבן  150ש"ח/מ"ר

מ"ר

300.00

460.00

138,000.00

סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(

138,000.00

סה"כ לעבודות אבן

192,000.00

 02.40פיתוח נופי
02.40.061

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

02.40.061.0081

יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,עובי מ 20-ס"מ
עד  30ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

120.00

1,600.00

192,000.00

02.40.061.0101

קיר תומך מבטון מזוין ב 30-גלוי מצד אחד ,בעובי 20
ס"מ ובגובה מ 2.01 -ועד  7.0מ' ,לרבות תפרים
ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

120.00

2,050.00

246,000.00

סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

02.40.070

קירות כובד וגדרות בטון

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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438,000.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 3

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

הערות .1 :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את
עבודות העפר ליסוד ולקיר )לרבות חפירה ו/או
חציבה( ,את המילוי החוזר ,היסוד ,הקיר ,התפרים,
הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקיר .מדידת
גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד .2.חיפוי קיר
גדר או קיר כובד בלוחות אבן לפי ת"י ) 2378חיפוי
עם  4קידוחים בכל אבן וחיבור בחוט"נירוסטה" אל
רשת מאחורי האבן (  -ראה תת פרק .14.050
02.40.070.0010

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא דבש(
בגובה עד  2.0מ' ,לרבות עיבוד ראש הקיר ע"י אבן
לקט )מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר( ,הכיחול עם
מלט אפור

מ"ק

300.00

700.00

210,000.00

02.40.070.0020

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא דבש(
בגובה מעל  2.0מ' עד  6.0מ' ,לרבות עיבוד ראש
הקיר ע"י אבן לקט )מחיר יסוד לאבן לקט 70
ש"ח/מ"ר( ,הכיחול עם מלט אפור

מ"ק

300.00

640.00

192,000.00

02.40.070.0030

תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר
)מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

200.00

190.00

38,000.00

02.40.070.0045

תוספת לקיר כובד עבור ביצוע עם אבן טבעית
)במחיר יסוד  110ש"ח/מ"ר( ,במקום אבן לקט )במחיר
יסוד  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

200.00

125.00

25,000.00

02.40.070.0070

תוספת לקיר כובד עבור אבן טבעית מצד שני של
הקיר )מחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר(

מ"ר

100.00

230.00

23,000.00

02.40.070.0081

קיר גדר מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' ,מאבן גוויל פראית מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתית היסוד

מ'

50.00

560.00

28,000.00

02.40.070.0082

קיר גדר מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' ,מאבן "חאמי" מנוסרת מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתית היסוד

מ'

50.00

620.00

31,000.00

547,000.00

סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

 02.40.080מסלעות גנניות
02.40.080.0013

מסלעה בגובה מעל  1.5מ' בשיפוע (x/y=2) 2:1
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי
של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות חפירה
לצורך הכנת תושבת לסלעים .מצע ו/או בד
גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה לפי פני המסלעה
הגלויים בשיפוע

מ"ר

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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20.00

400.00

8,000.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 4

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

מחיר

סה"כ

תאור

סעיף

יח'

כמות

02.40.080.0022

מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע  1:1מגושי סלע
מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של  0.5מ"ק
ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות עב' חפירה לצורך
הכנת תושבת לסלעים.מצע ו/או בד גאוטקסטיל
נמדדים בנפרד .המדידה לפי נפח המסלעה

מ"ק

20.00

470.00

9,400.00

02.40.080.0060

שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים ,טבעיים
וקשיחים ,בנפח כ 0.5 -מ"ק ,לרבות חפירה לצורך
הנחת תושבת לסלעים .מרווח בין הסלעים עד  0.5מ',
במילוי קרקע מקומיתבעובי  20ס"מ

מ'

20.00

250.00

5,000.00

סה"כ למסלעות גנניות

22,400.00

סה"כ לפיתוח נופי

1,007,400.00

 02.51סלילת כבישים ורחבות
02.51.020
02.51.020.0040

עבודות עפר
חציבה לרבות העמסה ,הובלה ופיזור של החומר
החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיון
ולגריסה באתר העבודה) ,גריסת החומר נמדדת
בנפרד( ,לכמות מעל  5,000מ"ק

מ"ק

15,000.00

44.00

סה"כ לעבודות עפר

660,000.00

660,000.00

 02.51.030מצעים ותשתיות
02.51.030.0042

גריסת וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר להתאמת
החומר המקומי למצע סוג ב' ו/או לחומר נברר ,לרבות
מיון החומר ,איחסונו ,הובלתו ,פיזור והידוק מבוקר.
המחיר הינו לכמות מעל  7500מ"ק

מ"ק

7,000.00

50.00

350,000.00

02.51.030.0043

תוספת לגריסת וניפוי עודפי חציבה )לסעיפים
 (51.030.0040-0042עבור גריסה למצע סוג א',
במקום גריסה למצע סוג ב'/נברר

מ"ק

7,590.00

6.00

45,540.00

סה"כ למצעים ותשתיות

395,540.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

1,055,540.00

סה"כ לשלב ב'  -עבודות עפר ותימוך באמפי ובניית
חדר מתח גבוה
14

עבודות אבן

192,000.00

40

פיתוח נופי

1,007,400.00

51

סלילת כבישים ורחבות

1,055,540.00

 03שלב ג' -חפירה ותימוך של אזור המבנה והחניה
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מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 5

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

03.14

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

עבודות אבן

 03.14.030עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש
03.14.030.0010

נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב עד  35ס"מ ובעובי עד 5
ס"מ במחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"א ,לרבות
החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

מ'

100.00

360.00

סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

36,000.00

36,000.00

 03.14.050חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(
03.14.050.0140

חיפוי קירות בלוחות אבן "חאמי" מנוסרת בעובי 4-6
ס"מ ,לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל
של החיפוי  8-9ס"מ .העבודה כוללת  4קידוחים בכל
אבן ,חיבורבחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי
האבן )רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים -
 .(14.050.0400-0410מחיר יסוד לאבן  150ש"ח/מ"ר

מ"ר

100.00

460.00

46,000.00

סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(

46,000.00

סה"כ לעבודות אבן

82,000.00

 03.40פיתוח נופי
03.40.061

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

03.40.061.0081

יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,עובי מ 20-ס"מ
עד  30ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

50.00

1,600.00

80,000.00

03.40.061.0101

קיר תומך מבטון מזוין ב 30-גלוי מצד אחד ,בעובי 20
ס"מ ובגובה מ 2.01 -ועד  7.0מ' ,לרבות תפרים
ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

80.00

2,050.00

164,000.00

סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

03.40.070

קירות כובד וגדרות בטון
הערות .1 :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את
עבודות העפר ליסוד ולקיר )לרבות חפירה ו/או
חציבה( ,את המילוי החוזר ,היסוד ,הקיר ,התפרים,
הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקיר .מדידת
גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד .2.חיפוי קיר
גדר או קיר כובד בלוחות אבן לפי ת"י ) 2378חיפוי
עם  4קידוחים בכל אבן וחיבור בחוט"נירוסטה" אל
רשת מאחורי האבן (  -ראה תת פרק .14.050

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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244,000.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 6

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

03.40.070.0010

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא דבש(
בגובה עד  2.0מ' ,לרבות עיבוד ראש הקיר ע"י אבן
לקט )מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר( ,הכיחול עם
מלט אפור

מ"ק

450.00

700.00

315,000.00

03.40.070.0020

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא דבש(
בגובה מעל  2.0מ' עד  6.0מ' ,לרבות עיבוד ראש
הקיר ע"י אבן לקט )מחיר יסוד לאבן לקט 70
ש"ח/מ"ר( ,הכיחול עם מלט אפור

מ"ק

200.00

640.00

128,000.00

03.40.070.0030

תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר
)מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

300.00

190.00

57,000.00

03.40.070.0045

תוספת לקיר כובד עבור ביצוע עם אבן טבעית
)במחיר יסוד  110ש"ח/מ"ר( ,במקום אבן לקט )במחיר
יסוד  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

300.00

125.00

37,500.00

03.40.070.0070

תוספת לקיר כובד עבור אבן טבעית מצד שני של
הקיר )מחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר(

מ"ר

150.00

230.00

34,500.00

03.40.070.0081

קיר גדר מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' ,מאבן גוויל פראית מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתית היסוד

מ'

50.00

560.00

28,000.00

03.40.070.0082

קיר גדר מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' ,מאבן "חאמי" מנוסרת מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתית היסוד

מ'

50.00

620.00

31,000.00

סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

סה"כ

631,000.00

 03.40.080מסלעות גנניות
03.40.080.0013

מסלעה בגובה מעל  1.5מ' בשיפוע (x/y=2) 2:1
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי
של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות חפירה
לצורך הכנת תושבת לסלעים .מצע ו/או בד
גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה לפי פני המסלעה
הגלויים בשיפוע

מ"ר

180.00

400.00

72,000.00

03.40.080.0022

מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע  1:1מגושי סלע
מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של  0.5מ"ק
ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות עב' חפירה לצורך
הכנת תושבת לסלעים.מצע ו/או בד גאוטקסטיל
נמדדים בנפרד .המדידה לפי נפח המסלעה

מ"ק

180.00

470.00

84,600.00

03.40.080.0060

שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים ,טבעיים
וקשיחים ,בנפח כ 0.5 -מ"ק ,לרבות חפירה לצורך
הנחת תושבת לסלעים .מרווח בין הסלעים עד  0.5מ',
במילוי קרקע מקומיתבעובי  20ס"מ

מ'

80.00

250.00

20,000.00
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מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 7

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

סה"כ למסלעות גנניות

176,600.00

סה"כ לפיתוח נופי

1,051,600.00

 03.51סלילת כבישים ורחבות
03.51.010

עבודות הכנה ופירוק

03.51.010.0020

חישוף השטח בעובי עד  20ס"מ

מ"ר

2,000.00

4.00

8,000.00

03.51.010.0024

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  10ס"מ ועד  20ס"מ וגובהם עד
 3.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

10.00

220.00

2,200.00

03.51.010.0026

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  20ס"מ ועד  30ס"מ וגובהם עד
 6.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

10.00

320.00

3,200.00

03.51.010.0028

כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה  1.0מ' מעל
פני הקרקע הינו מעל  30ס"מ ועד  40ס"מ וגובהם עד
 6.0מ' )המחיר ל 6-עצים מינימום ,עבור כמות קטנה
יותר  -ראההערות בתחילת תת הפרק( ,כופר ע"ח
המזמין

יח'

5.00

320.00

1,600.00

סה"כ לעבודות הכנה ופירוק

03.51.020

15,000.00

עבודות עפר
 .2מחירי החפירה כוללים )בין השאר( העברת החומר
המתאים למילוי וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו
למילוי ,למקום שפך מאושר או לאתר אחר ,למרחק של
עד  15ק"מ לפיהוראות המפקח .עבור העברת החומר
למרחק גדול יותר ראה סעיף .51.010.0008

03.51.020.0040

חציבה לרבות העמסה ,הובלה ופיזור של החומר
החצוב המתאים בגודלו לצורכי מילוי או העברה למיון
ולגריסה באתר העבודה) ,גריסת החומר נמדדת
בנפרד( ,לכמות מעל  5,000מ"ק

מ"ק

23,500.00

44.00

סה"כ לעבודות עפר

1,034,000.00

1,034,000.00

 03.51.030מצעים ותשתיות
03.51.030.0042

גריסת וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר להתאמת
החומר המקומי למצע סוג ב' ו/או לחומר נברר ,לרבות
מיון החומר ,איחסונו ,הובלתו ,פיזור והידוק מבוקר.
המחיר הינו לכמות מעל  7500מ"ק

מ"ק

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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11,000.00

50.00

550,000.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 8

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

03.51.030.0043

תאור
תוספת לגריסת וניפוי עודפי חציבה )לסעיפים
 (51.030.0040-0042עבור גריסה למצע סוג א',
במקום גריסה למצע סוג ב'/נברר

יח'

כמות

מ"ק

5,000.00

מחיר
6.00

סה"כ
30,000.00

סה"כ למצעים ותשתיות

580,000.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

1,629,000.00

סה"כ לשלב ג' -חפירה ותימוך של אזור המבנה
והחניה
14

עבודות אבן

82,000.00

40

פיתוח נופי

1,051,600.00

51

סלילת כבישים ורחבות

1,629,000.00

04

שלב ד'  -תשתיות מים ,ביוב וחשמל

04.08

מתקני חשמל

 04.08.001הערות כלליות לפרק  08מתקני חשמל
 .1הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי  -אם קיים
בפרויקט )בתוספת למחירי קבלן מתקני החשמל
שלהלן(  -ראה בקבצים מצורפים  -נספחים ועלויות
בניה .לנושא אחוזי קבלן ראשי -שים לב :כל תתי
הפרקים בעב' החשמל ,מחושבים כמבוצעים בתוך
המבנה ,מלבד תתי פרקים08.051- ,08.011-014 :
 08.092 ,08.086 ,059המבוצעים מחוץ
למבנה.תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד
לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת
המחירון; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור
תוספת לפי אזורים )למחיר הכולל של הבניה(
ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה
 .2כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" )"האוגדן הכחול"( ,כולל אופני המדידה,
אלא אם צויין אחרת בסעיף.
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים של דרישה
מיוחדת.
 .4עלויות חומרים לעבודות מתקני חשמל  -ראה פרק
 ,88ב"מחירון דקל לחומרי בניה" ,מהדורה אינטרנטית
נפרדת.
 .5שעות עבודה חשמלאי מוסמך וחשמלאי עוזר -
ראה סעיפים .60.020.0090-0100
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עמוד 9

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 .6קיצורים/ראשי תיבות בשימוש בפרק זה :ג.ת  -גוף
תאורה; ב"ת  -בית תקע )שקע(; יח'  -יחידה; כ"ס -
כח סוס; ס"מ  -סנטימטר; מ"ר  -מטר מרובע; מ"מ -
מילימטר;מ"א  -מטר אורך )מטר רץ(; מא"ז  -מפסק
אוטומטי זעיר; ממ"ר  -מילימטר מרובע; מאמ"ת -
מפסק אוטומטי מגנטי תרמי; מ"ז  -מפסיק זרם; נל"ג -
נתרן לחץ גבוה; עה"ט -על הטיח; ק"ק  -קילו קלוריות;
קוו"ט  -קילו ווט; ק"א  -קילו אמפר; ק"ו  -קילו וולט;
קוא"ר  -קילו וולט אמפר ראקטיבי; קומ'  -קומפלט;
ש"ע  -שעת עבודה או שווה ערך; תה"ט  -תחת הטיח;
תה"ר  -תיבת הסתעפות ראשית; תה"מ  -תיבת
הסתעפות משני
 .7כל המחירים כוללים חומר  +עבודה  +רווח
ונקובים בשקלים חדשים )ללא מע"מ( והינם מחירי
קבלן מתקני חשמל.
סה"כ להערות כלליות לפרק  08מתקני חשמל

04.08.011

0.00

חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

04.08.011.0009

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  40ס"מ ועומק 100
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ'

700.00

38.00

26,600.00

04.08.011.0014

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  80ס"מ ועומק 100
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ'

300.00

52.00

15,600.00

04.08.011.0016

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  100ס"מ ועומק
 100ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ'

100.00

59.00

5,900.00

04.08.011.0021

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  40ס"מ ועומק 120
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ'

200.00

44.00

8,800.00

04.08.011.0025

חפירה של תעלות לכבלים ברוחב  80ס"מ ועומק 120
ס"מ ,לרבות מצע וכיסוי חול ,סרטי סימון ,כיסוי
והידוק סופי

מ'

300.00

61.00

18,300.00

04.08.011.0250

תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה
בשכבות של  20ס"מ לרבות הידוק מבוקר והרטבה עד
צפיפות של 98%

מ"ק

50.00

109.00

5,450.00

04.08.011.0600

תוספת עבור לבנים או פלטות להגנה

מ'

300.00

11.00

3,300.00

04.08.011.0900

חפירה ויציקת בסיס בטון עבור לוח חשמל במידות
 270X50ס"מ ובעומק  60ס"מ ,לרבות טבעת גישור
וחיבור להארקה וצנרת עד  6X160מ"מ

יח'

1.00

920.00

920.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
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עמוד 10

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.08.011.0910

חפירה ויציקת פלטת בטון לגישה בחזית לוח חשמל
במידות  250X60ס"מ ובעובי  20ס"מ ,לרבות רשת
זיון להארקת היסוד

יח'

1.00

840.00

840.00

04.08.011.1040

יסוד לעמוד תאורה ,במידות  80X80X100ס"מ,
מבטון ב 30-לרבות :חפירה ,שרוולי מעבר ,הארקת
יסוד ,בטון ,ברזל זיון ,ברגי עיגון ,אומים ודיסקיות,
מילוי החללים בצדי היסוד ,מילוי המרווח בין פלטת
היסוד והיסוד וציפוי אספלט )אם נדרש(

יח'

20.00

950.00

19,000.00

04.08.011.2000

תכנון יסוד בטון עם כלונסאות או פלטות קונסטרוקציה
ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן ?
מחיר קומפלט פעם אחת לפרויקט

יח'

1.00

1,600.00

1,600.00

106,310.00

סה"כ לחפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל

 04.08.012תאי בקרה בעבודות חשמל
04.08.012.0020

תא בקרה עגול בקוטר  80ס"מ ובעומק  100ס"מ
לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה מתאים ל12.5-
טון ,שילוט ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

10.00

1,650.00

16,500.00

04.08.012.0025

תא בקרה עגול בקוטר  100ס"מ ובעומק  100ס"מ
לרבות חפירה ,התקנה ,תקרה ,מכסה מתאים ל12.5-
טון ,שילוט ,הכנת פתחים ,איטום וחצץ בתחתית

יח'

2.00

2,180.00

4,360.00

04.08.012.0038

תוספת לנ"ל עבור מכסה מתאים ל 40 -טון ,במקום
מכסה מתאים ל 12.5 -טון

יח'

12.00

500.00

6,000.00

סה"כ לתאי בקרה בעבודות חשמל

04.08.013
04.08.013.0020

26,860.00

גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל
גומחות בטון )פילרים( עבור לוח חשמל ,במידות פנים
 80X40ס"מ  X 2וגובה חיצוני  250ס"מ לרבות
מחיצה עבור  2לוחות ,חפירה והתקנה

יח'

1.00

2,520.00

סה"כ לגומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל

04.08.014

2,520.00

2,520.00

תאי בקרה "בזק" ,בעבודות חשמל
 P).הערה :במקרה של בניית תא על צנרת קיימת
כאשר התא מובא מהמפעל עם חריצים וללא רצפה,
תשולם תוספת בהתאם לסעיף  08.014.0400שלהלן
)מלבד עבור תא

04.08.014.0020

תא בקרה תיקני של "בזק" מס'  Pבמידות פנים 61/61
ס"מ וגובה חוץ  95ס"מ ,לרבות חפירה/חציבה ,שילוט,
הכנת פתחים ואיטום ,ללא מכסה

יח'
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.08.014.0230

מכסה תקני ומסגרת לתא בקרה "בזק" דגם P
להתקנה במדרכה ,מסוג  ,B125לרבות סמל "בזק"

יח'

6.00

1,650.00

9,900.00

04.08.014.0400

תוספת עבור הנחת תא על גבי צנרת קיימת

יח'

1.00

820.00

820.00

04.08.014.0450

הגבהת או הנמכת צווארון לתא ,לפי מפרט 1071.1
של בזק ,בגובה עד  50ס"מ ,לרבות זיון הבטון

יח'

1.00

680.00

680.00

סה"כ לתאי בקרה "בזק" ,בעבודות חשמל

04.08.021

18,960.00

צנרת חשמל פלסטית

04.08.021.0020

צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" )מריכף( קוטר 25
מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה )אם נדרש(,
קופסאות וחומרי עזר

מ'

100.00

6.80

680.00

04.08.021.0198

צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-16קוטר  110מ"מ עובי
דופן  4.2מ"מ לרבות חבל משיכה ,תיבות מעבר
וחומרי עזר

מ'

200.00

64.00

12,800.00

04.08.021.0208

צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-16קוטר  160מ"מ עובי
דופן  6.2מ"מ לרבות חבל משיכה ,תיבות מעבר
וחומרי עזר

מ'

150.00

128.00

19,200.00

04.08.021.0228

צינורות  P.V.Cקשיחים  SN-16קוטר  225מ"מ עובי
דופן  8.6מ"מ לרבות חבל משיכה ,תיבות מעבר
וחומרי עזר

מ'

50.00

242.00

12,100.00

04.08.021.0400

צינורות פלסטיים קוטר  50מ"מ עם חבל משיכה
מפוליפרופילן שזור בקוטר  8מ"מ ,עבור קוי טלפון
בהתאם לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע  ,13.5מונחים
בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור

מ'

700.00

18.00

12,600.00

04.08.021.0420

צינורות פלסטיים קוטר  75מ"מ עם חבל משיכה
מפוליפרופילן שזור בקוטר  8מ"מ ,עבור קוי טלפון
בהתאם לדרישות חב' "בזק" ,יק"ע  ,13.5מונחים
בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור

מ'

350.00

29.00

10,150.00

04.08.021.0510

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  75מ"מ עם
חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור

מ'

1,000.00

16.80

16,800.00

04.08.021.0520

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  110מ"מ עם
חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור

מ'

400.00

32.00

12,800.00

סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

 XLPE) N2XY) 04.08.031כבלי נחושת
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.08.031.0090

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XY/FR-1בחתך
 3X2.5ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

200.00

15.30

3,060.00

04.08.031.0230

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XY/FR-1בחתך
 5X16ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" אוש"ע

מ'

700.00

97.00

67,900.00

04.08.031.0265

כבלי נחושת מסוג  (XLPE) N2XY/FR-1בחתך
 4X35ממ"ר קבועים למבנה ,מונחים על סולמות או
בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני
הקצוות ,כדוגמת "ארכה" אוש"ע

מ'

60.00

128.00

7,680.00

סה"כ ל) XLPE) N2XYכבלי נחושת

04.08.035
04.08.035.0030

78,640.00

מוליכי נחושת גלויים
מוליכי נחושת גלויים בחתך  35ממ"ר ,טמונים בקרקע
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות
חיבור בשני הקצוות ,כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

700.00

35.40

סה"כ למוליכי נחושת גלויים

24,780.00

24,780.00

 04.08.036מופות לכבלים
04.08.036.0040

מופה מתכווצת לכבל עד  5X16ממ"ר מוגנת מים

יח'

15.00

357.00

סה"כ למופות לכבלים

5,355.00
5,355.00

 04.08.038כבלי טלפון
04.08.038.0090

כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות
"בזק"  ,30X2X0.6כדוגמת "ארכה" או ש"ע

מ'

400.00

64.00

סה"כ לכבלי טלפון

25,600.00

25,600.00

 04.08.040הארקות והגנות אחרות
04.08.040.0010

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת
בקוטר  19מ"מ ובאורך של  1.5מ' תקועים אנכית
בקרקע ,לרבות אביזרים מקוריים

יח'

10.00

358.00

3,580.00

04.08.040.0020

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר  50ס"מ ,עם מכסה
להתקנה במדרכה

יח'

10.00

440.00

4,400.00

04.08.040.0045

הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה מגולוון,
מרותך לברזל היסוד ומחובר להארקת הלוח

יח'

1.00

410.00

410.00

04.08.040.0520

מהדק קנדי בגודל  35ממ"ר

יח'

10.00

32.00

320.00
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אתר דקל www.dekel.co.il

מספר פנימי) 21786 :מספר ייחודי(665402 :

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 13

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

04.08.040.0820

תאור
פס השוואת פוטנציאלים מנחושת לעמוד תאורה 7
ברגים

יח'
יח'

כמות
20.00

מחיר
75.00

סה"כ להארקות והגנות אחרות

סה"כ
1,500.00

10,210.00

 04.08.056עמודי תאורה ,זרועות ,מחזיקי דגלים ותאורה
זמנית
עמודי תאורה וזרועות כדוגמת "פ.ל.ה הנדסת תאורה
בע"מ" או ש"ע
04.08.056.0644

עמוד תאורה מפלדה ,מגולוון באבץ חם ,בגובה  8מ',
קוני בננה ,לרבות פלטת יסוד ושילוט ,מילוי המרווח
בין לוח הבסיס לפני היסוד ,הכנה לתא אביזרים עם
דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור
הזרוע בראשו

יח'

20.00

6,200.00

124,000.00

04.08.056.1364

צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת
פוליאסטר  -עמוד בגובה מעל  5.8מ' ועד  12.5מ'

מ'

20.00

120.00

2,400.00

04.08.056.1460

תוספת לעמוד תאורה עבור מחזיק דגלים כפול

יח'

20.00

190.00

3,800.00

04.08.056.2500

כיסוי פח דקורטיבי עגול או מרובע לברגי יסוד של
עמוד תאורה ,שבסיסו בולט  15סמ' מעל פני האדמה ,
צבוע בתנור בצבע זהה לצבע העמוד

יח'

20.00

400.00

8,000.00

138,200.00

סה"כ לעמודי תאורה ,זרועות ,מחזיקי דגלים ותאורה
זמנית

 04.08.057מגשי ציוד ואביזרים
04.08.057.0010

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם
נורה עד  400ווט ,לרבות מא"ז עם ניתוק האפס,
מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור הארקה) ,עבור
כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד(
כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי העזר

יח'

18.00

310.00

5,580.00

04.08.057.0020

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור  2גופי תאורה עם
נורות עד  400ווט ,לרבות מא"ז עם ניתוק האפס,
מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור הארקה) ,עבור
כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד(
כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי העזר

יח'

2.00

384.00

768.00

04.08.057.0030

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור  3גופי תאורה עם
נורות עד  400ווט ,לרבות מא"ז עם ניתוק האפס,
מהדקי הספק ,בורג הארקה וחיבור הארקה) ,עבור
כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד(
כמפורט קומפלט )ללא ציוד הפעלה( וחומרי העזר

יח'

2.00

490.00

980.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 14

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

04.08.057.0100

תאור
בית תקע מוגן מים חד פזי  A16לתאורת חג להתקנה
בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז  A16על מגש
האביזרים וכבל  N2XY 3X2.5ממ"ר ממגש האביזרים
לבית התקע

יח'
יח'

כמות
10.00

מחיר

סה"כ

275.00

2,750.00

10,078.00

סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

 C.I 04.08.061מבנה ללוחות חשמל ותיבות
04.08.061.0261

מבנה לוח מפוליאסטר במידות  800X600X300מ"מ
 IP65לרבות דלת ופלטת הרכבה )לא כולל פסי
צבירה ,חווט ,מהדקים וחומרי עזר( ,תוצרת
" "HAGERכדוגמת חב' "מולכו" אוגוויס כדוגמת
"ארכה" או ש"ע

יח'

1.00

1,506.00

1,506.00

04.08.061.0810

 CS 30מאושר ע'י מכון התקנים וחברת החשמל ,
לרבות מאז'ים וציוד  ,דוגמת הדגם MA 300ומשניMA
 ,55בעל  2פחתים  -ראשי IP 253אמפר מוגן מיםX
לוח זמני לאתר בניה N18Z225המשווק ע"י חב'
"מולכו" או ש"ע

יח'

1.00

1,850.00

1,850.00

סה"כ ל C.Iמבנה ללוחות חשמל ותיבות

04.08.062

3,356.00

 Cמא"זים אופיין

04.08.062.0060

מא"ז אופיין  Cלזרם  10-32אמפר חד קוטבי ,כושר
ניתוק  10קילואמפר

יח'

10.00

48.00

480.00

04.08.062.0240

מא"ז אופיין  Cלזרם  6אמפר תלת קוטבי ,כושר ניתוק
 10קילואמפר

יח'

4.00

192.00

768.00

04.08.062.0250

מא"ז אופיין  Cלזרם  10-32אמפר תלת קוטבי ,כושר
ניתוק  10קילואמפר

יח'

6.00

192.00

1,152.00

04.08.062.0260

מא"ז אופיין  Cלזרם  40אמפר תלת קוטבי ,כושר
ניתוק  10קילואמפר

יח'

2.00

222.00

444.00

2,844.00

סה"כ ל Cמא"זים אופיין

 04.08.063מאמ"תים
הערה :מאמ"תים כדוגמת "שניידר אלקטריק" או ש"ע
04.08.063.0030

מאמ"תים עד  3X100אמפר כושר ניתוק 25
קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון
)לרבות ידית רגילה(

יח'

1.00

1,100.00

1,100.00

04.08.063.0310

תוספת למאמ"ת בגודל עד  3X100אמפר עבור הגנה
אלקטרונית רגילה )במקום הגנה תרמית מגנטית(

יח'

1.00

810.00

810.00

1,910.00

סה"כ למאמ"תים
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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מרקם תרבות טלמונים
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עמוד 15

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 04.08.064מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים
0.00

סה"כ למפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים

 04.08.065מפסקי זרם
04.08.065.0010

מפסקי זרם חד קוטביים לזרם  12אמפר

יח'

3.00

88.00

264.00

04.08.065.0698

בורר עד  4קומות 4 ,מצבים 1-0-2-3

יח'

2.00

352.00

704.00
968.00

סה"כ למפסקי זרם

 04.08.066ממסרים ומגענים
04.08.066.0010

ממסר פיקוד נשלף  8 -פינים

יח'

5.00

91.00

455.00

04.08.066.0210

ממסר פחת  2X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 Aתוצרת " "HAGERכדוגמת חב' "מולכו" או גוויס
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

יח'

1.00

285.00

285.00

04.08.066.0230

ממסר פחת  4X40אמפר רגישות  30מיליאמפר דגם
 Aתוצרת " "HAGERכדוגמת חב' "מולכו" או גוויס
כדוגמת "ארכה" או ש"ע

יח'

3.00

340.00

1,020.00

04.08.066.0380

פחת משולב אינטגרלי למאמ"תים לזרם עד 250
אמפר

יח'

1.00

2,400.00

2,400.00

04.08.066.0518

מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי

יח'

1.00

480.00

480.00

04.08.066.0525

מפסק שעון אסטרונומי ערוץ אחד

יח'

1.00

1,150.00

1,150.00

04.08.066.0598

 5.5KW - AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12
אמפר

יח'

1.00

187.00

187.00

04.08.066.0599

 7.5KW - AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18
אמפר

יח'

1.00

275.00

275.00

04.08.066.0601

 11KW - AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25
אמפר

יח'

1.00

392.00

392.00

04.08.066.0605

 15KW - AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 32
אמפר

יח'

1.00

440.00

440.00

04.08.066.0607

 18.5KW - AC3מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40
אמפר

יח'

4.00

572.00

2,288.00

סה"כ לממסרים ומגענים

04.08.069

9,372.00

שנאי פיקוד ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה
ומכשירי מדידה

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 16

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.08.069.0010

שנאי פיקוד עד  100וולט אמפר

יח'

1.00

260.00

260.00

04.08.069.0350

 A5דוגמת "למדא" או ש"ע עד  VDC24ספק כח מיוצב

יח'

1.00

770.00

770.00

04.08.069.0379

 B2 556 - ISOממסר התראה למערכת גילוי אש עם
 2יציאות דוגמת מצג בקרה

יח'

1.00

320.00

320.00

04.08.069.0460

לחצן הפעלה/הפסקה

יח'

1.00

81.00

81.00

04.08.069.0545

תא פוטו אלקטרי )פוטוצל( ללוח חשמל עם עינית
שקועה  IP55דוגמת תוצרת  HAGERהמשווק ע'י חב'
"מולכו" או ש"ע

יח'

1.00

600.00

600.00

04.08.069.0595

בית תקע חד פזי  16אמפר דגם ישראלי להתקנה על
פס דין

יח'

2.00

66.00

132.00

04.08.069.0597

בית תקע תלת פזי  16אמפר דגם ישראלי להתקנה על
פס דין

יח'

1.00

88.00

88.00

04.08.069.0630

משנה זרם עד  250/5אמפר

יח'

3.00

160.00

480.00

04.08.069.0672

רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת :מתחים,
זרמים ,תדר ,הספק ,מקדם הספק ,שיא ביקוש
ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם ) PLUS- PM135EHלא
כולל משני זרם(

יח'

1.00

2,520.00

2,520.00

04.08.069.0680

תוספת עבור מתאם לתקשורת מחשבים וכבלי
תקשורת

יח'

1.00

525.00

525.00

04.08.069.0715

 3מנורות סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד

יח'

1.00

110.00

110.00

04.08.069.0740

רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים )3PH+O) 100
קילואמפר

יח'

1.00

2,200.00

2,200.00

04.08.069.2020

מודם סלולרי )אלחוטי( ,לרבות אנטנה וכל ציוד
התקשורת הנלווה ,כולל בדיקה

קומפ

1.00

3,600.00

3,600.00

11,686.00

סה"כ לשנאי פיקוד ,קבלים ,אביזרי פיקוד ובקרה
ומכשירי מדידה

 04.08.086תאורת לדים  -חוץ
04.08.086.0260

גוף תאורת רחובות לד  48לדים לרבות דרייבר דאלי,
 51-104Wמסוג  TECE 01מתוצרת SCHREDER
כדוגמת סיטילייט או ש"ע ,מותקן מושלם

יח'

26.00

2,700.00

70,200.00

04.08.086.8420

ספק כח  DALIלהתקנה במרכזית תאורה ,או בעמוד
תאורה ,לתפעול עד  64יחידות קצה  DALIדוגמת
"אנלטק" דגם  EN-PS-DALIאו ש"ע

יח'

1.00

1,050.00

1,050.00

71,250.00

סה"כ לתאורת לדים  -חוץ
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

04.08.087

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

בדיקות בודק מוסמך ,סריקות תרמוגרפיות
ועוצמת תאורה למתקני חשמל
הערה :בדיקות מתקני חשמל וסריקות תרמוגרפיות
במערכות חשמל חדשות ,כלולות במחירי פרק ,08
ראה ב"ספר הכחול" סעיף  08.00.02תכולת מחירים
סעיף קטן )ח( .בסעיפיםשלהלן ניתן להשתמש עבור
בדיקות או סריקות למתקני חשמל קיימים במבנה
קיים ,ואם סוכם מראש ואושר ע"י המזמין.

04.08.087.0020

בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד  250X3אמפר
ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה ,הגשת
תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות

קומפ

1.00

2,050.00

2,050.00

04.08.087.0042

בדיקת חוזרת למתקן חשמלי ע"י בודק מוסמך לאחר
תיקון הליקויים

קומפ

1.00

650.00

650.00

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך ,סריקות תרמוגרפיות
ועוצמת תאורה למתקני חשמל

04.08.088

2,700.00

איטום מעברים נגד אש
הערות .1 :מערכת איטום מודולרית למעברי צנרת
וכבלים במרחבים מוגנים  -ראה תת פרק 59.042
 .3על כל האלמנטים המורכבים לקבל אישור יועץ
הבטיחות של הפרויקט.
 .4כל פרטי ושיטות ביצוע איטום המעברים בתקרות
ובקירות האש יהיו לפי שיטת ביצוע מאושרת בעלת
לפי ת"י  ,931חלק  2או לפי תקן זר מאושר להגנה
בפני אש.

04.08.088.0024

איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים,
בשטח מעל  0.2מ"ר של מעבר עד  3תעלות כבלי
חשמל או תקשורת .האיטום ייעשה ע"י השמת צמר
סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג
" "PILOCOAT FIRESEALאו " "JBK ACRYLICאו
" "FLAMMOTECT-Aאו ש"ע .המדידה לפי שטח
הפתח ברוטו )כל תעלה נוספת מעל  3תעלות וציפוי
כבלים ימדדו בנפרד(

מ"ר

2.00

640.00

סה"כ לאיטום מעברים נגד אש

04.08.089
04.08.089.1200

1,280.00

בקרים
כרטיס תקשורת  ,CTI MODBUS TCPדגם 2500-
 1ECCאו ש"ע

יח'

סה"כ לבקרים

1.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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עמוד 18

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

סה"כ למתקני חשמל

654,209.00

 04.57אינסטלציה
פרק  :57קווי מים וביוב
הערות כלליות
 .1הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי  -אם קיים
בפרויקט )בתוספת למחירי קבלן עבודות מים ביוב
ותיעול שלהלן(  -ראה בתחילת חלק ג'  -נספחים
ועלויות בניה .תשומתלב המשתמש מופנית ל?הנחות
יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת
החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג' עבור
תוספת לפי אזורים )למחיר הכולל של הבניה(
ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה.
 .2כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב?מפרט
כללי לעבודות בנין )"האוגדן הכחול"( ,כולל אופני
המדידה והתשלום ,אלא אם צו?ן אחרת בסעיף.
בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו ,יש להשתמש רק במקרים של דרישה
מיוחדת.
 .3מחיר` הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע
כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוג`
הקרקע ,פרט לסלע מוצק רצוף .תוספת עבור חציבה -
ראה סעיף 011.0970.57
 .4במקרה של ביצוע עבודות צנרת בהם המזמין רוכש
צינורות בנפרד ,יש לחשב את עלות העבודה
בהפחתת עלות הצנרת לפי פרק ) 87צנרת מים וביוב(
ופרק ) 80צנרת ניקוז(.
 .5שים לב :בהתאם לעדכון המפרט הכללי פרק .07
השתנו אופני המדידה לצינורות :בצינורות שקוטרם
מעל " ,2הספחים )קשתות ,מעברי קוטר ,הסתעפויות,
רוכבים וכדי( ימדדו בנפרד ,אך אורכיהם לא ינוכו
מאורך הצינור .מחברים בין צינורות )למעט מתאמים
בין סוג` צינורות שונים( כלולים במחיר הצינורות ולא
ימדדו בנפרד.
 .6כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים ,צנרת
ואביזרים ,כוללים את הצביעה בהתאם למפרט.
 .7עבור צנרת ואביזרים בקטרים קטנים יותר  -ראה
פרק  - 07מתקני תברואה.
 .8עלויות חומרים לעבודות פרק זה  -ראה פרקים 80,
 ,87 ,82בחוברת נפרדת "מאגר מחיר` חומרי בניה".
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

כמות

מחיר

סה"כ

מספר פנימי) 21786 :מספר ייחודי(665402 :

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 19

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 04.57.001תת פרק 57.1
צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן
04.57.001.0228

צינורות פלדה קוטר " ,6עובי דופן " ,3/16עם ציפוי
חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית
בטון דחוס דוגמת "טריו" או " "APCאו ש?ע ,בעובי
 19מ?מ וציפוי פנים מלט צמנט ,כולל ספחים
ומחברים ,מונחים בקרקע בעומק עד  1.25מ' ,לרבות
עבודות חפירה ,עטיפת חול ומילוי חוזר

מ'

250.00

420.00

סה"כ לתת פרק 57.1

105,000.00

105,000.00

 04.57.014תת פרק 57.14
חיבור קווי מים
חיבור קו מים חדש מצינור פלדה לקו קיים מצינור
פלדה
הערה :הסעיפים שלהלן ,עבור חיבור קו מים חדש לקו
קיים ,כוללים עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים.
במידה ונדרש לבצע את החיבור הנ?ל ,ללא עבודות
החפירה לגילוי,יש להפחית את העלות כפי שמופיע
בסעיפים .57.014.1000-1010
04.57.014.0060

חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר " 6לקו קיים
מצינור פלדה קוטר " ,8לרבות עבודות חפירה לגילוי
הקו הקיים ,ניקוז הקו ,חיבור לקו הקיים באמצעות
ריתוך ,מעברקוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך )מצמד(,
לא כולל הסתעפות ,לרבות העבודות והאביזרים
הנדרשים לחיבור מושלם ,והחזרת המצב לקדמותו

יח'

1.00

3,500.00

סה"כ לתת פרק 57.14

3,500.00

3,500.00

 04.57.026תת פרק 57.26
ברזי כיבוי אש )הידרנטים( מחוץ לבנייו
הערות .1 :עמדות כיבוי אש בתוך הבניין  -ראה תת
פרק  .2 07.100ברז הסנקה  -ראה סעיף
07.103.0880
04.57.026.0031

ברז כיבוי אש )הידרנט( חיצוני בודד קוטר ",2X3
מחובר בהברגה או ע"` אוגן ,לרבות זקף קוטר ",4
כולל מתקן שבירה ,גוש בטון לעיגון ,מצמד שטורץ
וחיבור לקו מים

קומפ

סה"כ לתת פרק 57.26

14,400.00

 04.57.030תת פרק 57.30
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

4.00

3,600.00

14,400.00

מספר פנימי) 21786 :מספר ייחודי(665402 :

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 20

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

צנרת ביוב
הערות .1 :בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו נרשם
עבודות חפירה הכוונה עבודות החפירה ו/או החציבה
בכל סוג` הקרקע ,פרט לסלע מוצק רצוף .תוספת
עבור חציבה בסלע מוצק -ראה סעיף .57.011.0970
מחיר` הצינורות המונחים בקרקע כוללים את עבודות
החפירה ו/או החציבה הנ?ל.
ופוליאתילן בקטרים שונים עבור עומק נוסף PVC, U-
, PVCתוספת לצינורות ביוב ותיעול מפלדה מעל
 5.25מי -ראה סעיפים 57.032.4000-4040
 .2מחיר` הצינורות כוללים תימוך/דיפון תעלות בעומק
עד  3.75מי2 .א .מערכות דיפון תעלות להשכרה -
ראה תת פרק .60.042
2ב .קירות שיגומים )דיפון( מכלונסאות  -ראה תת
פרק 2 23.090.ג .קירות שיגומים מלוחות פלדה -
ראה תת פרק .01.091
0.00

סה"כ לתת פרק 57.30

 04.57.032תת פרק 57.32
סה"כ לצנרת ביוב
0.00

סה"כ לתת פרק 57.32

 04.57.040תת פרק 57.40
גמל מים
04.57.040.0002

גמל מים ראשי של המגרש בקוטר  "4כולל צנרת ,
אביזרים  ,כולל תחנה ראשית למערכת מתזים  .כולל
התקנה מושלמת בהתאם לפרט

קומפ

סה"כ לתת פרק 57.40

50,000.00

 04.57.042תת פרק 57.42
שוחות בקרה לביוב

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

1.00

50,000.00

50,000.00

מספר פנימי) 21786 :מספר ייחודי(665402 :

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 21

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

04.57.042.0030

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"`  658בקוטר פנימי  100ס?מ עם תקרה
בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס?מ ממין B125 (12.5
טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוח`
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם
אטם חדירה מסוג " "F-910או " "910CSואטימה בין
החוליות מסוג "איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או
ש?ע ,בעומק מעל  1.25מ' ועד  1.75מ' לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

5.00

4,700.00

23,500.00

04.57.042.0040

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות
מבטון לפי ת"`  658בקוטר פנימי  100ס?מ עם תקרה
בינונית ומכסה ב.ב .קוטר  50ס?מ ממין B125 (12.5
טון( ,שלבי דריכהוכל האביזרים ,לרבות שני קידוח`
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם
אטם חדירה מסוג " "F-910או " "910CSואטימה בין
החוליות מסוג "איטופלסט" או " F200פרו-סטיק" או
ש?ע ,בעומק מעל  1.75מ' ועד  2.25מ' לרבות
עבודות חפירה ומילוי חוזר

יח'

5.00

5,100.00

25,500.00

49,000.00

סה"כ לתת פרק 57.42

 04.57.043תת פרק 57.43
תוספות לשוחות בקרה
תקרות ומכסים לשוחות מחוליות טרומיות
04.57.043.0020

תוספת לשוחה מבטון בקוטר  100ס?מ עבור תקרה
כבדה ומכסה ב.ב .בקוטר  50ס?מ ממין (D400 40
טון( במקום ממין  B125 (12.5טון(

יח'

10.00

820.00

8,200.00

04.57.043.0030

תוספת לשוחה מבטון בקוטר  100ס?מ עבור תקרה
כבדה ומכסה ב.ב .בקוטר  60ס?מ ממין (D400 40
טון( במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב .בקוטר  50ס?מ
ממין  D400 (40טון(

יח'

10.00

350.00

3,500.00

04.57.043.0070

תוספת עבור סמל למכסה ב.ב .קוטר  50ס?מ או 60
ס?מ ממין כלשהו

יח'

10.00

230.00

2,300.00

14,000.00

סה"כ לתת פרק 57.43

 04.57.047תת פרק 57.47
חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
04.57.047.0020

חיבור צינור ביוב  P.V.Cקוטר  160מ?מ לשוחה
קיימת ,לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת ,עבודות
החיבור ,שאיבות ,הטיית שפכים ,מחבר שוחה ,עיבוד
המתעל וכל החומרים הדרושים ,מותקן מושלם

קומפ

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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1.00

1,600.00

1,600.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 22

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ לתת פרק 57.47

סה"כ
1,600.00

 04.57.060תת פרק 57.60
קידוחים אופקיים
04.57.060.0010

קידוח אופקי עם שרוול  ,בקרקע )כולללסלע מוצק(
קוטר השרוול " ,10בעומק כלשהו ובאורך עד  60מ',
לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם
של הקידוח ,ריתוך הצינורות והחזרת השטח
לקדמותו .חפירת בורות ,אספקת צינורות הפלדה
והשחלת צינור מים/ביוב

מ'

40.00

3,700.00

148,000.00

סה"כ לתת פרק 57.60

148,000.00

סה"כ לאינסטלציה

385,500.00

סה"כ לשלב ד'  -תשתיות מים ,ביוב וחשמל
08

מתקני חשמל

654,209.00

57

אינסטלציה

385,500.00

 05שלב ה'  -עבודות כללי ,קירות תומכים,
אספלטים ,עבודות בטון ,עבודות פיתוח ובניית
אמפי
05.14

עבודות אבן

 05.14.030עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש
05.14.030.0010

נדבכי ראש )"קופינג"( ברוחב עד  35ס"מ ובעובי עד 5
ס"מ במחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"א ,לרבות
החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן

מ'

50.00

360.00

סה"כ לעבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש

18,000.00

18,000.00

 05.14.050חיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(
05.14.050.0140

חיפוי קירות בלוחות אבן "חאמי" מנוסרת בעובי 4-6
ס"מ ,לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים .עובי כולל
של החיפוי  8-9ס"מ .העבודה כוללת  4קידוחים בכל
אבן ,חיבורבחוט "נירוסטה" אל רשת מגולוונת מאחורי
האבן )רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים -
 .(14.050.0400-0410מחיר יסוד לאבן  150ש"ח/מ"ר

מ"ר

סה"כ לחיפוי קירות בלוחות אבן )טבעי ותעשייתי(

23,000.00

סה"כ לעבודות אבן

41,000.00

 05.40פיתוח נופי
הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il

50.00

460.00

23,000.00

מספר פנימי) 21786 :מספר ייחודי(665402 :

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 23

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

 05.40.052מדרגות ,חגורות בטון וטריבונות ישיבה
05.40.052.0025

נגיש -מדרגות טרומיות מבטון בחתך עד 40/15-17
ס"מ )רום ושלח( ,גוון צבעני ,לרבות שקע וסרט
אזהרה מחוספס ברוחב  38מ"מ בצבע לבן ,שחור או
צהוב ומשטח בטון ב 30-משופע עם משולשים ,מצע
מהודק וזיון הבטון .מדרגות טרומיות במחיר יסוד
)רום ושלח(  240ש"ח /כולל סרט

מ'

250.00

470.00

סה"כ למדרגות ,חגורות בטון וטריבונות ישיבה

117,500.00

117,500.00

 05.40.053ריצוף באבנים משתלבות
05.40.053.0310

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות
במידות  10/20ס"מ או רבועיות במידות  20/20ס"מ,
לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון אפור

מ"ר

200.00

106.00

21,200.00

05.40.053.0311

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות
במידות  10/20ס"מ או רבועיות במידות  20/20ס"מ,
לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון צבעוני  -על
בסיס מלט אפור

מ"ר

200.00

110.00

22,000.00

05.40.053.0312

ריצוף באבנים משתלבות בעובי  6ס"מ ,מלבניות
במידות  10/20ס"מ או רבועיות במידות  20/20ס"מ,
לרבות חול  5ס"מ )לא כולל מצע( ,גוון צבעוני  -על
בסיס מלט לבן )סופר סטון( ו/או גוון לבן ו/או גווני
קוקטייל

מ"ר

700.00

130.00

91,000.00

סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

05.40.054
05.40.054.0600

134,200.00

אבני שפה וגן ,אבני תיחום
אבן גן במידות  10/20/100ס"מ לרבות יסוד ומשענת
בטון ,גוון אפור

מ'

400.00

75.00

סה"כ לאבני שפה וגן ,אבני תיחום

05.40.061

30,000.00

30,000.00

קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

05.40.061.0081

יסוד עובר מבטון ב 30-לקיר תומך ,עובי מ 20-ס"מ
עד  30ס"מ ורוחב מעל  1מ' .המחיר כולל זיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

25.00

1,600.00

40,000.00

05.40.061.0101

קיר תומך מבטון מזוין ב 30-גלוי מצד אחד ,בעובי 20
ס"מ ובגובה מ 2.01 -ועד  7.0מ' ,לרבות תפרים
ונקזים .המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון )לפי 60
ק"ג למ"ק(

מ"ק

50.00

2,050.00

102,500.00

סה"כ לקירות תומכים מבטון ובלוקי בטון

05.40.070

קירות כובד וגדרות בטון

הופק ע"י "תוכנת דקל"  -חיפה 04-8145400
אתר דקל www.dekel.co.il
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142,500.00

מרקם תרבות טלמונים

04/05/2022

עמוד 24

אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

תאור

סעיף

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

הערות .1 :בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את
עבודות העפר ליסוד ולקיר )לרבות חפירה ו/או
חציבה( ,את המילוי החוזר ,היסוד ,הקיר ,התפרים,
הנקזים וכל הנדרש לביצוע מושלם של הקיר .מדידת
גובה קיר הכובד הינה מתחתית היסוד .2.חיפוי קיר
גדר או קיר כובד בלוחות אבן לפי ת"י ) 2378חיפוי
עם  4קידוחים בכל אבן וחיבור בחוט"נירוסטה" אל
רשת מאחורי האבן (  -ראה תת פרק .14.050
05.40.070.0010

קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב) 30-ללא דבש(
בגובה עד  2.0מ' ,לרבות עיבוד ראש הקיר ע"י אבן
לקט )מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר( ,הכיחול עם
מלט אפור

מ"ק

50.00

700.00

35,000.00

05.40.070.0030

תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר
)מחיר יסוד לאבן לקט  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

50.00

190.00

9,500.00

05.40.070.0045

תוספת לקיר כובד עבור ביצוע עם אבן טבעית
)במחיר יסוד  110ש"ח/מ"ר( ,במקום אבן לקט )במחיר
יסוד  70ש"ח/מ"ר(

מ"ר

50.00

125.00

6,250.00

05.40.070.0070

תוספת לקיר כובד עבור אבן טבעית מצד שני של
הקיר )מחיר יסוד לאבן  110ש"ח/מ"ר(

מ"ר

50.00

230.00

11,500.00

05.40.070.0081

קיר גדר מבטון ב  30 -בעובי עד 35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' מאבן גוויל פראית מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתי היסוד.

מ'

50.00

560.00

28,000.00

05.40.070.0082

קיר גדר מבטון ב 30-בעובי עד  35ס"מ ובגובה מעל
 0.7מ' ועד  1.5מ' ,מאבן "חאמי" מנוסרת מצד אחד,
לרבות יסוד במידות  50/20ס"מ .מדידת גובה קיר
הגדר הינה מתחתית היסוד

מ'

50.00

620.00

31,000.00

121,250.00

סה"כ לקירות כובד וגדרות בטון

 05.40.080מסלעות גנניות
05.40.080.0013

מסלעה בגובה מעל  1.5מ' בשיפוע (x/y=2) 2:1
מגושי סלע מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי
של  0.5מ"ק ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות חפירה
לצורך הכנת תושבת לסלעים .מצע ו/או בד
גאוטקסטיל נמדדים בנפרד .המדידה לפי פני המסלעה
הגלויים בשיפוע

מ"ר

10.00

400.00

4,000.00

05.40.080.0022

מסלעה קונסטרוקטיבית בשיפוע  1:1מגושי סלע
מובאים ,טבעיים וקשיחים בנפח מזערי של  0.5מ"ק
ומשקל מינימלי  1.5טון ,לרבות עב' חפירה לצורך
הכנת תושבת לסלעים.מצע ו/או בד גאוטקסטיל
נמדדים בנפרד .המדידה לפי נפח המסלעה

מ"ק

10.00

470.00

4,700.00
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מרקם תרבות טלמונים
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

05.40.080.0060

05.41

תאור
שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים ,טבעיים
וקשיחים ,בנפח כ 0.5 -מ"ק ,לרבות חפירה לצורך
הנחת תושבת לסלעים .מרווח בין הסלעים עד  0.5מ',
במילוי קרקע מקומיתבעובי  20ס"מ

יח'
מ'

כמות
10.00

מחיר

סה"כ

250.00

2,500.00

סה"כ למסלעות גנניות

11,200.00

סה"כ לפיתוח נופי

556,650.00

גינון והשקיה

 05.41.013תוחם דשא ,מגביל שורשים ,יריעות הגנה וניקוז
05.41.013.0600

יריעות גיאוטכניות במשקל  80גר'/מ"ר דגם "פלריג"
או ש"ע ,משווק ע"י "גרין פוינט" ,לרבות יתדות
לשטחי גינון או ריצוף גנני

מ"ר

1,000.00

9.50

9,500.00

סה"כ לתוחם דשא ,מגביל שורשים ,יריעות הגנה
וניקוז

9,500.00

סה"כ לגינון והשקיה

9,500.00

 05.44גידור
05.44.022
05.44.022.0012

מעקות לבניה פרטית ורוויה
מעקה דגם "כנרת" או "גדרה" או ש"ע עם עמודי פלדה
מפרופיל  60/60/2.2מ"מ כל  2.0מ' ובגובה 1.2-1.3
מ' וניצבים מפרופילים  20/20/1.5מ"מ ובמרווח של
 99מ"מ המחוברים לפרופילים אופקיים 50/25/2
מ"מ ,לרבות חיבור המסגרת לעמוד במחברים עיוורים
ויסודות בטון בודדים

מ'

500.00

550.00

275,000.00

סה"כ למעקות לבניה פרטית ורוויה

275,000.00

סה"כ לגידור

275,000.00

 05.51סלילת כבישים ורחבות
 05.51.040עבודות אספלט
05.51.040.0011

ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2
ליטר/מ''ר

מ"ר

1,000.00

2.30

2,300.00

05.51.040.0014

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25
ליטר/מ''ר

מ"ר

1,000.00

1.80

1,800.00

05.51.040.0018

ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-
 1.2ליטר/מ''ר

מ"ר

1,000.00

2.50

2,500.00
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סעיף

תאור

יח'

כמות

מחיר

סה"כ

05.51.040.0021

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  5ס"מ מתערובת
עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  19מ"מ )",(3/4
ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

47.00

47,000.00

05.51.040.0022

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  5ס"מ מתערובת
עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  25מ"מ )" ,(1ביטומן
 ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

45.00

45,000.00

05.51.040.0023

שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי  6ס"מ מתערובת
עם אבן דולומיט גודל מקסימלי  25מ"מ )" ,(1ביטומן
 ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

54.00

54,000.00

05.51.040.0042

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4
ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5
מ"מ )" ,(1/2ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

42.00

42,000.00

05.51.040.0043

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4
ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19
מ"מ )" ,(3/4ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

42.00

42,000.00

05.51.040.0045

שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5
ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19
מ"מ )" ,(3/4ביטומן  ,PG 68-10לרבות פיזור והידוק

מ"ר

1,000.00

47.00

47,000.00

סה"כ לעבודות אספלט

283,600.00

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

283,600.00

סה"כ לשלב ה'  -עבודות כללי ,קירות תומכים,
אספלטים ,עבודות בטון ,עבודות פיתוח ובניית אמפי
14

עבודות אבן

41,000.00

40

פיתוח נופי

556,650.00

41

גינון והשקיה

9,500.00

44

גידור

275,000.00

51

סלילת כבישים ורחבות

283,600.00
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אומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
חברה כלכלית בנימין בע"מ

סה"כ לאומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות

סה"כ לאומדן עבודות פיתוח מרקם תרבות
 01שלב א' -עבודות עפר ,חפירה ותוואי כביש

1,177,000.00

 02שלב ב'  -עבודות עפר ותימוך באמפי ובניית חדר מתח גבוה

2,254,940.00

03

2,762,600.00

שלב ג' -חפירה ותימוך של אזור המבנה והחניה

 04שלב ד'  -תשתיות מים ,ביוב וחשמל

1,039,709.00

 05שלב ה'  -עבודות כללי ,קירות תומכים ,אספלטים ,עבודות בטון ,עבודות פיתוח ובניית אמפי

1,165,750.00

סה"כ עלות

8,399,999.00

מע"מ בשיעור 17%

1,427,999.83

סה"כ כולל מע"מ

9,827,998.83

סה"כ במילים:
מדד מכרז  /הצעה:

מאשר כתב הכמויות

תאריך מדד:

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים
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הנהלת החברה

ספח ג'
החוזה הממשלתי לביצוע מבים מדף  3219וסח חדש על כל תיקויו בהוצאתו
האחרוה )לא מצורף(
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ספח ד'
אבי דרך ללוח זמים לביצוע העבודות

הערות:
.1

מועד הסיום הדרש קוב במספר החודשים הקלדאריים שיעברו ממועד צו התחלת עבודה )צו התחלת
עבודה לעיל ולהלן" :צ.ה.ע"( ועד לסיום חלק הביצוע העיקרי.

.2

לוח זמים זה הו לוח זמים עקרוי ,לוח זמים מפורט יוכן ע"י הקבלן כמפורט בחוזה.

.3

תוך ארבעה עשר ) (14יום ממועד חתימת החוזה ,ימציא הקבלן למהל לאישור ,לוח זמים מפורט ערוך
לפי שיטת התיב הקריטי בתוכת  .MSPROJECTלוח הזמים יבוצע בהתבסס על התוים ,תקופת
הביצוע וחלקי הביצוע המפורטים באבי הדרך שבספח זה .לוח הזמים ה"ל יעשה ע"פ הקבוע בסעיף
 15.12.1לחוזה.

.4

מובהר בזה כי רשימת הזמים לביצוע העבודות מתבססת על  6ימי עבודה בשבוע.
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ספח ד'1
לוח זמים מפורט לביצוע העבודות

שלב

שלבי ביצוע עבודות עפר
תיאור

לוז

שלב א'

עבודות עפר חפירה ותוואי כביש

חודשיים

שלב ב'

עבודות עפר ותימוך באמפי ובניית
חדר מתח גבוה

4
חודשים

שלב ג'

חפירה ותימוך של איזור המבנה
והחניה

4
חודשים

תשתיות מים  ,ביוב וחשמל

חודשיים

עבודות כללי  ,קירות תומכים ,
אספלטים  ,עבודות בטון ,עבודות
פיתוח ובניית אמפי.

4
חודשים

שלב ד'

שלב ה'

הערות:
 לוז זה מתייחס לעבודה בתור,בפועל שלבי הביצוע יתבצעו במקביל – משך ביצוע כולל
.1
.2
.3
.4
.5

לא יעלה על שה.

הקבלן יכין לוח זמים מפורט בהתאם לתאי החוזה.
לוח זמים זה יובא לבדיקת ואישור המפקח תוך ארבעה עשר ) (14יום ממועד חתימת החוזה.
לוח הזמים יהיה מפורט ברמה שבועית ,ערוך בתכת  ms projectויתאים לאבי הדרך שבהסכם.
לוח זמים זה לאחר תיקוי הערות המפקח ולאחר קבלת אישור המפקח ,ישמש כלוח הזמים הסופי של
הפרויקט.
לוח הזמים יצורף במועדים הקבועים בסעיף  15.12.1לחוזה.
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ספח ה'
המפרט הכללי לעבודות הפיתוח על כל פרקיו הרלווטיים שבהוצאות בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד הביוי והשיכון )האוגדן הכחול( וכן אופי מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקיו השוים של
המפרט הכללי ה"ל ובהוצאה האחרוה שלהם בעת פרסום המכרז )לא מצורף(
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ספח ו'
מפרט מיוחד לביצוע העבודה
)מובהר כי הרשימה כוללת אף את התוכיות שיוכו בשלבים מאוחרים יותר של ביצוע העבודות(

עבודות עפר ותימוך

מפרט טכני

מאי 2022
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פרק  00מוקדמות ותאים כלליים
 00.01תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ותימוך עבור פרויקט מרקם תרבות טלמוים אשר עתיד לכלול סלילת
דרך גישה ,פיתוח אמפי ,מתחם בריכות שחיה ומבה ציבור ,שטחי חיות.
המפרט הטכי המיוחד להלן מבוסס על פרקים הרלווטיים במפרט הבין משרדי בהוצאת משרד הביטחון.
יש לציין שאין במפרט זה התאמה בין המספור שיתן בספר הכחול לבין המספור המופיע במפרט זה.
מחירי היחידה של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט ,בתכיות ובפרטים ,לרבות אספקת החומרים ,דוגמאות
וביצוע מושלם.
 00.02ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע
ידוע לקבלן שסדר העדיפויות עשוי להיקבע ע"י המהל ו/או המפקח אשר רשאי לשות את סדר הקדימויות בכל שלב
וקטע שהוא ,כולל קביעת אורך הקטעים והשלבים עליהם יעבוד הקבלן ,וכן לוחות זמים לביצוע העבודה ,ועליו יהיה
להתארגן בהתאם כולל אספקת החומרים .כל האמור לעיל לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן ,וכל
עילה להארכת מועד הביצוע.
 00.03עבודה בשטחים מוגבלים
מחירי היחידה כוללים גם עבודה בשטחים מוגבלים וצרים ,וכן עבודות לאורך חזיתות של מבים ומתקים קיימים
ובקרבתם ,כגון:בייים ,קירות ,עמודי חשמל וכו' .העבודות בשטחים אלה תבוצעה בזהירות ,בכלים מתאימים ,ואף
בעבודות ידיים ,באופן שיבטיח את יציבות המבים.
 00.04תועה על פי כבישים קיימים או כבישים בשלבי ביצוע
התועה באתר ואליו לצרכי עבודות עפר ,להובלות ולכל מטרה אחרת שהיא תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב
מצוידים בגלגלים פאומטים .כל זק אשר ייגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים כתוצאה מתועת כלי רכב עליהם,
יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבוו ,לשביעות רצוו המלאה של המפקח.
 00.05הובלה
במסגרת מכרז /חוזה זה תיחשב כל הובלה כגון חומרים ,ציוד ,פסולת ועודפי חפירה כהכרחיות .ה"ל מתייחס
להובלה לכל מרחק שהוא הן באתר והן מחוץ לאתר ,ועפ"י הוראות המפקח .מחיר הובלה כלול במחירי היחידה
השוים ובשום אופן לא ישולם בפרד.
 00.06בטיחות וגיהות
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כגון תאורה זמית ,גידור ,וכל הדרוש בכדי לשמור על תאי בטיחות של העובדים
ושל צד ג' כדרש בתקות הממשלתיות ,ובהוראות חוק אחרות .המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה
וזו עשית בתאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח .הקבלן
משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הזקים שייגרמו למבה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו בהתאם למפורט
בהסכם הכללי.
 00.08מים וחשמל
המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן באחריותו ועל חשבוו ,כולל ביצוע התחברויות לרשתות
המים והחשמל.
במידה שהיזם ירשה לקבלן להשתמש ברשתות הקיימות ,ייעשה הדבר לפי התאים הבאים:
 .1ההתחברויות תעשה במקומות שייקבעו ע"י המפקח ולפי התאים שיקבעו על ידו.
 .2כל ההוצאות של התקת ההתחברויות ,ושל היתוק מהרשתות והחזרת המצב לקדמותו ,תחולה על הקבלן
בלבד.
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 .3היזם לא יהיה אחראי עבור אספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה ,ועל הקבלן לבצע מראש סידורים מתאימים
על חשבוו לאספקה עצמית כגון :מיכלי אגירה למים ,או גראטור לחשמל כדי שהעבודה לא תופסק או תואט.
 .4עבור צריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם לתעריפים המקובלים ברשות המקומית.
 00.09סילוק עודפים ופסולת
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
 .1חומרי החישוף ופסולת ביין.
 .2עודפי חפירה ו/או חציבה ועודפי חומרים של הקבלן ,אשר הוגדרו במלואם או בחלקם ע"י המפקח כחומר
המיועד לסילוק כפסולת.
 .3פסולת הוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגותו בשטח.
 .4כל עפר ו/או חומר שהובא ע"י הקבלן לאתר ופסל על ידי המפקח.
 .5כל חומר זר או פסולת ואשפה אחרת שהן תוצאת עבודת הקבלן.
כל פסולת ה"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה .הובלת הפסולת והעודפים תבוצע לכל
מרחק ההובלה הדרוש ,ולא תשולם כל תוספת עבור מרחקי הובלה .המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים
המובילות למקום זה ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים ה"ל ,כל אלה יתואמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל
חשבוו .לעיין זה רואים את הפסולת ברכוש הקבלן ,אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים
ממה יאוחסו לשימוש המזמין במחסן היזם ,באתר העבודה ו/או בקרבתו .סילוק הפסולת ,כפי שתואר לעיל,
היו חלק בלתי פרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר דרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא ,וכל מקרה
לא ישולם עבורו בפרד.
 00.10שיויים בתוכית
על הקבלן לקחת בחשבון שמערכת התוכיות המצורפות למכרז זה הין למכרז בלבד ולקראת מועד הביצוע יסופקו
לו תוכיות מעודכות לביצוע ,שבהן עשויים לחול שיויים.
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מרקם תרבות חורש ירון מפרט טכי לביצוע עבודות קוסטרוקציה
הערות כלליות
עבודה זו תתבצע בהתאם להוראות המפרט הכללי לעבודות ביה )"הספר הכחול"( במהדורתו המעודכת יחולו על
כל העבודות שוא חוזה זה .במקרה של סתירה בין לבין מסמכי המכרז  -יקבע המפקח את סדר הקדימויות.
עבודה זו תבוצע בהתאם להוראות וההחיות המפורטות במפרט הכללי הבימשרדי שבהוצאת משרד הביטחון
בפרקים השוים במהדורה המעודכת ביותר ,אלא אם צוין אחרת במפרטים המיוחדים.
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בפרד אלא אם צוין אחרת
במפורש .אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל" ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה"
ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר" וכיו"ב ,באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.
באחריות הקבלן ועל חשבוו למדוד מצב קיים והתאמת התכיות למצב הקיים ,כל זאת ללא כל תביעה בגין אי
התאמות מכל סוג שהוא.
כל העבודות כוללות במחיר ביצוע בתוואי קשתי ,משופע ומעוגל ,בגבהים שוים בשטחים קטים וברצועות ,כולל
חיתוכים בתוואי קשתי ,מעוגל ובזויות שוות ,הכל בהתאם למתואר בתכיות.
כל העבודות יבוצעו ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים לווים וחסרים לעבודות השוות ע"י הקבלן ועל
חשבוו עד לקבלת מוצר מושלם ,הכל כלול במחירי היחידה השוים.
מחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע מושלם של העבודה גם אם לא צוין
במפורש ,אך דרש ע"י המפקח ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו ,כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות
את כל האמור בתכיות גם אם לא צוין במפורש בסעיף כלשהו.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיפים להלן לבין המפרט הכללי ,הסעיפים להלן יהיו הקובעים.
הערות לעבודות עפר לקירות תומכים
עבודות העפר לביצוע ע"י הקבלן כוללות:
א .חפירה או חציבה עד למפלס הדרוש.
ב .מילוי חוזר והידוק מבוקר.
ג .השלמת מצעים ,החלפת קרקע והכת השתית ,ע"פ החיות יועץ הקרקע בפרויקט.
סילוק פסולת ומפגעים
על הקבלן לסלק כל פסולת ,חומרי בין ,וכל חומר הגורם להפרעות המצוי בשטח העבודה .סילוק הפסולת ומפגעים
אחרים יבוצע לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות.
כל העבודות והטיפול הכרוכים בכך יחשבו ככלולים במחירי היחידה של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף
בגים.
העבודה תבוצע בתיאום ובהתאם להוראות המחלקה לאיכות הסביבה במועצה.
חפירה מיותרת
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הקוב ו/או יחרוג מגבולות התכית ,ימלא הקבלן את עודף החפירה
ע"פ החיות יועץ הקרקע .עבודה זו תעשה כולה על חשבוו של הקבלן.
הערות לעבודות בטון יצוק באתר
כל הבטוים באלמטים הקוסטרוקטיביים יהיו לפי הדרש בתכיות ויוכו בתאי בקרה טובים כהגדרתם בתקים
הרלוטים ,למעט חריגות באישור המפקח .האחריות לתיאום בדיקות הבטון מוטלת על הקבלן.
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בוסף למפורט להלן ,ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות מפרט כללי  -פרק  ,02ו/או כל פרק
רלווטי אחר.
לפי התחלת ביצוע של כל אלמט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתכיות שבידיו הן מהמהדורה האחרוה של
המתכים .בכל מקרה יש לבצע רק ע"פ תכיות המסומות לביצוע.
לפי יציקת הבטון ,כל האלמטים המבוטים השייכים לביצוע השלד וכמו כן שרוולים ואלמטים אחרים השייכים
למערכות שוות או לקשר עם פריטים טרומיים ,יהיו מחוזקים לתביות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של
המפקח בדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על ביצוע העבודה וכל תיקון ,שיוי או החלפה עקב טעות ,קלקול בגלל
פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא כוים.
על מת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השוות יש להשתמש בשרותיו של מודד מוסמך .
תאי הבקרה הדרשים לגבי כל סוגי הבטוים בכל חלקי המבה יהיו תאי בקרה טובים לפי ת"י .118
סוג הבטון ,דרגת החשיפה ושקיעת קווס כמופיע בתכיות.
דו"ח הקרקע מהווה חלק בלתי פרד ממסמכי ההסכם.
פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעת ,כמצוין בתוכיות .הפלדה תתאים לדרישות התקים הישראליים
העדכיים ללא כל סטיות שהן.
החל מתאריך  03.07.2018אסור השימוש בברזל  400לא רתיך .כל פלדת הזיון במבה תהיה מברזל  500סוג .C
להבטחת עובי הכיסוי המיימלי בתחתית הפלטה וליד הטפסות כדרש בתוכיות ,ישתמש הקבלן במירווחים
)שומרי מרחק( מסחריים מפלסטיק או חומר מאושר אחר ,בעובי הדרש ובכמות המבטיחה שהזיון לא יזוז ממקומו
תוך כדי פעולות ההכה והיציקה.
קוטר וחפיות המוטות ע"פ הדרש בתכית.
אספקת הבטון לאתר
הבטון יסופק לאתר בהרכבו הסופי .דרגת הסומך בעת האספקה  ,S5אלא אם צוין אחרת בתכיות .במקרים חריגים,
כאשר הבטון הסמיך יתר על המידה מותר להוסיף באתר הבייה לערבל כמות וספת של המוסף העל פלסטי במיון
הדרוש עד שהבטון יקבל את דירוג הסומך המתוכן הדרוש לשאיבה .בשום מקרה לא יוספו באתר הבייה מים לבטון
במטרה להגדיל את זילותו ,מעבר לכמות קטה המותרת לפי תעודת המשלוח.
ציפוף
יש להשתמש במרטטי שטח בכל שלבי היציקה  .על הקבלן להחזיק באתר מרטט רזרבי למקרה של תקלה.
אשפרה :הבטון ופיו יוגו מהתייבשות ויוחזקו במצב רטוב החל מסיום היציקה ועד לסיום תקופת האשפרה.
שיטות האשפרה ומשך האשפרה לכל סוגי הבטון יהיו לפי ת"י  1923חלק  ,1מצורפים מקטעים מהתקן בספח א'.
מומלץ השימוש בשיטות אשפרה המבוססות על הרטבה מלאה על פי השימוש בחומרים מקרימים .שיטת האשפרה
תהיה באשפרה רטובה.
חומרי אשפרה או יריעות אשפרה יובאו לאישור המתכן לפי ביצוע.
אשפרה באמצעות התזה ידית בציור ,מספר פעמים ביום – איה מספקת ואיה מאושרת.
פירוק טפסות :הקבלן יקפיד על מועדי פירוק מיימליים מותרים .תשומת לב למועדי פירוק בתקופת חורף.
מצורפים סעיפים רלווטיים מהתקן בספח ב'.
סטיות מותרות :סבולת עבודות הבטון והביה לפי ת"י  789חלק  1לפי טבלה  .1ראה ספח ג'.
אלמט לקוי  -יהרס ויבה מחדש.
הקבלן ישיב בתום עבודות השלד את אתר העבודה קי מפסולת וחומרי ביה.
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ספח א'  -החיות וספות לאשפרה ,ת"י  ,1923חלק :1
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ספח ב' – פירוק טפסות ,ת"י  ,904חלק :1
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ספח ב' – סטיות מותרות ,ת"י :789

לא רלוטי
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מספריו588M:

מפרט טכי לעבודות חשמל ותאורת כביש
תשתיות ראשיות בפיתוח למרקם תרבות
ספורט וופש איזורי
גוש טלמוים -חורש ירון
מועצה איזורית מטה בימין
.1
תת פרק 1
תת פרק 2
תת פרק 3
תת פרק 4
תת פרק 5
תת פרק 6
תת פרק 7
.1.1
תת פרק 9
תת פרק 10
תת פרק 11
תת פרק 12
תת פרק 13
תת פרק 14

פרק :עבודות תאורה
כללי
תיאור העבודה והיקפה
חפירות
ציורות
יסודות בטון לעמודי תאורה
עמודי תאורת כביש
פסי תאורה כביש
אספקה והתקת מרכזיית מאור חדשה
תת פרק 8
הפעלה ראשוית ויסוי תאורה
חומרים וציוד
תאומים אישורים ובדיקות
תאים מקומיים
אחריות
מדידה ומחירים

כללי:
.1
.1.2
המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תאורת כביש בפרויקט מרקם תרבות ספורט איזורי הממוקם בגוש
טלמוים -חורש ירון ,מגרש  691תב"ע 235/11/1
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקים הבאים:
חוק החשמל תשי"ד  1954ותקותיו העדכיות.
א.
הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.
ב.
מפרט טכי לתאורת חוץ של מחלקת המאור מטה בימין כולל החיות לג"ת מספק אלמור
ג.
המפרט הכללי לתאורת חוץ מס'  43בהוצאת משרד הבטחון.
ד.
המפרט הטכי המיוחד רשימת הכמויות והתכיות המצ"ב.
ה.
המפרט הטכי המיוחד של משרד השיכון העדכי למועד הביצוע
ו.
המפרט הטכי המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכי מורכב לתאורת חוץ
של ציג מחלקת המאור מטה בימין.
העדיפות בין המסמכים עפ"י החמור מבייהם בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים
השוים על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י החיותיו.
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.1.3
א.

תיאור העבודה והיקפה:
.2
העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:
חפירות /חציבות של תעלות כבלים בקרקע וכיסוין כולל בורות ליסודות בטון של עמודי
)(1
תאורה ,עבודות החפירות וצרת בחציית כביש עבור המועצה תבוצע ע"י הקבלן.
ביצוע מתקן תאורת תאורת כביש ושביל ע"י עמודי תאורה בגובה  8מטר כמפורט בכתב
)(2
הכמויות כולל יסודות ביטון מתאימים ,ע"פ פרט בתכיות ,צבוע  RAL 7036עם זרוע בקצה
)(3
)(4

א.
ב.
ג.

העמוד להתקת הפס ועל פי סטדרט מועצה
חיבור קווי התאורה החדשים ממרכזיית המאור החדשה לעמודי תאורה חדשים וחיבור
חשמלי בתאום עם הפיקוח מטעם המועצה.
הכת תשתיות צרת לטעית רכבים חשמליים לפי דרישות המועצה כל חיה שייה עם
ציור והכת צרת ללוחות חלוקה.
אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכיות .על
הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכיות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ,למסור לקבלן לבצוע רק חלק
מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
תכיות עדות ):(AS MADE
.1

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכיות שברשותו את כל השויים שבוצעו לעומת
התכון המקורי.

.2

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכיות עדכיות המפרטות את
המתקן כפי שבוצע )תכיות עדות(.

.3
.4

תכיות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב –  AUTOCADגרסה
עדכית
הקבלן ימסור למזמין  3סטים ודיסקט מתכיות העדות שהכין.
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכיות" :תכית עדות .הוכה ע"י
) (.............בתאריך".......

 .5מסירת תכיות העדות כפי שתואר לעיל היא תאי לקבלת המתקן ואישורו וכלולה במחיר
ההצעה.
.1.4
א.

ב.

ג.

חפירות :
.3
החפירות עבור הצרת יהיו בעומק  120ס"מ )אלא אם צוין בפרוש אחרת( מרום הסופי של הקרקע
או הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של ציור לא יקטן מ 90 -ס"מ .במקרה של חפירת
תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב התעלה לא יעלה על  70ס"מ .לצורך עבודה זו אין הבדל בין
חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה
בכל סוגי העפר והסלע
החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים קי לפי החת הצרת ובשכבה וספת לאחר החתה .יש
להדק את החול .מעל שכבת המילוי הראשוה יש להיח סרט סימון פלסטי עם סמון "כבלי חשמל"
כדרש ,לסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להשגת צפיפות של  97%מוד א.א.ש.ו לפחות .פי
המילוי הסופיים יתאימו לגובה פי התשתית.
על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות )בזק ,ח"ח ,מקורות וכד'( לתוואי החפירה לפי הביצוע.
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על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צרת תת קרקעית קיימת ,האחריות להימע מפגיעה
במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת
שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבוו.
ד.

על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות ה"ל לצרת שהיח לפי כסויה.

ה.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברשיוות כלולים מחיר החפירה
שבכתב הכמויות ולא ישולמו בפרד.

.1.5
א.

ציורות :
.4
הציורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק קוברה דו שכבתי גמיש בקוטר חיצוי  75מ"מ ,או
לשאר הסוגים של הצרות כפי שמפורט בכתב הכמויות בהתאם למטרתם.
הציורות יוחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים
או מופות.

ג.

קצוות הציורות יבלטו  30ס"מ מפי יסוד הבטון עפ"י החיות ופרטים של המועצה

ב.

.5

בחצית מדרכות או כבישים יוחו ציורות פלסטיים קשיחים כבדים כדוגמת "מריביב" בקוטר ".4
ד.
יסודות בטון לעמודי תאורה:
מחיר יסוד הבטון כולל חפירת בור המתאים לגודל היסוד.
א.
ב.

היסודות יהיו מבטון יצוק באתר  B- 300ויבוצעו לפי המידות והפרטים שבתכיות.
היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.

ג.

היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ.

ד.

לתוך היסוד יוכסו קצוות הצורות המוחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור  30ס"מ מפי
היסוד.
גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  20ס"מ מתחת למפלס הסופי ע"פ פרט המועצה.
בכל יסוד יש לעגון  4ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  50-60מיקרון .בחלק
העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  3אומים .הברגים יחוברו בייהם בשתי מסגרות

ה.
ו.

מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח  40x4ס"מ ,לכל בורג יותקן  2אומים ודיסקית מצופה באבץ
ז.
.6

כ"ל .למסגרת ברגי הייסוד ירותך פס הארקה מגולוון במידות ובאורך ע"פ הפרט בתכית.
מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.

עמודי תאורת כביש :
העמודים יהיו בגובה  8מטר)כולל זרוע( ע"פ פרט בתכית צבוע באבקה אלקטרוסטטית בצבע ע"פ
א.
החיות המעצה בביצוע.
ב.

העמודים יהיו עשויים מפלדה  FE-360Bעם מגש מתועש פולקרבוט מותקן בפתח ציוד עפ"י פרט
בתכית כולל כל התוספות הדרשות בכתב הכמויות.

ג.

העמודים יבו במפעל מאושר  ISO 9002ויישאו תו תקן ישראלי .העמודים ייוצרו תחת פקוח מכון

ד.
ה.

התקים הישראלי תקן  812לייצור עמודי תאורה.
החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.
העמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך .בפתח הציוד יותקו
מהדקי מסילה עבור הכבלים ומאמ"ת כפול  10Aלהגה על כל פס שבראש העמוד.
עבודת הקבלן כוללת מספור העמודים.
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.7

מחיר העמוד כולל הספקה ,הובלה ,העמדה ,מספור ,בורג הארקה ,אומים ,דסקיות ,וכל העבודות
וחומרי העזר הדרושים .מגש הציוד ישולם פרד.
פסי תאורת כביש:
אפיון טכי של פס לעמוד תאורה :
א.
סוג הפס שיסופק מאושר ע"י מועצה איזורית מטה בימין מתוצרת לדיטק)אלמור( ולפי
.1
חישוב תאורה עדכי ,דגם הגוף יכלול "מה" ויסופק לפי דרישות המועצה כולל התקת
מרכזיית מאור חדשה והתחברות למערכת הבקרה החדשה של המועצה.
דרגת אטימות לתא אופטי  ,IP66דרגת בידוד  CLASS Iתחזוקה ע"י  2ברגים כולל ארקה.
.2
מבה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומייום צבוע בתור באבקת פוליאסטר.
.3
הפס יסופק עם זרוע מקורית להתקה ע"ג שטוצר "2
.4
ציוד הפס יהיה איטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפס ושלף
.5
ע"י  2ברגים .פתיחת החופה תתק את הזת החשמל לפס.
.6
אספקה והתקת מרכזיית מאור חדשה
.8
.1.6
לצורך הפעלת התאורה יש לייצר ולהתקין מרכזיית מאור חדשה עם בקרת המועצה בתיאום מחלקת המאור
מטה בימין כמפורט בתוכית לוחות ע"פ סטדרט מחלקת המאור מטה בימין העבודה תבוצע ע"י חווט
לוחות מוסה ומאושר ע"י הפיקוח לפי ביצוע העבודה.
הפעלה ראשוית ויסוי תאורה:
.9
.1.7
בגמר בצוע מתקן התאורה יכווו כל הפסים לזווית הכוה עד לקבלת תוצאות אופטימליות למתקן התאורה
שבוצע.
הבדיקות יעשו בשעות החשיכה בוכחות הפקוח המתכן וציג מחלקת ביצוע ממחלקת המאור מטה בימין.
הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטמטרי בדרגת רגישות טובה שיסופק ע"י הקבלן לצורך
הבדיקה)כלול במחיר ההצעה(.
עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיווים הדרושים עד לקבלת תוצאות טובות .מחיר
הבדיקה כלול במחיר העבודות ולא ישולם בפרד.
.1.8
א.

חומרים וציוד:
.10
כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י
מכון התקים )עם תו תקן(.
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח וכן לקבל אישור ממחלקת המאור מטה בימין לכל הציוד שבכוותו להתקין ולחפירה
והצרת שתוח עבורם.
כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכן ו/או ציג מחלקת המאור מטה בימין יוחלפו
ע"י הקבלן מייד ועל חשבוו.

.1.9
א.
ב.

תאומים אישורים ובדיקות:
.11
העבודה תבוצע תוך תיאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת המאור מטה בימין.
עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מטעם חברת מחלקת המאור מטה בימין ויתאם אתם את
כל העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלים העובדים באתר ולוודא מועדי
חפירות ,החת מצעים ,אבי שפה ,אספלט וכו' .לא תוכר כל תביעה לתשלום וסף הובעת מחוסר
תאום.

ב.

ג.

ג.
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ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפי בצוע העבודה.
צרת הכה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם מפקח מחלקת המאור מטה בימין
ותבוצע בהשגחתו .הקבלן יזמין את המפקח מטעם מחלקת המאור מטה בימין לבדיקת הצרת
לאחר החתה ולפי סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקיות הצרת שבצע עם השלמתה.
על הקבלן לתאם עם מחלקת המאור מטה בימין את כל עבודות החבורים ,העמודים והפסים
ולקבל את אישורו לעבודות שביצע.
בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של המתקן ויתקן את כל
הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור זרם למתקו.
בדיקות הרשויות אין באות במקום בדיקה ע"י המתכן ו/או המפקח ואיה פוטרת
את הקבלן מבצוע התיקוים שידרשו על ידם.
כל התאומים -כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בפרד.
הגורמים המאשרים את הציוד הים :המתכן ,מחלקת המאור מטה בימין והפיקוח בשטח.

תאים מקומים:
.12 .1.10
על הקבלן לבדוק לפי הגשת הצעתו את כל התאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות הבצוע במקום.
הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התאים בוגע למכשולים ,קשיים בהתקה,
קרבה למערכות אחרות ,וכד' ופוטר בזה את ותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

.14

אחריות:
.13 .1.11
תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן
א.
ע"י המתכן והמפקח ,מסירה תבוצע לידי מחלקת המאור מטה בימין בתיאום עם הפיקוח.
תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך ה"ל.
ב.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקיה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.
ג.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבוו .תקופת
ד.
האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקוים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
ה.
האחריות והבדק כמקובל.
מדידה ומחירים:
העבודה תימדד טו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים
א.
שפסלו ,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.
המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה ,התקה וחבור ואת כל העבודות
ב.
וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.
מחיר ,חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה ,ריפוד חול ,סרט סימון ,כיסוי
ג.
והידוק.
מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה ,טפסות ,בטון ,זיון ,ברגי יסוד ,ושרוולי מעבר
ד.
לכבלים.

תאריך ___________________ :חתימת הקבלן____________________________
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מרקם תרבות טלמוים -מגרש 691
מפרט טכי מיוחד ואופי מדידה
פרק  40עבודות פיתוח
קירות:
 .1יציקות הבטון לקירות הפיתוח יבו לפי תכיות המהדס והאדריכל ולפי כל התאים הכתובים בו.
בכל מקרה של חוסר התאמה בין תכיות אלו יש לעצור את העבודה ולשאול את המפקח.
 .2כל הדרישות הטכיות יהיו לפי הספר הכחול ,המפרט הטכי של משרד הביטחון וההחיות שייתו ע"י
המפקח.
 .3אין לצקת ללא ויברציה לא קירות ולא עמודים .
 .4הקבלן והמהדס מטעמו אחראים לחוזק הטפסות ליציקה.
 .5כל חומרי הביה יהיו בעלי תקן ישראלי.
 .6יש לחפור את השטח לפי תכית פיתוח יש להיצמד ככל האפשר לגבהים המצויים בתכית על מת
להימע מהשלמות והחזרת מילוי .
 .7גמר ראש קירות אלו יהיה לפי פרטי האדריכל .
 40.3.001קירות אבן טבעית )כובד(
א .ביית הקיר תיעשה בשיטת בייה מסורתית המורכבת מביית אבן פראית/ח'אמי )בהתאם לתכיות( ברוחב של
 8-10ס"מ משי צידי הקיר ויציקת בטון במרווח בייהם .העובי הכולל של הקיר יהיה  40ס"מ.
ב .האבן תהיה מסוג אבן פראית ברוחב של  8-10ס"מ בגדלים משתים.
ראש הקיר יהיה מאבן מסותתת בעובי  7-8ס"מ .לפי אישור דוגמא
ג .סוג הבטון יהיה ב .30 -בזמן יציקת הבטון יש להקפיד ולמוע זילות בטון דרך המישקים הפתוחים.
ד .לפי הקמת הקיר ולפי התחלת הבייה באבן יכין הקבלן דוגמא בשטח של כ 3 -מ"ר לאישור המפקח והמתכן.
בהתאם לדוגמא זו ,לאחר אישור המפקח יבה הקיר.
ה .המדידה לפי מ"ק.
 40.3.002קירות בטון מזוין
הערות כלליות :
 .1יציקות הבטון לקירות הפיתוח יבו לפי תכיות המהדס והאדריכל ולפי כל התאים הכתובים בו.
בכל מקרה של חוסר התאמה בין תכיות אלו יש לעצור את העבודה ולשאול את המפקח.
 .2כל הדרישות הטכיות יהיו לפי הספר הכחול ,המפרט הטכי של משרד הביטחון וההחיות שייתו
ע"י המפקח.
 .3אין לצקת ללא ויברציה לא קירות ולא עמודים .
 .4הקבלן והמהדס מטעמו אחראים לחוזק הטפסות ליציקה.
 .5כל חומרי הביה יהיו בעלי תקן ישראלי.
 .6יש לחפור את השטח לפי תכית פיתוח יש להיצמד ככל האפשר לגבהים המצויים בתכית על מת
להימע מהשלמות והחזרת מילוי .
 .7גמר ראש קירות אלו יהיה לפי פרטי האדריכל .
קירות בטון
עבודות בטון תבוצע ע"פ פרטי הקוסטרוקטור ,ובהתאם למפרט הכללי

גדרת ומעקות
כללי
עבודות המסגרות למעקות תהייה בהתאם להוראות המפרט הכללי פרקים  06ו 19 -מסגרות חרש,
ובהתאם לדרש בתכיות ובפרטים.
על הקבלן לבדוק את המידות באתר .בכל מקרה של אי התאמה למסומן בתכיות עליו להודיע על כך
למפקח ,ולבצע בהתאם להוראותיו.
כל חלקי המסגרות למתקים השוים יהיו מגולווים ,הגילוון ע"י טבילה באבץ חם לפי תקן ת"י .918
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העבודה כוללת הכת חורים במסד הבטון וכן עבודות עפר ובטון כפי שיידרש.
על הקבלן לספק דוגמאות של אביזרי הפירזול ואביזרי חיבור אחרים לאישור המפקח.
שיוי המידות של מוצרים מדדים לפי יחידות בגבולות  5%פלוס/מיוס ,לא יחייב שיוי במחיר.
 40.4.001גדר מוסדית
גדר מוסדית בגובה  2מ' מפרופילי מתכת דגם מרב' תוצ' 'גדרות אורלי ' או ש"ע.
עיגון העמודים לראש הקיר ע"י קדח " 4ובהתאם להחיות יצרן.
כל חלקי המתכת יהיו מגולווים ע"פ תקן ת"י  ,918צביעה אלקטרוליטית )בתור( גוון לבחירת המתכן
המדידה לפי מ"א.
 40.4.002מעקה בטיחות
מעקה בטיחות בגובה  1.1דגם 'כרת' תוצ' גדרות אורלי' או ש"ע מפרופילי מתכת  50/25מ"מ 15/15 ,מ"מ
ועמודים  50/50מ"מ לפי פרט מס'  .10-11עיגון העמודים לראש הקיר ע"י קדח " / 4לביסוס בטון בקרקע.
כל חלקי המתכת יהיו מגולווים ע"פ תקן ת"י  ,918צביעה אלקטרוליטית )בתור( גוון לבחירת המתכן
המדידה לפי מ"א.

פרק  51עבודות עפר ומצעים
 40.01.001כריתה ועקירת עצים ,גדמים ושיחים
העבודה כוללת את המפורט בסעיף  51.03.02במפרט הכללי.
לא יתחיל הקבלן בביצוע הכריתה/עקירה לפי שסימן וקיבל את אישור המפקח למיקום ולכמות העצים וכד',
המיועדים לכריתה ועקירה עפ"י סיווגם בכתב הכמויות.
המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר.
התשלום לפי יחידות בהתאם לסווג בכתב הכמויות.
.1.11.1

עבודות עפר

עבודות העפר יבוצעו בכל סוגי הקרקע ובכל תחום העבודה לפי התוכיות כולל עבודות בתחום הכבישים ,המגרש,
וחפירת תעלות להסדרת מוצאי יקוז ,המחיר כולל הובלה ופיזור למילוי והובלה לפיזור עודפים במקום שיורה
המפקח/הרשות המקומית.
חישוף ,יקוי פסולת והורדת צמחיה
העבודה כוללת את המפורט בסעיף  51.03במפרט הכללי.
החישוף יבוצע אך ורק בשטחי המילוי או בכל שטח אחר בהתאם להוראה בכתב של המפקח.
לא יתחיל הקבלן בביצוע החישוף לפי שסימן את השטח המיועד וקיבל את אישור המפקח לגודל השטח לחישוף
לצורך תשלום.
המחיר כולל את סילוק החומר החשוף לרבות הפסולת והצמחייה לאתר פסולת מאושר.
התשלום לפי מ"ר.
חציבה/חפירה
עבודות החפירה/החציבה יבוצעו בהתאם לסעיפים  51.04.00-07במפרט הכללי.
העבודה בקרקע מקומית מתייחסת גם לחציבה בקרקע הסלעית הקיימת בכל הכלים ,הציוד והאמצעים הדרושים
כולל בעבודת ידיים בקומפרסורים )לא יורשה שימוש בפיצוץ ע"י חומר פץ(.
ריסוק ו/או פיוי של אבים גדולות )בולדרים( יהיה כלול במחיר החציבה/חפירה לרבות הובלה למקום שיורה
המפקח/הרשות המקומית.
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העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בשטחים פתוחים ,שטחים עירויים ,שטחים קטים פרדים או צרים ,בכל כלי
שהוא לרבות עבודות ידיים ,כמצוין בכתב הכמויות ,פיזור החומר החפור באזורי מלוי עפ"י הדרש בתכיות,
הובלת החומר החפור לכל מקום שהוא בתחום אתר העבודה ויישור פי החפירה לדיוק כמתואר במפרט הכללי.
סילוק עודפי עבודות עפר לכל אתר שהוא כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בפרד.
התשלום לעבודות העפר יהיה לפי פח במ"ק מחושב לפי חתכים או קודות הגובה המופיעות בתכיות הביצוע או
התכיות המתוקות .פח החפירה יחושב בשיטת השטחים הממוצעים כאמור במפרט הכללי.
מילוי בחומר גרוס
עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לסעיפים  51.04.09-10במפרט הכללי.
מילוי יבוצע מחומר גרוס באתר ויימדד במ"ק בהתאם לפח התיאורטי של החלל שימולא ללא כל תוספת להפסדי
הידוק ,פחת וכד' .המחיר כולל את גריסת החומר ,ופיזורו בשכבות ,הידוקו המבוקר ועיצובו לשיפועים ומפלסים
כדרש.
מלוי מובא מבור שאילה מקומי או ממערומי סלעים הקיימים בשטח יהיה ברדיוס עד  1.0ק"מ מגבולות אתר
העבודה .החומר יעובד ויתאים למילוי מסוג מצע ג' ,התשלום יהיה לפי טיפול ועיבוד חומר חצוב ,ללא התחשבות
בשיוע החומר עד רדיוס של  1.0ק"מ
באדמות חול ,חמרה ,חרסית ,חול כורכרי וכל אדמה אחרת וכמו כן בקרקעות הכוללות גם אבים ,בולדרים ,סלע
סדוק או סלע שלם וכד' ישולם לפי חפירה ו/או חציבה.
פיוי פסולת
פסולת מפירוקים וכד' תסולק מהאתר לאתר פסולת מורשה בתחום הרשות המקומית או מחוצה לה .סילוק
פסולת לכל אתר שהוא כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בפרד )למעט פסולת קיימת באתר ,של אחרים
מוערמת או קבורה ,שהקבלן דרש לסלקה במסגרת עבודתו( .יפוי וגריסה במידה וידרשו ישולמו בהתאם
לסעיפים המתאימים במחירון.
למען הסר ספק ,קרקע לא מתאימה הדרשת להחלפה איה פסולת ודיה כדין עודפי חפירה ופיויה במידה ולא
תידרש ע"י הרשות ,היה באחריות וע"ח הקבלן בתחום הרשות המזמיה ובתשלום וסף ,אל מחוצה לה.
הידוק שטחים
הידוק שטחים יבוצע במקומות המסומים בתוכיות ,או היכן שיחליט המפקח ויבוצע כמפורט בסעיף 51.04.14.01
במפרט הכללי.
התשלום לפי מ"ר.
הידוק המילוי
הידוק מבוקר של מילוי יעשה בשכבות שלא יעלו בעוביין על  20ס"מ )אחרי ההידוק( ,לפי דרישות סעיף
 51.04.14.00של המפרט הכללי .דרגת הצפיפות הדרשת תתאים לסוג הקרקע כאמור במפרט הכללי.
על הקבלן לצל את החומר החפור/חצוב למילוי לרבות ריסוק בולדרים כמפורט בסעיף  51.04.09.02במפרט
הכללי.
הידוק מילוי מובא מחומר מקומי ברר ו/או מילוי מובא מבחוץ מחומר ברר ו/או מילוי מובא מבחוץ מחומר
ממוחזר ברר ,כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליו בפרד.
יובחן בין הידוק מבוקר להידוק רגיל )ללא בדיקות מלוות של מכון מוסמך(.
התשלום לפי פח החומר המהודק במ"ק.
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החברה הכלכלית מטה בימין

מרקם תרבות  -חורש ירון
עבודות עפר ותימוך
מפרט טכי מיוחד
פברואר 2022

הוכן ע"י:

מרקם תרבות  -חורש ירון
עבודות עפר ותימוך
מפרט טכי
פרק  - 1עבודות הכה ופירוק
1.1

כללי
כל פירוק של חומרים היתים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מירבית והחומרים המתקבלים מן הפירוק
יימסרו לידי המפקח .ויתר המפקח על החומר ייחשב החומר כפסולת.
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבוו ועל אחריותו,
חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן )מכסים של שוחות ,תמרורים ,גדרות וכיו"ב( ייחשבו כאילו
מצאו במצב תקין לפי פירוקם .על הקבלן לוודא מצב זה לפי הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה
לשם קביעת מחירי הצעתו .חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבוו ,בין אם
היו פגומים לפי ביצוע העבודה ובין אם פגמו כתוצאה מעבודת הקבלן.

1.2

חישוף
בשטח הכבישים במקומות עליהם יפוזר מילוי ובמקומות בהם עומק החפירה קטן מ 20 -ס"מ ובכל השטחים
האחרים שייקבעו ע"י המפקח ,ולפי הוראה בכתב ובהתאם למפרט הכללי.
המחיר יהיה לפי מ"ר ויכלול סילוק החומר החשוף אל מחוץ לשטח האתר.

פרק  - 2עבודות עפר
2.1

כללי
עבודות העפר במסגרת חוזה זה תבוצעה עפ"י הדרישות הרלווטיות בפרק  51במפרט הכללי מהדורת
יולי  ,2011פרק משה  51.04אלא אם כן אמר אחרת להלן.
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המוח "חפירה" ,לצורך חוזה זה ,פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג אדמה וסלע ,באמצעות כל סוגי הציוד
ובכל שיטות העבודה )לרבות בידיים( .תשומת לב הקבלן מופית לעובדה כי עבודות העפר תימדדה עפ"י
חתכים לרוחב אשר הוכו עבור כל קודה מדודה בחתך לאורך.
המדידה תיעשה לגבי כל קטע הכלול בין שתי קודות מדודות סמוכות בחתך לאורך .באופן מיוחד מופית
תשומת לב הקבלן לאפשרות ,כי ייתכן שפיזור הקודות המדודות לאורך הצירים איו משקף תמיד את השתות
השטח לאורך צירים אלה כי ייתכן כי קיימות טרסות וכיו"ב אין באות לידי ביטוי בשל כך .למרות
ההסתייגויות ה"ל לא תמדדה עבודות העפר אלא כמתואר לעייל.
סילוק עודפי חומרים ופסולת ,היו חלק בלתי פרד בכל סעיפי עבודות העפר ,בין אם דבר זה דרש במפורש
באותם סעיפים ובין אם לא  -ובשום מקרה לא ישולם עבורו בפרד.
2.2

חפירה ו/או חציבה בשטחי הכבישים והמגרשים
כל חפירה בשטחי הכבישים והמגרשים  -תוגדר בהתאם לסעיף זה .לא יכללו בהגדרה זו חפירה לקירות
תומכים.
תשומת לב הקבלן מופית להגדרת המוח "חפירה" בסעיף  2.1לעיל.
העבודה תבוצע עפ"י הדרישות הכלולות בסעיפים הרלוטיים בפרק  51הכללי ,הוגעים הן לחפירה והן לחציבה,
אלא אם אמר אחרת להלן .חפירות יתר יתוקו ע"י הקבלן ועל חשבוו ,ע"י מילוי החלל העודף בחומר מילוי
מאושר מהודק בשכבות ,הכל בהתאם להחיות המפקח .סלעים שיציבותם תערערה עקב חציבה ע"י הקבלן,
יפוו מהשטח והחלל שוצר עקב כך ימולא כדרש לעיל.
במקרה של חפירות יתר שיטתית על פי שטחים רחבים ,כתוצאה מטעות או מרשלות הקבלן ,תמולא חפירת
יתר זו במצע מטיב ובעיבוד כדרש בפרק  2להלן ,ע"י הקבלן ועל חשבוו.
מדרוות בשטחי חפירה יהיו ,לכל אורכם ,בהתאם לשיפועים המתוכים כפי שבאים על לידי ביטוי בחתכים
לרוחב ו/או בחתכים הטיפוסיים .עיבוד המדרוות יהיה מדוייק ולא תורשה בליטות ושקעים לאורך המדרון.
כל בליטה שתתקבל תיחפר ו/או תיחצב וכל שקע שיתקבל יבוטל ,על חשבון הקבלן ,בשיטה שתקבע ע"י
המפקח .לא יורשה בשום קודה במדרון השיפועים חריפים מהשיפועים המוכים .חציבת יתר במדרון תתוקן
ע"י הקבלן כמפורט לעיל ועל חשבוו.
מילוי בשטחים סלולים ובמגרשים:
א .איכות חומרי המילוי בכבישים לא תפחת מהדרישות לחומר מסוג .A-4
ב .המילוי יבוצע בהתאם לדרישות מפרט  .51מילוי )ככל שדרש( מתחת לפי השתית )צורת דרך( ובמגרשים
יהיה מחומר מובחר אשר יכיל אבן בגודל מקסימלי " .3דקים בכמות של עד  12%ואידקס פלסטיות מוך
מ .8% -ההידוק לכל הגובה יעשה בבקרה מלאה.
ג .יש להרטיב השתית הטבעית )"הצלחת"( לאחר החת שכבת המצע הראשוה.
ד .עובי השכבות לאחר הידוק לא יעלה על  20ס"מ.
ה .שיפוע מדרוות של סוללות מילוי לא יעלה על  1אכי 2.0 :אופקי.
הקביעה לגבי אישור חומר חפור/חצוב למילוי תהיה באופן בלעדי בידי המפקח .לגבי כל כמות של חומר מילוי,
יקבע המפקח את מקומה המיועד בשטחי המילוי ,גם חומר שיאושר למילוי יפוזר במקומות המיועדים לכך
בשכבות שעוביין לאחר הידוק לא יעלה על  20ס"מ.
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חפירה בשטח תימדד לתשלום לפי פח תיאורטי במ"ק ,עפ"י התוכיות .המחיר כולל חפירה וחציבה ,עיצוב
מדוייק של המדרוות ,מיון החומר החצוב/חפור ,הובלה לשטחי מילוי )כולל איחסון בייים אם ידרש( ופיזור
בשכבות כמפורט לעיל ,וכן כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות עפ"י המפרט והתכיות ,לשביעות רצון המפקח.
תורשה גריסת חומר חצוב ,התאמתו לדרישת המפרט הכללי ופיזורו במקומות מילוי.
מיטב החומר החפור יועבר תחילה לצורך מילוי בכבישים והיתרה תועבר למגרשים.
לא ישולם בפרד עבור חפירה בעבודות ידיים בשטחים מוגבלים .עודפי חומר מחפירה ,לאחר יצול החומר
החפור/חצוב למקומות מילוי בכבישים ,יסולק מהשטח ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבוו.
2.3

התאמת וכבישת השתית )הידוק שטחים(
את השתית בשטחי המילוי לפי הבאת המילוי ,ובשטחי החפירה לאחר גמר החפירה יש להתאים ולכבוש.
הדיוק הסופי יהיה   2.0לאורך סרגל ישר  5.0מ' ובשום פים לא יהיה רום השתית גבוה מהרום המתוכן.
ההידוק יעשה בהתאם לדרש בתכיות .המדידה והתשלום לפי מ"ר.

2.4

הידוק המילוי
הידוק המילוי יבוצע עפ"י סעיף  51.04.14.00במפרט הכללי.
ההידוק בכבישים יבוצע בשכבות של  20ס"מ.
דרגת הצפיפות של המילוי בכבישים )בהגדרתה עפ"י סעיף  51.04.14.02במפרט הכללי( ,תהיה  .95%הידוק
המילוי יימדד לתשלום במ"ק במפרט הכללי ,בהתאם לעובי שכבת המילוי ולדרגת הצפיפות.

2.5

מילוי ברר
מילוי מחומר ברר יעמוד בדרישות של סעיף  51.04.09.05של המפרט הכללי – בוסף לאמור במפרט הכללי
המחיר כולל ביצוע הידוק בבקרה מלאה.

פרק  - 3קירות תומכים
 3.1קירות תומכים מבטון עם חזית אבן
הקירות ייבו על פי המידות והרומים המסומים בתכיות ובהתאם לאישור בכתב מהמפקח.
הבטון בקיר וביסוד יהיה בטון ב  20-הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר על ידי המפקח ולא יורשה
שימוש בבטון שהוכן באתר.
הבטון בחגורה שבראש הקיר יהיה ב 20-אשר יהיה אף הוא בטון מובא .ציפוי הקיר ייבה מאבן קשה ,בגוון
מאושר ע"י המפקח .הבייה תהיה ציקלופית עם טיט צמט מחול מחצבה קי בכמות  3/2וזיפזיף קי בכמות
 ,3/1בתוספת לפחות  270ק"ג צמט למ"ק.
האבן תהיה קייה ורחוצה ,בעלת משקל סגולי לפחות  2.4טון/מ"ק ובמידות שלא יקטו מ 40x30-ס"מ ,מלבד
במרווחים שיווצרו בין האבים .סוג וגוון האבן יהיו אחידים .האבן תיבחר באישור המפקח לפי הציפוי.
הפוגות תהייה שקועות  3ס"מ ,מעובדות חלק .הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון תוך שילוב ביית
אבן בחזית עם יציקת בטון ,הגבהת הבייה של כל שלב ושלב עד  60-50ס"מ ) 2שורות( ,תוך השארת האבן
הבולטת מעל הבטון  5-3ס"מ לשם חיבור שכבות הבטון.
לאורך הקיר ,במרחקים שלא יעלו על  7.0מ' ,יבוצעו תפרים אכיים באמצעות רצועות קלקר בעובי  2ס"מ וכן
סתימה בחומר סתימה אלסטי דוגמת ארולסטיק .J-7
לפי היציקה ייח הקבלן שרוולים לחשמל לתקשורת במיקום לפי התכיות.
כמו כן יש להשאיר ישות לפילרים לאורך הקיר ,לפי התוכית .יוחו ציורות פי.וי.סי .בקוטר " 4עם מסת
בתוך שק מרשת מגולוות בכיסה לציור ,ליקוז הקיר .יש להמע מהכסת ציורות יקוז בסמוך לתפרים.
המדידה לפי מ"ק קיר מושלם ,כולל חפירה/חציבה ,בטון ביסוד הקיר ובקיר ,עבודות הבטון ,האבן ועיבוד האבן,
השרוולים ,הישות ,מסי החצץ ,ציורות היקוז ,המישקים והמילוי מאחורי הקיר והידוקו.
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פרק  57מפרט מיוחד
 57.00הוראות כלליות
 57.00.010תכולת המפרט הכללי
מפרט מיוחד זה יש לקוראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי  -בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מוגדות ,בין המפרט
המיוחד והמפרטים הכלליים ,יקבע המפרט המיוחד .רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את התוכיות ,הפרטים
והמפרטים הכלליים והמפרט המיוחד .כל המפורט במסמכים ה”ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא
יקבל כל תשלום וסף בעד ביצוע עבודה או אספקת חומרים המופיעה במסמכי המכרז.
 57.00.020תיאור העבודה
ביצוע קווי מים וביוב בחורש ירון .אספקת כל החומרים ,הצרת והאביזרים הדרושים והעבודה הדרושה לקבלת
מערכות מים וביוב מושלמות .במסגרת העבודה יוחו קווי מים וביוב למגרשים המתוכים עם הכות לחיבורי בתים
למים וביוב .הזת מים :חיבור לקו מים קיים .חיבור למערכת ביוב קיימת יש לבצע קווי ביוב חדשים ולהתחבר לא
קיים כמפורט בתכית .העבודה תימסר ליישוב ולמועצה.
 57.00.030אתר העבודות
רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תאי המקום ואת שטח העבודה ,בדק דרכי גישה והובלה ,כבישים
קיימים ,גדרות ,מבים ,צרת מים ,חשמל ,טלפון ,ביוב ,הפרעות קיימות לכלים מיכים וכו’ ועל יסוד כל זה ,ביסס
הצעתו.
 57.00.040בדיקת תוכיות
הקבלן יבדוק את הסימון והתוכיות המסרות לו ע"י המפקח לשם ביצוע העבודה במסגרת החוזה.
הקבלן יפה את תשומת לב המתכן לכל החסרה ,סתירה ואי התאמה בין התוכיות ,המפרטים ורשימת התוכיות.
הקבלן יחויב לבצע את כל ההשלמות או התיקוים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרים או אי התאמות מבלי לקבל כל
תשלום וסף עבורם.
לפי תחילת ביצוע העבודות ,יש למדוד ולסמן את התאים ,הצרת והמתקים אליהם יש להתחבר ,ולוודא שמיקומם
וגובהם זהה לתוכיות .במידה ולא ,יש להודיע למתכן לשיוי התוכיות.
 57.00.050מדידות וסימון
לפי תחילת ביצוע העבודה ,על הקבלן לסמן את הקווים והשוחות .כל המדידות באתר יבוצעו על ידי מודד מוסמך
ויאושרו על ידי המפקח .הקבלן יהיה אחראי לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע.
בכל מקרה שקודות קווי הסימון יפגעו בזמן ביצוע העבודה ,יחדש אותן הקבלן על חשבוו.
בוסף ל”ל ,מתחייב הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה ומכשירי המדידה לצורך ביצוע מדידות שוות כראות עייו
של המפקח בפרויקט זה ,לרבות כוח אדם ,ללא כל תשלום וסף.
 57.00.060טיב קרקע
רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי יסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע ,וביסס את הצעתו בהתאם
לסוגי הקרקע והסלע הקיימים .שום תביעות וספות הובעות מתאי חפירה מיוחדים ,חציבה בסלע ,לא תובאה
בחשבון.
 57.00.070תחום העבודה ודרכי גישה
לצורך ביצוע העבודה ,יכין לעצמו הקבלן ,על חשבוו ,את דרכי הגישה לשטח לפי החיית המפקח ובתיאום עם ציג
המועצה ,לצורכי הובלת ציוד הקבלן .וכמו כן ,שטח לריכוז הכלים ולטיפול בהם ,וגישה יום  -יומית לשטח העבודה.
הקבלן ישא בכל האחריות ,הוצאות דמי זיקין וקסות ,במקרה של גרימת זק לרכוש אשר בתחום העבודה או מחוץ
לתחום העבודה ,כפי שקבע לעיל .בסיום העבודה על הקבלן להחזיר את הדרכים ואת שטח ריכוז הכלים למצבם
הטבעי כפי שהיה לפי ביצוע הפרויקט.
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 57.00.080הרחקת אדמה מיותרת
כל עודפי האדמה החפורה והסלעים החצובים ,יסולקו על ידי הקבלן למקום מאושר ע”י המזמין.
העודפים יפוזרו ויהודקו על ידי מעבר כלים על פי השטח בהתאם להוראות המפקח.
העודפים יפוזרו כך שלא תיווצר הפרעה ליקוז הטבעי של פי השטח ובמידת הצורך יבוצעו סידורי יקוז מתאימים.
רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי ,לפי הגישו את הצעתו ,להיכן יתן להרחיק את עודפי האדמה .עבור פיוי
עודפי האדמה וכל הכרוך בעבודה זו ,כולל תשלום אגרות לרשויות ,לא ישולם בפרד ,על הקבלן לכלול עבודה זו ביתר
הסעיפים השוים בכתב הכמויות.
 57.00.090הצטלבות עם קווים קיימים
תשומת לב הקבלן מופית לכך שהוא יעבוד בסביבת קווי חשמל ,קווי מים וביוב קיימים ,וכבלי טלפון .על הקבלן
לתאם את ביצוע העבודה עם כל הגורמים הוגעים בדבר ,לרבות חב' בזק ,חב' חשמל ,חב' הכבלים וכל הרשויות
הדרושות האחרות .כל התיאומים וההשגחה במידה ותידרש ע"י הגורמים השוים ,יראו ככלולים במחירי היחידה
השוים ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבורם.
בהצטלבות בין קו מים לשתיה לבין קו מים שאיו לשתיה )ביוב ,קולחין וכד'( ,החת הקוים בהתאם להחות משרד
הבריאות" :החיות להחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאים לשתיה"  -עדכון אחרון.
 57.00.100תוכיות לאחר ביצוע
הקבלן יגיש למהל הפרויקט תוכיות לאחר ביצוע של המערכות שבוצעו ,התוכיות יוכו ע"י מודד מוסמך והיו
חתומות על ידו.
תוכיות ביוב יכללו מיקום כל תא ביוב  I/Lו ,T/L-קוטר התא ,עומק התא ,אורך צרת בין התאים קוטרם ,סוגם,
סימון מפלים וגובהם ,סימון קצה קווים המשמשים הכות לחיבורים למגרשים או להמשך עבודה .גובה  0.0של
המבים וגובה חצרות ,מדרכות וכבישים.
תוכיות מים יכללו סימון תוואי קווי המים עומקם ,סוגם וקוטרם ,סימון ושרטוט כל מערכת מגופים ,הידרטים,
הכות למגרשים ,חיבורים לקווים קיימים.
 57.01קווים ומתקי מים
 57.1.3690קווים לאספקת מים
כולל ביצוע כל הפרטים המתוארים בתוכית ובחתכי הרוחב ,לרבות ביצוע בורות גישוש לגילוי מערכות קיימות,
חפירות ו/או חציבות בכל עומק שיידרש מחתכי הרוחב או מכשולים שימצאו בשטח ,ריפוד סומסום לכל רוחב התעלה
מעל ומתחת לציור ,מילוי חוזר בחומר גרולרי ללא אבים כגון מצע סוג ב' מהודק ל 97%-מודיפייד אשו ,פריסת
סרט סימון כחול ,שטיפה עם ספוג ,העמדת המערכות במבחן לחץ  -ע"פ הוראות היצרן או המופיע בתוכית ,וחיטוי
הקו בהיפוכלוריד  30מלגר"ל ל 24 -שעות ,קבלת אישור בודק מוסמך .השלמת מצע סוג א' מהודק בדרכי שדה ,או
בשוליים קיימים ,מילוי מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה במדרכות וכבישים ,בכבישים בהם קיימת תועת רכבים
ולא יתן להדקם ,יש למלא במקום מצע סוג א' מהודק  ,CLSMוכן הסדרי תועה.
הצרת התת קרקעית תהיה בהתאם לתוכיות:
צרת מפלדה תהיה ע.ד 5/32" .לפחות או ע"פ התכית ,עם ציפוי פימי מלט צמט ,מעליה בטון ועטיפה חיצוית
פוליאתילן שחול ומעליה בטון כגון .A.P.C-4 :תיקוי ראשים יהיו באמצעות יריעות מתכווצות בחום ,דגם קוסה
או ש"ע ובטון עם רשת לולים.
הצרת העל קרקעית תהיה בהתאם לתכיות מפלדה ע.ד 5/32" .עם ציפוי פימי מלט צמט וצבועה לפי מפרט צביעה,
צבע עליון  -כחול לאספקת מים ,ואדום לכיבוי אש .יש להקפיד שעטיפה חיצוית תישאר על  10ס"מ מעל פי הקרקע.
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קווים מפלדה בקוטר " 2ומטה יהיו דרג ב' בעובי דופן  3.65מ"מ ,מרותכים )לא הברגה( ,עם ציפוי פימי בטון ועטיפה
חיצוית  .A.P.C-4הצרת תכלול את כל האביזרים והספחים הדרושים לחיבורים והתחברויות ,מעברי מכשולים
וכו'.
הציורות והאביזרים יהיו חדשים ,ללא פגמים ,יעמדו בדרישות מכון התקים ויהיו מיצרים שיאושרו ע"י המזמין.
ביצוע זוויות ,שיוי קוטר והסתעפויות יהיו בעזרת ספחים חרושתיים ,עם ציפוי ועטיפה.
ההתחברויות לרשת אספקת המים הקיימת ,יבוצעו בתאום עם מפקח ובהתאם לאפשרויותיו.
כל התיאומים ,יקוזי הקווים ,יתוקים והבטלות כלולות במחירי הסעיפים האחרים ולא ישולם עליהם בפרד.
על הקבלן להיערך עם כוח אדם מתאים לביצוע עבודות ההתחברות לציור הקיים עם הפסקת מים שאיה עולה על
 5שעות.
הרתכים יהיו בעלי תעודות הסמכה אישיות ,תקפות מטעם יצרן הציורות או מטעם "ציורות המזרח התיכון".
לאחר החת הצרת וריתוכה ,יזמין הקבלן את ציג שרות שדה של יצרן הצרת לבדיקה ואישור ,אישורי היצרן לטיב
הביצוע ,יהיו תאי להעברת חשבון סופי.
בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו על  10%מהריתוכים ,לפי דרישת המפקח.
צילום פים הציור בוידאו יבוצע באופן אקראי על כ 30% -מאורכי הצרת ,במידה ויתגלו פגיעות בפים הציור יבוצע
צילום פימי על כל הצרת ,וכן צילום חוזר לאחר ביצוע התיקוים.
המדידה לפי מ"א ציור מוח בפועל .כולל כל המופיע לעיל.
כל חלקי הפלדה והמסגרות יוכו ויצבעו כדלקמן:
 יקוי חול בבית מלאכה לפי תקן שבדי .S.A. 2.5
 צביעה בשתי שכבות יסוד מייום סיתטי או צבע יסוד כרומט האבץ "טמבור  "172בעובי מיימאלי  40מיקרון כל
שכבה.
 צבע בייים "טמבור  "308בעובי מיימאלי  40מיקרון .כל שכבה תבוצע בגוון שוה.
 השכבה העליוה תהיה בגוון שיבחר המהדס.

יש להקפיד על יחס כון לצרת באתר ,אין להיח ציורות על אבים ולא לגרור ציורות ,כדי שהעטיפה לא תפגע.
 57.1.6680ברזי כיבוי אש
ביצוע ברזי כיבוי אש כוללים את כל המופיע בפרט ,חיבור לקו המים הראשי ,קטע ציור " ,4בלוק עיגון ,זקף " 4
מפלדה ,מתקן שבירה וההידרט עצמו עם כובע מגן ,מחבר שטורץ וגלגל פתיחה מתפרק )ראש ".(3
ההידרט יהיה מתוצרת "רפאל" או תוצרת "הכוכב" "פומס" עם חיבור אוגן ,ויעמוד בדרישות ת"י  ,448ויכלול מחבר
מהיר.
במידה וביצוע ההידרט בשי שלבים ,ההכה )שלב א'( תסתיים באוגן ואוגן עיוור מעל מתקן השבירה.
החלק העילי של הזקף יהיה צבוע .העבודה כוללת את כל עבודות העפר הדרושות ,אספקת ההידרט והאביזרים
הדרושים לביצוע מושלם.
המדידה היא לפי יחידה ,כולל הצרת עד הקו הראשי בלוק בטון ומחבר לפלסטיק )כאשר הקו הראשי הוא פלסטיק(
 57.1.8280הכה לחיבור מגרש
ההכה תכלול חיבור לקו הראשי ,קו אופקי מפלדה זקף ריתוך מבוטן ועטוף ,קשת ,קשת ,מעביר קוטר הברגה ופקק,
וכן כל האביזרים הכלולים בפרטים המופיעים בתוכית.
 57.1.9120מגופים
המגופים יהיו מטיפוס טריז גומי קצר דגם  TRSאו ש"ע , PN16 ,מצופים אמייל או רילסן עם ציר ירוסטה ,הכל לפי
דרישות מכון התקים ת"י .61
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המגופים על קרקעיים ,לפי המופיע בגיליון הפרטים על התכית ,יכללו את ספחי חיבור הזקפים וכל הדרש לביצוע
הגמל.
 57.1.9240שסתומי אוויר
שסתומי אוויר יותקו במקומות המופיעים בתוכיות ובפרטים ,ועל פי כתב הכמויות .השסתום יהיה תוצרת "א.ר.י".
דגם ברק  PN-16 D-040,או ע"פ התכית ,ויכלול גם ברז כדורי " 2תוצרת "שגיב" ,חיבור לקו ראשי ,קטע ציור.
במקרה של קווי פלסטיק גם מעביר מפלסטיק לפלדה.
 57.2צרת ביוב
 57.2.2230צרת  P.V.C. SN-8גרוויטציוית
צרת  P.V.C. SN-8גרוויטציוית תוח בהתאם לדרישות ת"י  ,884הצרת תהיה מתאריך ייצור עד חצי שה מיום
החתם בקרקע.
הקווים יוחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה .אטמי חדירה או איטוביב יותקו בקירות שוחת הבקרה כדי להבטיח
חיבור טוב בין הציור והשוחה.
הצרת תוח בהתאם לגבהים והשיפועים המצויים בתוכית .הצרת תוח על תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה
לכל אורכה .בדיקת הישרות תעשה ע"י קרן אור תוך הציור ,והסטייה המותרת לא תעלה על  2ס"מ.
לאחר גמר העבודה ,תבוצע בדיקת אטימות לדליפת מים .הבדיקה תעשה בין שתי שוחות ,בהתאם למפרט הכללי,
המים צריכים לעמוד בציור בגובה  1.8מ' למשך  24שעות.
בדיקת אטימות לדליפה פימה תהיה חזותית ,במידה וקיימת זרימה כלשהי בתחתית הצרת ,יש לאתר את מקור
הזרימה ולאטום אותו.
החת צרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם ,ביצוע בורות גישוש חפירה ו/או חציבת התעלה בהתאם לתוכיות ,כולל
ריפוד שומשום לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לציור ,מילוי חוזר בחומר גרולרי קי מאבים כגון מצע סוג ג' ,מהודק
ל 97% -מודיפייד אשו ,סילוק עודפי החומר החפור לאתר מורשה ,סרט סימון כתום ,שטיפה וצילום פים הקו
והחזרת השטח לקדמותו.
המילוי החוזר בכבישים ומדרכות יהיה מצע סוג א' מהודק בהתאם למפרט לתיקון כבישים ומדרכות.
צילום ווידאו פימי של צרת ביוב
בדיקת הצרת באמצעות צילום טלוויזיוי של פים הציור תיערך לכל אורך הקווים.
הבדיקה הטלוויזיוית איה באה במקום בדיקות אחרות הקיימות במפרט ,אלא להוסיף אליהן,
על מת לוודא ולאשר את תקיות הביצוע לפי התוכיות.
ביצוע הצילום ומסירת תיעוד מלא שיכלול דיסק ודו"ח מפורט לפי קטעים ומספר תאים ,הוא תאי לקבלת העבודה
לאחר הביצוע ,במידה ויהיה צורך בתיקוים לאחר הבדיקה ,יעשה צילום וסף לוודא תיקוים .כאמור לעיל ,עלות
הצילומים על חשבון הקבלן.
 57.2.3960צרת  PE100או פקסגול לביוב
ציורות בעומק  2.75מ' והלאה ,ו/או בשיפועים מעל  10%ו/או באזורי מילוי ,יהיו עשויים מצרת  ,PE100דרג 10
לפחות ,בהתאם לתוכית ,הצרת תסופק במוטות ותחובר במחבר אלקטרופיוז'ן או ריתוך.
 57.3.5310שוחת בקרה
שוחות הבקרה תהייה טרומיות בהתאם לפרטים והתכיות ,עם מתעלים טרומיים יצוקים מבטון מדגם טופ או ש"ע.
תקרות ומכסי השוחות בכבישים ובדרכים מכל סוג יהיו מ 3-חלקים מסוג  40 ,104.1טון ,המכסה קוטר  60ס"מ.
תמיד עם סמל המועצה.
בחצרות ובמדרכות יהיו ביויים  12.5טון ,המכסה קוטר  60ס"מ ,אלא אם צוין אחרת בתוכיות ,ברשימת הכמויות,
או תיתן הוראה ע"י המפקח.
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השוחות תוחה על גבי מצע בטון רזה בעובי  5ס”מ.
במקומות בהם השוחה מצאת בתוואי דרך עפר ,כורכר ,משטח מהודק ,רום פי המכסה יהיה רום פי הדרך קיימת.
במקומות בהם השוחה מצאת מחוץ לתוואי הדרך ,ו/או שטחים פתוחים ,רום פי המכסה יבלטו  30ס”מ מעל לפי
הקרקע הקיימת.
החיבור בין הציורות והשוחות יבוצע בעזרת מחבר איטוביב או אטם חדירה .בחיבור צרת פוליאתילן בשיפוע מעל
 12%יש לבצע קידוח מיוחד בשוחה או לחבר לשוחה קטע קצר בשיפוע  2%ולחבר את הקטע לציור בריתוך .בין
החוליות ובין החוליות לתחתית ולתקרה יש לאטום עם אטם מסוג "איטופלסט" ומעליה מילוי טיח עם יג'יבוד
לאטימה מוחלטת בין החוליות .הכל כלול במחיר יחידה של התא.
 57.3.7000תוספות עבור התחברות למערכות ביוב קיימות
הסעיפים מתייחסים לחיבור קו מתוכן לתא קיים ,או ביית תא חדש על קו ביוב קיים ,כולל כל עבודות החפירה,
עבודות החיבור ,שאיבות ,הטית שפכים ,החומרים הדרושים ועיבוד המתעל בשלמות.

הבהרות לכתב הכמויות
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

מבוא
הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אין קבועות ועלולות להשתות ,הקבלן לא ידרוש שיוי במחירי היחידות
באם הכמויות תהייה גדולות או קטות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות ,בהתאם לאמר בחוזה.
הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות ההדדיות ,אופי המדידה והתשלום
ופירוט מחירי היחידה.
במקרה של סטיות ויגודים בין המפרט הכללי וכתב הכמויות ,האמור בכתב הכמויות הוא הקובע.
אופי המדידה והמחירים אשר יחולו על העבודות שואות מכרז/חוזה זה הם אופי המדידה והתשלום
המתוארים במפרט הכללי.
רואים את הקבלן המשתתף בהזמה זו ,כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התאים המפורטים בהזמה זו,
על כל מסמכיה ,המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התאים הזכרים ,
בתכיות  ,בכתב הכמויות ובכל שאר המסמכים הכלולים בחוזה זה.
הקבלן יסמן את קווי הביוב והשוחות לפי החיות המפקח ויכין תכית לאחר ביצוע ממוחשבת ע"י מודד מוסמך
ללא תשלום וסף .קבלת תוכית לאחר ביצוע זה תאי לאישור חשבון סופי.
מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט במפרטים ובוסף:
א .אספקת כל החומרים ,הציורות ,מים ,מוצרים ואביזרים לסוגיהם וחומרי עזר הזכרים בעבודה זו ,או
הקשורים בה והפחת שלהם ,תשלום אגרה למהל מקרקעי ישראל במידה ויידרש.
ב .כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.
ג .השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכוות ,פיגומים וכו’ כולל שמירה.
ד .הובלת כל ה”ל למקום העבודה ,העברתם ובדיקתם ,אחסתם ושמירתם ,וכל הובלת עובדים לאתר העבודה.
ה .המיסים והאגרות למייהם ,דמי הפיקוח וכו’.
ו .עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה וכן לצורך אימות התוכיות ועדכון.
ז .בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר והבטון.
ח .כל העבודות הזמיות ועבודות העזר להכת השטח ,דרכי גישה ,יקוז מי גשם וכו’.
ט.

ההוצאות הכלליות של הקבלן ,הישירות והעקיפות ,ובכלל זה ההוצאות המוקדמות ומקוריות וכן כל ההוצאות
האחרות ,מאיזה סוג שהוא ,אשר תאי החוזה מחייבים אותן.
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פרוגראמת בדיקות
טבלת בדיקות
מס' סוג העבודה

כמות הבדיקות

דרישת התוצאה

סוג הבדיקה

יח'

1

מילוי והידוק
מעל הצרת,
וסביב לתאי בקרה.

צפיפות באתר:
בדיקה )קודה בשיטת מד
גרעיי( על עד כל 100
מ"א ולכל כמות הצרת,
תאי בקרה ומתקים
אחרים

מ"א

לפי סוג הקרקע
בהתאם למפרט
הכללי פרק 51

2

בטון יצוק באתר

חוזק בטון

מ"ק ראה הערה 11

לפי התקן

3

מוצרים:
ציורות )כל הסוגים(
אביזרים )מגופים,
שסתומים,
ברזי כיבוי ,וכו'(.
תאי בקורת
)חוליות טרומיות,
מכסים וכו'(.

זיהוי מוצרים בעלי
תו תקן  /סימן השגחה,
תאריך ייצור

--

כל האורכים וכל האביזרים

4

ציורות מים

 .1צילום וידאו פים
הציור

--

 .1צילום  30%מהצרת .אם יש לפי התקן,
המפרט הכללי,
תיקוים ,דרש צילום של
המפרט המיוחד
 100%מהצרת.
והערה 9

 .2צילום רטגן של
הריתוכים

לפי תו תקן והמפרט

 10% .2מריתוכי הצרת.

5

ציורות הביוב
הגרוויטציויים והכות
לחיבור ביוב למגרשים

צילום וידאו +
בדיקת אטימות

--

6

בדיקת לחץ
קווי מים
קווי סיקה

בדיקת לחץ פימי ע"י
שאיבה לציור

מ"א לכל האורך

לפי המפרט הכללי
פרק  57והערה 5

7

בדיקת איכות מי
השתייה אחרי שטיפה
וחיטוי

בדיקת בקטריולוגית
לציורות וכלור ותר

מ"א לכל האורך

לפי המפרט הכללי
פרק  57והערה 7

8

בדיקת האטימות
למערכת כבידה
)גרוויטציוית(

בדיקת אטימות לקווי
ביוב ולתא ביוב

מ"א לכל האורך ולכל תא

לפי המפרט הכללי
פרק  57והערה 6

9

אביזרים הידראוליים:
מקטיי לחץ ופורקי לחץ

כיוון הלחץ הדרוש

--
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לאורך כל הקווים אלא אם כן
דרש אחרת באחד ממסמכי
החוזה

כל האביזרים

לפי המפרט הכללי,
המפרט המיוחד
והערה 10

לפי התכית

הערות
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

כל הבדיקות תבוצעה עפ"י המפרט הכללי ו/או המפרט הטכי ו/או התקים הרלבטיים.
כל הבדיקות הדרשות יבצעו ע"י המעבדה מוסמכת או באמצעות הקבלן כוללים את הסידורים הבאים :דרך
גישה למקום הבדיקה ,שטח הדרש לבדיקה והזמים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הובעות מסידורי
העבודה של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הדרש לביצוע משולם של הבדיקות כגון מים ,חשמל ,סידורי
בטיחות וכו' ,ולא ישולם עבורם כל תוספת.
על הקבלן לדאוג להזמת הבדיקות אשר תבוצעה ע"י המעבדה רק אחרי אישור הפיקוח ולפחות  24שעות לפי
מועד ביצוען .הבדיקות תבוצעה בוכחות הפיקוח.
אם מחזירים את החומר שהיה לפי החפירה ,יש להשתמש בבדיקות ה  100%המקוריים ולבצע בדיקות צפיפות
בהתאם .אם משתמשים בחומר חדש ,יש לבצע בדיקות מעבדה ) (100%לחומר החדש.
בדיקת לחץ לקווי לחץ תיעשה לכל אורך הקווים ולמערכת השלמה לרבות חיבורי בתים ומפרטי מגוף .לפי
המפרט הכללי.
בדיקות האטימות למערכת הכבידה )גרוויטציוית( לקווי הביוב ולתאי הביוב ,תבוצעה עפ"י ת"י 1205.6
ובתוספת החיות ודרישות וספות של המתכן/מפקח ו/או היצרן.
בדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים( ,תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי ,ע"י קבלן
מוכר ומאושר ע"י משרד הבריאות .יש להביא אישור בכתב על הבדיקה ממשרד הבריאות.
יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הציורות והתאים ולקבל אישור על טיב העבודה ,בהתאם להחיות היצרן,
לכל אורך הקווים.
על הקבלן לתעד במסגרת תוכית לאחר ביצוע ) (ASMADEאת הקודות האלה על חשבוו.
מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה ,שמעבר לצילום וידאו לקוי הביוב הראשיים ,יש לבצע
צילומי וידאו לכל הכות לחיבור ביוב למגרשים.
במקרה שכמות יציקות הבטוים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגראמת הבדיקות ה"ל ,תבוצע
כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון  -באם העבודה משכת יותר מיום אחד ,תילקח לפחות
בדיקה אחת לכל יום יציקה.
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ספח ז'
תאים כלליים מיוחדים
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ספח ח'
וסח ערבות הביצוע
תאריך______ :

לכבוד
חברה כלכלית בימין בע"מ

כתב ערבות מס'___________
חוזה מספר 29/22
הו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ ש"ח )____________
שקלים חדשים( )להלן" :סכום הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן" :החייב"(
בקשר עם חוזה מס'  00/22לעבודות _______________ בו התקשר החייב.
.1

או שלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות וזאת ,מבלי שיהיה עליכם
לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתאי שהסכום הכולל
ששלם על פי ערבותו זו ,לא יעלה על סכום הערבות.

.2

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל.

.3

ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה  ,או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא.

.4

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסיפו על פי הכתובת הרשומה
_______________________________________מטה.

.5

התחייבותו על פי כתב זה איה יתת להעברה או להסבה.

בק:
סיף:
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בכבוד רב,
___________
_________

ספח ט'
וסח ערבות טיב
תאריך______ :

לכבוד
חברה כלכלית בימין בע"מ

כתב ערבות מס'___________
מכרז מס' 29/22
 .1הו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ________ש"ח )_________
שקלים חדשים( )להלן" :סכום הערבות"( ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____________ )להלן:
"החייב"( בקשר עם חוזה מס'  00/22לעבודות ___________________ בו התקשר החייב.
.2

או שלם לכם ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות וזאת ,מבלי שיהיה עליכם
לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה ,בתאי שהסכום הכולל
ששלם על פי ערבותו זו ,לא יעלה על סכום הערבות.

.3

בערבות זו:

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ________ועד בכלל.

.5

ערבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה  ,או מתחייבים לפעול על פיה ולא היה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא.

.6

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסיפו על פי הכתובת הרשומה מטה.

.7

התחייבותו על פי כתב זה איה יתת להעברה או להסבה.
בק:
סיף:
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בכבוד רב,
___________
_________

ספח י'
וסח הצהרה על העדר תביעות

תאריך______ :

לכבוד
חברה כלכלית בימין בע"מ
ג.א,..

הדון :הצהרה על העדר תביעות
עם קבלת הסכום של ___________ש"ח )_____________שקלים חדשים( כחשבון סופי עבור ביצוע עבודות ביוי
ופיתוח בית ספר  8כיתות במגרש ג' ביישוב גי מודיעין )להלן" :הפרויקט"( בהתאם לחוזה בייו ובייכם ,הריו
להודיעכם כי:
אין לו כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או וספות כלפיכם או כלפי מי מכם ,המהל או כל ציג מטעמם
.1
בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או בקשר עם המכרז.
מצ"ב ערבות הטיב על פי הקבוע בחוזה.
.2
או מצהירים כי במועד קבלת הסכום ה"ל מילאו את כל התחייבויותיו על פי החוזה בייו ועל פי מסמכי
.3
המכרז וכי כל מידע שמסרו למהל ו/או למהל הפרויקט ו/או למפקח ולכל ציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודות,
רמתן ,טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשו ,היו מלאים ומדויקים.
ידוע לו כי אין במכתבו זה ,בקבלתו בידי המהל ובתשלום שקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לו על פי החוזה
בייו ו/או על פי מסמכי המכרז.
תאריך ________________

בכבוד רב,

_______________
הקבלן )חתימה וחותמת(
אישור:
או מאשרים כי ביום __________ המציא הקבלן ערבות טיב בהתאם למחויבותו על-פי החוזה ומסמכי המכרז.
________________
תאריך

__________________________
מהל הפרויקט
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ספח י"א
ספח ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לבצע ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית
בישראל ,למשך תוקפו של הסכם זה לרבות תקופת האחריות ובדק וכל תקופה וספת בה חלה על הקבלן אחריות
על פי דין ,על חשבון הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן שכולם יערכו על בסיס הוסחים הידועים כוסח ביט
 2019או וסחים אחרים שווי ערך )למעט ביטוחי רכב וביטוח אחריות מקצועית(:
 .1ביטוח עבודות קבליות כמפורט להלן )להלן" :ביטוח עבודות קבליות"( מפי אבדן ,זק או אחריות
הקשורים או הובעים מביצוע העבודות שוא הסכם זה .בכפוף לתאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי
ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח העבודות הקבליות ,יכלול ביטוח העבודות הקבליות את פרקי הביטוח
המפורטים להלן ,כמוכן הביטוח יהיה כפוף לכל התאים וההרחבות המפורטים בספח "אישור קיום ביטוחים –
ביטוח העבודות" המצורף כספח י"א  1להסכם זה )להן" :אישור ביטוח העבודות"(:
 1.1.1פרק ) - (1זק רכוש :אבדן או זק פיזיים ,ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך
תקופת הביטוח .במלוא ערך העבודות על בסיס ערכם ביום מסירתן הסופי לחברה כולל כל
החומרים המסופקים על ידי החברה.
 1.1.2פרק ) - (2אחריות כלפי צד ג' :חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופית או זק לרכוש שייגרמו במשך תקופת
הביצוע .בגבול אחריות של  ₪ 10,000,000לאירוע ולכל האירועים בתקופת הביטוח.
פרק ) - (3אחריות מעבידים :חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופית הגרמת באתר או בקשר עם העבודות
1.1.3
במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות .בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לאירוע ולכל
האירועים בתקופת הביטוח.
 1.1.4שם המבוטח בביטוח העבודות הקבליות יכלול את חברה כלכלית בימין בע"מ ו/או מועצה אזורית מטה
בימין ו/או חברות עירויות ו/או תאגידים עירויים ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או בחריהם )להלן:
"החברה"( ו/או הקבלן ו/או קבלי משה מכל דרגה ו/או קבלי משה מטעם החברה ו/או יועצים ו/או
מפקחים ו/או ספקים ו/או כל מי שהחברה ו/או המועצה התחייבו לכלול בביטוח לפי קרות מקרה הביטוח.
1.1.5

הביטוח יערך למשך כל תקופת העבודות ועד מסירתה הסופית של העבודה האחרוה שבוצעה בהתאם להסכם
שוא ביטוח זה .הקבלן מתחייב לדאוג שהביטוח יהיה בתוקף מלא כאמור ובאחריותו להאריך את הביטוחים
בכל עת שיהיה צורך בכך.

1.1.6

הקבלן מתחייב כי ,במידה והביטוח יערך במסגרת פוליסה פתוחה של הקבלן ,ייקבע בפוליסה כי גבולות
האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ
פוליסה זו .לא תיטען כלפי החברה ו/או המועצה טעה על כך שהפוליסה מיצתה את עצמה.

1.1.7

על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת הביטוח ,למלא אחר המלצות הסקר
ולקוט בכל המיגוים ובהלים המצויים בו .קיום תאי והמלצות הסקר החיתומי כאמור המהווה תאי
לזכויות הקבלן והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבליות ,ועל הקבלן לשפות את החברה בגין הפרת
דרישה זו.

1.1.8
1.1.9

1.1.10

לחברה תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות בגין אובדן או זק לעבודה .שיקם הקבלן
את האובדן או הזק והציג בפי החברה תעודה חתומה על ידי מהל הפרויקט כי הזק שוקם לשביעות רצום,
אזי יעמיד החברה את הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו זק לרשות הקבלן.
למען הסר ספק ,תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את הקבלן מן
האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות ,במקרה שהביטוח איו מכסה את העילה
לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אים מספיקים לכסוי הפגיעה או הזק שגרם ו/או תבע ו/או פסק או
כל מקרה אחר והכל בכפוף לאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
בהתקשרות הקבלן עם קבלי משה שיבצעו עבודות מטעם הקבלן ,על הקבלן לוודא כי לא תיכלל הוראה על
פיה הקבלן מוותר )בשם הקבלן ,בשם החברה ,או בשם המבטח שיערוך פוליסת ביטוח העבודות הקבליות(
על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כגד אותם קבלים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או הסכם .אי ויתור
על זכויות כאמור מהווה תאי לזכויות הקבלן והחברה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבליות ,וחברה
תשופה על ידי הקבלן בגין תוצאות הפרת דרישה זו.

ביטוח משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר.
המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשוה במשך תקופת
הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או אחריותו בגין
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כל מי מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות או עקב פגם במוצר או במרכיב
כלהוא של המוצר בגבול אחריות בסך  ₪ 8,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח
לביטוח חבות המוצר ו) ₪ 4,000,000 -כלול בגבול האחריות לעיל ,לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח לביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את כל השיויים ,התאים וההרחבות המפורטים בספח
1.2

1.3

"אישור קיום ביטוחים – אחריות משולבת לעבודות" המצורף כספח י"א 2
להסכם זה )להלן" :אישור ביטוח – ביטוחי החבותויות"(.
הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את הביטוח בתוקף מלא לאורך כל תקופת

1.4

העבודות ,ותקופת האחריות לפי ההסכם וכן לתקופה וספת של  7שים לאחר
סיום כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
הביטוח כולל תקופה רטרואקטיבית שתכולתה החל מתחילת ביצוע השירותים
לפי הסכם זה אף אם יתו טרם חתימה על ההסכם.

ביטוח חובה כדרש על-פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב;
ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב או כלי ציוד מכי הדסי בגבול אחריות של
 1,000,000ש"ח בגין זק אחד.
ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן במסגרת העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן
הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  8.9להלן;
ביטוח לציוד מכי הדסי לכל הציוד המכי המשמש לעבודות במתכות "כל הסיכוים" על אף האמור לעיל,
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח זה ,במלואו או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  8.9להלן.

בכל הביטוחים המפורטים לעיל לפי העיין יחולו גם ההוראות המפורטות הלן:
1.5
1.6
1.7
1.8

כל הביטוחים יכללו תאי מפורש על פיו הים ביטוחים ראשויים וקודמים לכל ביטוח אחר שערך על ידי
החברה ו/או המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או טעה בדבר שיתוף ביטוחיהם.
הפרה בתום לב של תאי מתאי או סייגי הביטוח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפגעו בזכויות המזמין
ו/או מי מטעמו על פי הפוליסה.
כל הביטוחים המפורטים לעיל יקרא להלן" :ביטוחי הקבלן".
כתאי מוקדם לקיום העבודות על הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר מ) 7-שבעה( ימים מיום החתימה
על הסכם זה ,ובכל מקרה טרם כיסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישורי הביטוח ספחים י"א  ,1ו -י"א 2
)להלן :אישורי הביטוח "( כשהם חתומים כדין על ידי המבטחים וללא כל שיוי או מחיקה .לא יאוחר מ7 -
)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי החברה אישורי הביטוח
מעודכים וחתומים בגין הארכת תוקפם לתקופת ביטוח וספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי
ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בספח זה(.

ביטוחים – הוראות כלליות
1.9
1.10

1.11

1.5

1.6

למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית
הקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבליות .סכומים אלה יהיו תוים לקיזוז על
ידי החברה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
על הקבלן לקיים את תאי כל הביטוחים הערכים על פי ספח הביטוח כאמור ,להאריך את פוליסות הביטוח
כמתחייב לפי ספח זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהייה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן
תהייה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקוים האחזקה והשירות על פי אחריות הקבלן הקבועה
בהסכם ,וכל תקופה וספת בה חלה על הקבלן אחריות על פי דין.
אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם ו/או בשיויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין .בכל
מקרה של אי התאמה בין האמור בביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,על הקבלן לגרום לשיוי
הביטוחים האמורים על מת להתאימם להוראות הסכם זה.
ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים וספים ו/או
משלימים ,על הקבלן לערוך את הביטוח הוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש
וסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כגד
המזמין ו/או מי מטעם המזמין ,למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון .וכל ביטוח חבות יורחב לשפות את
החברה ו/או המועצה ו/או מי ממטעמם במידה ויתבעו בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.
על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מהליו ,עובדיו וקבלי המשה של הקבלן.
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1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלי משה בקשר עם ההתקשרות שוא הסכם
זה ,יוודא כתאי לתחילת העסקתם ,כי הים אוחזים בביטוחים אותים ביחס לפעילותם.
על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים לשם מיעת פגיעה ,אבדן
או זק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה
לעבודות בחום .בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקות וכדומה ,שהותקו
לפי החוקים ה"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים ה"ל.
הקבלן פוטר במפורש את החברה ,מהל הפרויקט ואת כל הבאים מטעמם וכן את כל הקבלים הקשורים
לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם כלל פטור מקביל לטובת הקבלן( ,מכל אחריות לאבדן או לזק אשר
עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב כלים ומופים(
לאתר העבודות וכן לזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגיו ע"פ ביטוח רכוש שהיו עורך ) ,או היה אמור לערוך(
או שהיה זכאי לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפות העצמית הקובה בביטוח ,ולא תהיה לו כל טעה ו/או
דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לזק
בזדון.
הוראות ספח זה אין באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי הסכם זה.
במידה שלא ערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם ,בחלקם או במלואם ,יחולו ההוראות הבאות:
לחברה תהא הזכות )אך לא חובה( ,לאחר שיתה לקבלן התראה של ) 15חמישה עשר(
1.11.1
ימים ,להתקשר בביטוחי הקבלן כולם או חלקם ,תחת הקבלן ,או לשלם דמי ביטוח,
לרבות דמים ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.
כל הוצאות החברה על פי האמור פסקה לעיל יחולו על הקבלן .מבלי לגרוע מן האמור לעיל,
1.11.2
לחברה הזכות לכות כל סכום ששולם בקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע מהחברה
לקבלן בכל זמן שהוא ,לפי הסכם זה או לפי דין ,ולגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה ,או כדי להטיל על
1.11.3
החברה חבות כשלהי.

התחייבויות הקבלן על פי ספח זה ,הין התחייבויות יסודיות שהפרתן ,או הפרת איזה מהן,
מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
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ספח י"א1
אישור קיום ביטוחים-ביטוח העבודות

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבליות  /בהקמה

תאריך הפקת האישור :

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל
תאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

שם:
שם
חברה כלכלית בימין בע"מ ..........................................
..........................................
ו/או מועצה אזורית מטה
בימין ו/או יישובי
המועצה ו/או חברות
עירויות ו/או תאגידים
עירויים ו/או מהליהם
ו/או עובדיהם ו/או
בחריהם
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
.........................................
מען:
מען
............................................
פסגות מועצה
............................................
א"ת שער בימין חברה
............................................
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

כל הסיכוים עבודות
קבליות

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

מען הכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*
__________
)מגרש (691

תאריך סיום

ביט
2018

תקופת תחזוקה מורחבת
פיגומים ,תביות ,מתקים
וציוד קל
גיבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
פיוי הריסות

זק עקיף מתכון ,עבודה או
חומרים לקויים
זק ישיר מתכון ,עבודה או
חומרים לקויים

מעמד מבקש האישור*

☐קבלן הביצוע
☐קבלי משה
☐שוכר
☒אחר :מזמין העבודה

כיסויים וספים בתוקף
וביטול חריגים

גבול האחריות /
סכום ביטוח /
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד'
שווי העבודה
סכום
₪
 309ויתור על תחלוף לטובת
...................
מבקש האישור.
 313זקי טבע
 24חודש
 315גיבה פריצה שוד
 10%מסכום
 316רעידת אדמה
הביטוח מיימום
 317מבוטח וסף – אחר:
₪ 100,000
קבלים ,קבלי משה,
כלול
מהלי הפרויקט מהלים
 20%מסכום
הביטוח מיימום
ומפקחים.
₪ 300,000
 318מבוטח וסף – מבקש
 20%מסכום
האישור
הביטוח מיימום
₪ 300,000
 328ראשויות )ויתור על כל
 15%מסכום
דרישה או טעה מכל
הביטוח מיימום
מבטח של מבקש
₪ 200,000
האישור(
כלול
 15%מסכום
הביטוח מיימום
₪ 200,000
 15%מסכום
הביטוח מיימום
₪ 200,000
 4שבועות

הוצאות מיוחדות להחשת
תיקון הזק
תקופת הרצה
פרעות ושביתות

כלול

צד ג'

10,000,000

רעד רטט והחלשת
משען........

2,000,000
10,000,000

זק גוף משימוש בצמ"ה
.......
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 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלים וקבלי משה
 312זק עקב שימוש
בצמ"ה
 315כיסוי לתביעות המל"ל

כיסויים
זק תוצאתי עקב פגיעה
במתקים תת קרקעיים
.......

2,000,000

אחריות מעבידים

20,000,000

 321מבוטח וסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח –
מבקש האישור
 322מבקש האישור מוגדר
כצד ג'
 328ראשויות )ויתור על כל
דרישה או טעה מכל
מבטח של מבקש
האישור(
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'.
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור.
 319מבוטח וסף  -היה
וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח
מבקש האישור
 328ראשויות )ויתור על כל
דרישה או טעה מכל
מבטח של מבקש
האישור(

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח ג'(*:
009
ביה  -עבודות קבליות גדולות
069
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

ביטול/שיוי הפוליסה*
שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכס לתוקף אלא 60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השיוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי יתן לסמן שדות אלה כשדות שאים בתוקף.
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ספח י"א2
אישור קיום ביטוחים-ביטוח חבויות
תאריך הפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה איו כולל את כל תאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

שם
חברה כלכלית בימין בע"מ ו/או
מועצה אזורית מטה בימין ו/או
יישובי המועצה ו/או חברות
עירויות ו/או תאגידים עירויים
ו/או מהליהם ו/או עובדיהם
ו/או בחריהם
ת.ז/.ח.פ.
מען
פסגות מועצה
א"ת שער בימין חברה
כיסויים
סוג הביטוח

חבות מוצר
משולב
אחריות
מקצועית

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

☐דל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר :עבודות פיתוח
מרקם תרבות חורש ירון

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

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
הפוליסה

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

ביט .2019

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

אופי העסקה*

תאריך
תחילה
................

תאריך סיום

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

גבול האחריות/
סכום ביטוח

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלי משה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר :מזמיי העבודות

כיסויים וספים בתוקף וביטול
חריגים

סכום

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד'

8,000,000

 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 303דיבה ,השמצה והוצאת לשון
הרע
 304הרחב שיפוי
 321מבוטח וסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
 325מרמה ואי יושר עובדים
 326פגיעה בפרטיות
 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה
ביטוח
 328ראשויות )ויתור על כל
דרישה או טעה מכל מבטח
של מבקש האישור(
 332תקופת גילוי  12חודש

4,000,000
)כלול בגבול
לעיל(

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בספח ג'(*:

מהדס ,אדריכל ,הדסאי 040
009
ביה  -עבודות קבליות גדולות
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
שירותי פיקוח ,תכון ובקרה )ביה( 085

069

ביטול/שיוי הפוליסה *
שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השיוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי יתן לסמן שדות אלה כשדות שאים בתוקף.
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ספח י"א3
הצהרה על פטור מאחריות
לכבוד
חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן:״החברה״(
ו/או מועצה אזורית מטה בימין )להלן" :המועצה"(
כתובת______________
א.ג,..
הדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות בקשר עם מכרז מס'  29/22לעבודות פיתוח מרקם תרבות בישוב חורש ירון
)להלן " :העבודות"(.
הו מצהירים בזאת כי הו משתמשים בעבודתו שבדון בציוד מכי ו/או הדסי בבעלותו ו/או באחריותו ו/או
בשימושו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקים ו/או רכוש אחר המשמשים אותו בביצוע העבודות שבדון
)להלן" :הציוד"(.
א .על אף האמור בהצהרה זאת ,הו מתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הו פוטרים את
 .2ביחד ולחוד ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המועצה
מכל חבות בגין אובדן או זק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידו ו/או מי מטעמו
או עבורו או לשם פעילותו ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.
 .3הו פוטרים את המזמין ביחד ולחוד ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות
מטעמם ו/או המועצה מכל אחריות לגבי פריצה ו/או גיבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על
שיבוב כלפי מי מהמזמין או מי מטעמם לרבות מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח
העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.
 .4הו פוטרים את המזמין ביחד ולחוד ו/או מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות
מטעמם מכל חבות בגין זק לגוף ולרכוש שלו ו/או מי מטעמו ו/או קבלי משה ו/או צד שלישי
עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידיו ו/או מי מטעמיו או עבורו או לשם
פעילותו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי מהם שגרם לזק בזדון ולמעט כגד חברות שמירה,
מתכים ויועצים.
 .5היה ותעלה טעה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדיו ו/או מצד קבלי משה המועסקים על ידיו ,ביגוד
לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הו מתחייבים לשפות את המזמין ביחד ולחוד ו/או מי מטעמם
לרבות מהליהם ו/או עובדיהם ו/או מהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המועצה בכל תשלום
ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות.
 .6הריו להצהיר בזה כי ערוך וחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאי הדסי ו/או רכב המשמש
אותו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף הביטוח לחוזה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי
החוזה שחתם בייו ביום __________ לביצוע העבודות שבדון.
 .7הריו להצהיר בזה כי ערוך וחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,כאמור
באישור עריכת הביטוח ,במשך כל התקופה בה קיימת לו אחריות על פי החוזה שחתם בייו ביום
__________ לביצוע העבודות שבדון ועל פי כל דין.
________________
חתימה ושם הקבלן המצהיר
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ספח י"ב
הוראות בטיחות בעבודה
תקציר בטיחותי לקבלן
מקום העבודה:
שם החברה הקבלית______________________________________ :
שם הקבלן____________________ :
אמצעי הבטיחות שעל הקבלן לקוט כדי למוע תאוות ולשמור על בריאות העובדים.
חובת הקבלן לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה .התקות שהותקו לפיה ,כל הוראה על פי כל חוק או
דין וכן לקיים כל הוראות והלי הבטיחות בחברה שידרשו ע"י הממוה/המפקח מטעם המחלקה המפקחת או
הממוה/המפקח על בטיחות באתר ובכלל זה לרבות ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה)וסח חדש(תש"ל
 1970ובתקות הבטיחות בעבודה שפורסמו ,ואשר יפרסמו מעת לעת ,תקות הבטיחות בעבודה )עבודת ביה(תשמ"ח
 1988תקות הבטיחות בעבודה )ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקי חשיפה תעסוקתיים כימיים
ופיסיקליים( תשמ"ח  1988וצו הבטיחות )פן כללי( תש"ך  ,1959וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל
הסיכוים שבעבודתם והדרכים שבהן יש לפעול על מת להישמר מפי הסיכוים .והכול בהתאם לדרישות של כל דין
לרבות תקות הארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )תיקון תשמ"ד .(1984
חובות הקבלן:
.1להדריך את עובדיו לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה  .1954בדבר "מסירת מידע והדרכת העובדים בתשמ"ד "1984
העתק מרשימת העובדים יועבר למזמין העבודה.
 .2לפקח על עובדיו וציגים מטעמו ,להוג בהתאם להוראות הבטיחות.
 .3לספק ולוודא את השימוש בציוד מגן אישי ולבוש בטיחותי של העובדים המתאים לסוג העבודה המתבצעת .הקבלן
מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכול סוגי הסיכוים הכרוכים בעבודות אותן
הוא מבצע ,בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים ,וכן לספק לכל מבקר או עובד ציוד כדרש בהוראות כל דין ובכלל
זה בתקות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(תשמ"ט .1968
 .4לספק כלים  ,ציוד ואביזרים תקיים ותקיים ,כולל סולמות ופיגומים.
 .5חובת הקבלן/מהל העבודה ,לדווח בכתב למזמין העבודה ,על כל תאות עבודה ,או אירוע מסוכן בתחום עבודתו
באתר וכן למשרד העבודה ,על כל תאוה שעשתה את העובד טול יכולת עבודה מעל שלושה ימים.
 .6לפי תחילת העבודה יוודא הקבלן שימצאו ברשותו בכל עת תסקירי בדיקה של כלי הרמה  ,אביזרי הרמה ,מכוות
הרמה וקולטי אוויר  -חתומים ע"י בודק מוסמך ויציגם בפי מפקח על עבודה ,לפי דרישתו.
 .7מפעילי מכות הרמה ,עגורים ,מכוות יידות וטרקטורים יהיו בעלי תעודות הסמכה מתאימות.
מכוות הרמה לפריקה עצמית ובמות הרמה יאושרו ע"י בודק מוסמך.
 .8במידה והקבלן יזמין קבלי משה מטעמו  -הקבלן מתחייב שכל האחריות על עבודתם של קבלי המשה ועובדיהם
יחולו עליו ,או על מהל העבודה שמטעמו.
 .9הקבלן יעמיד לרשותו של קבלן המשה רכב ,לצורך פיוי פגעים מעבר לשעות העבודה הרגילות.
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 .10הקבלן מתחייב להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה בכמות מספקת וכי יסלק מהמפעל כל ציוד
או חומר פגום.
 .11הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים מיומים ,בין טכית ובין יהולית ,ובכלל זה מתחייב הקבלן להעסיק
עובדים בעלי כישורים מיוחדים ככל שהדבר דרש בסיבות העיין ו/או עפ"י דין ,ובפרט בעבודות הבאות :חפירה,
עבודת הריסה ,עבודות עם ביטומן חם ,עבודות חשמל ,הפעלת ציוד הרמה ,וכיוצא באלה .וכן מתחייב הקבלן להעסיק
רק אשים מורשים ו/או מוסמכים כדין כל אימת שדרשת הסמכה ו/או הרשאה עפ"י דין.
 .11כל כלי מכי הדסי כגון :כלי הרמה ,אבזרי הרמה ,מוף וכו'  -יהיו תקיים ובעלי רישוי תקף .הקבלן מתחייב
לבדוק את רישוי הכלים טרם כיסתם למפעל וכן מתחייב הקבלן שבביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי
מכי הדסי שאיו בעל רישוי תקף ו/או שאיו תקין.
 .13הקבלן מתחייב שכל עוד לא שלמה מלאכתו ולא תקבל אישור גמר מאת המזמין ו/או רישיון גמר מאת הרשויות
המוסמכות ,ו/או מהדס הפיקוח ,ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבה ו/או העבודה אותה ביצע
ולבטיחות העובדים.
 .14הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שמו בחוק עבודת וער תש"ד  1954ולא ירשה לוער להימצא במפעל לשם
עבודה או לשם השתכרות מלבד עבודות שאין אסורות לוער עפ"י החוק.
 .15הקבלן מתחייב בזה לשאת באחריות לכל זק ו/או חוב שיגרם בשל אי מיוי מהל עבודה .ובכלל זה מתחייב הוא
לשאת באחריות לחובות המוטלות על מהל העבודה לפי כל דין.
 .16במידה והקבלן מבצע פעולה המוגדת לוהלי הבטיחות בחברה ו/או מוגדת לתקות הבטיחות בעבודה ,לא יבוא
בטעה כלשהי,כאשר עבודתו תופסק .במידה ותתגלה עבירת בטיחות בשית ,ייקס הקבלן בסך האמור בחוזה
ההתקשרות כפול שיים.
 .17הקבלן מתחייב כי בכל משך השהות במתחם המכון ,עובדיו יעלו עלי בטיחות ,לבוש מלא ,כובע מגן ,ווסט זוהר.
 . .18הקבלן מתחייב לקיים את תקות הבטיחות בעבודה בגובה ותקה של מכוות יידות .
 .19הקבלן מתחייב לספק לאתר העבודה שבו קיימים או עלולים להימצא אדים ,גזים ,עשן ,או חומרים מסוכים
אחרים כלשהם) ,ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או ביולוגים כגורמי סיכון(  -ציוד לבדיקה מדידה
ואיתור של חומרים העלולים לגרום זק בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או פיצים
ו/או מקריים .הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה שבה יש צורך בכיסת עובד לבור או שוחה או תא ו/או כל מקום
מוקף  -כל עוד לא קטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים מסוכים וכל עוד לא סולקו החומרים המסוכים
בעזרת אמצעים מתאימים ,וכל עוד לא עשה איטום או מיעה בדרך טכולוגית אחרת של חדירת חומרים מסוכים,
בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום מוקף וכל עוד לא בוצעה בדיקה אותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות
חומרים מסוכים במקום.
 .20הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידיים מטלטלים המופעלים בחשמל ,העומדים בתקים הן לעיין בידוד כפול,
הן לעיין עמידות בתאי עבודה בסביבה פיצה והן בעמידות בתאי לחוות ו/או רטיבות .כל כלי עבודה המחובר לכבל
הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת( ,בין שהלוח קבוע ובין שהוא ייד.
 .21כאמור לעיל ,אין ברשימת החובות שצויו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן לפי כל
דין וכן הקבלן מתחייב להוג כפי שקבלן סביר והג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה
המוזמת.
חתימה__________________:

הקבלן/מהל העבודה___________________:

126

ספח י"ג
הצהרת הקבלן עבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד

לכבוד

חברה כלכלית בימין בע"מ )להלן :מועצה אזורית מטה בימין )להלן:
"המזמין"(
"החברה"(

א.ג.

הדון :הצהרת עבודות בחום
חוזה לעבודות פיתוח למרקם תרבות בישוב חורש ירון
)להלן " :העבודות"" ,אתר העבודות"(
אי מאשר בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי ,מותה בקיום הוהל שלהלן:
.1

המוח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה ורכה ,עבודות
באמצעות מבער )כגון חיתוך ,זיפות ואיטום( ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך בדיסק ,הבערת חומרים וכל
עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.

.2

ככל שאבצע "עבודות בחום" ,אמה אחראי מטעמי )להלן " -האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא תבוצעה
עבודות בחום ,שלא בהתאם לוהל זה.

.3

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים
דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים שלא יתן
להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזט רטוב.

.4

האחראי ימה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן " -צופה אש"( ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים
לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

.5

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או יצוצות אים מתפתחים
לכלל שריפה.

.6

על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות  30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי
לא ותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר ,כי והל זה מהווה התיה מיימאלית וכל תאי בטיחות וספים להם הי מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת
ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.
הי מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלים מטעמי יקפידו על ביצוע והל זה.
ולראיה באתי על החתום
_______________
חתימת הקבלן

______________
שם הקבלן
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ספח ט"ו
מפרטים מסמכים שוים )לא מצורפים(:





פרוגרמת בדיקות
מעבדה מאושרת.
הסכם התקשרות עם אתר פסולת.
התקים הישראליים ,לחומרים ,מוצרי ביה ומתקים ,כולל ליצור
ולהתקה ,כפי שהם בתוקף בתאריך חתימת חוזה זה )לא מצורפים(.
תקות ביה עדכיות לרבות מיגון ובידוד תרמי )לא מצורף(.
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ספח ט"ז
טופס בקשה לאישור קבלן משה
שם הפרויקט ___________________ :שם המזמין____________________ :
שם הקבלן הראשי )זוכה(________________________________________ :
שם קבלן משה ראשי )במידה ויש(__________________________________ :
___________________________________________________________
מקצוע ו/או ספק לאישור המזמין__________________________________ :
שם הקבלן  /ספק המשה________________________________________ :
שות סיון בתחום ____________ :שם איש קשר____________________ :
כתובת _______________________ :דוא"ל_______________________ :
טלפון ___________________ :פקס _______________ :ייד__________ :
תו תקן :יש  /אין )לצרף מסמכים(

תעודות הסמכה :יש  /אין )לצרף תעודות(
יסיון:

.1

מקום העבודה _______________ :תאור העבודה___________________ :
תאריך גמר העבודה _______________ :שם המזמין_________________ :
טלפון_______________ :טלפון ייד____________________________ :
שם המפקח__________ :טלפון ___________ :ייד_________________ :

.2

מקום העבודה _________________ :תאור העבודה_________________ :
תאריך גמר העבודה ______________ :שם המזמין__________________ :
טלפון _______________ :טלפון ייד____________________________ :
שם המפקח____________ :טלפון _______________ :ייד___________ :

.3

מקום העבודה _________________ :תאור העבודה_________________ :
תאריך גמר העבודה_______________ :שם המזמין__________________ :
טלפון ____________________ :טלפון ייד_______________________ :
שם המפקח___________ :טלפון ______________ :ייד_____________ :

שם המבקש________________ :

תאריך________________________ :

קבלן ראשי  /משה )ראשי(
שם המפקח ___________ :שם המאשר ___________ :חתימה__________ :
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ספח י"ז
אישורים דרשים בגמר ביצוע
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ספח י"ח
רשימת תוכיות
מס'
תכית
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שם תוכית
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-102
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-103
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-104
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-105
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-106
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-107
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-108
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-109
ZUR-HW-3068-DD40XX-00-110
ZUR-HW-3068-DD20XX-00-250

תיאור תכית
חתכים לרוחב -גיליון
1
חתכים לרוחב -גיליון
2
חתכים לרוחב -גיליון
3
חתכים לרוחב -גיליון
4
חתכים לרוחב -גיליון
5
חתכים לרוחב -גיליון
6
חתכים לרוחב -גיליון
7
חתכים לרוחב -גיליון
8
חתכים לרוחב -גיליון
9

ק"מ

מהדורה

תאריך

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

1:100

00

25.04.2022

תוחה עבודות עפר

1:250

00

25.04.2022

חכ"ל מטה בימין

מרקם תרבות טלמוים -מגרש 691
מכרז לעבודות עפר ותימוך
רשימת תכיות המצורפות למכרז:
שם התכית

ק"מ

מס' גיליון

מס' מהדורה

תאריך עדכון

תכית פיתוח כללית

1:250

0

0

28.04.22

תכית עבודות עפר

1:250

1

0

28.04.22

חוברת פרטים

1:20/1:25

2

0

28.04.22
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