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תאי ההליך על ספחיו
.1

כללי
 .1.1עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן" :עזרה ובצרון" או "החברה"( היה חברה
עירוית בבעלות עיריית תל-אביב  -יפו ,העוסקת במגוון תחומי פעילות בעף
הביה ,לרבות תכון והקמת מוסדות ציבור ,שיפוץ חזיתות מבים ,טיפול במבים
לשימור ,יהול פרויקטים בתחום התשתיות ,אחזקה ,יהול כסים ועוד.
 .1.2כמו כן במסגרת הבית להתחדשות עירוית מלווה החברה פרויקטים של התחדשות
עירוית הכוללים בייה במרקם עירוי קיים במסגרת פרויקטי "פיוי ביוי",
"עיבוי-ביוי" ,ותוכית מתאר  38על סוגיה – הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או
חיזוק מבה קיים ותוספת בייה)להלן" :תוכית החיזוק" או "תוכית תמ"א ,("38
הכל בהתאם למדייות העירייה.
 .1.3לצורך מתן שירותי ליווי לבעלי זכויות בבתים משותפים ברחבי העיר תל אביב-יפו
)להלן" :השירותים"( דרשת החברה להתקשר מעת לעת עם מתכים לצורך מתן
שירותי תכון אדריכלי לבדיקות היתכות במסגרת תמ"א  38על סוגיו בהתאם
למדייות העירייה ,והכל כמפורט להזמה זו.
 .1.4לשם כך ,עזרה ובצרון החליטה על הקמת מאגר מתכים שיעיקו שירותים
כמפורט להלן.
 .1.5המתכים שייבחרו להיכלל במאגר יידרשו לחתום על ההסכם המצורף כספח ה'
לפייה )להלן" :הסכם מסגרת"( בים לבין לעזרה ובצרון למתן שירותים כמפורט
בהמשך כאשר מובהר כי השירותים יכללו שירותים עבור תוכיות החיזוק ותוספת
בייה  -הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים.
 .1.6מובהר כי ככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,יוצג על ידי המציע המתכן הספציפי
אשר יעיק את השירותים ,והוא יידרש לעמוד בתאי הסף ,והמציע הזוכה לא יוכל
להחליפו אלא באישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון ,הן לגבי עצם ההחלפה ,והן
לגבי זהות המתכן המחליף.
 .1.7השירותים אותם יידרשו המתכים להעיק כוללים את כל השירותים הבאים :
.1.7.1

סיור בביין וסקירת המבה.

.1.7.2

איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט תמ"א  38הריסת מבה קיים
והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה או ע"פ הוראות
התכית החלה במגרש ,תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות.

.1.7.3

בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית–
הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה.

.1.7.4

יתוח אפשרויות תכון המבה באחד מ  2-המסלולים א' ו -ב' )חלופות(.

.1.7.5

כתיבת החייה לקבלת חוו"ד קוסטרוקטיבית )במקרה של פרויקט חיזוק
מבה קיים( ושמאי.

.1.7.6

פגישות פרה -רוליג בעירייה במידת הצורך.

.1.7.7

השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע וקבלת התייחסותם.
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.1.7.8

כל אחד מהמסלולים כולל אפשרות לעדכון חלופה בהתאם לבקשות
הדיירים.

.1.7.9

בחית הצעות הקבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך )"ועדת
חיזוקים"( .

 .1.7.10ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים .
 .1.7.11הדמיה )בתוכת סקצ' אפ וכדומה( בשי המסלולים.

 .1.7.12סקיצה לתכון דירה ,ע"פ דרישה.
 .1.7.13תוצרים כמפורט בהמשך.

 .1.8הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר תיעשה בהתאם לעמידה בתאי הסף
וברכיבי האיכות כמפורט להלן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עזרה
ובצרון ,בהתבסס על התוים והמסמכים אשר יומצאו לעזרה ובצרון על ידי
המציעים.
 .1.9מובהר כי החברה איה מתחייבת להיקף התקשרות מיימאלי ,וייתכן כי לא
תבוצע כל עבודה במסגרת מאגר זה ,ולמציעים לא תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או
דרישה כגד החברה הובעת מעובדה זו.
.2

אופן יהול המאגר
 .2.1כל מציע אשר מעויין להיכלל במאגר המתכים יחתום על הסכם המסגרת אשר
מצורף לפייה זו כספח ה' .החתימה על החוזה היה תאי מקדמי לבחית הצעתו
של המציע וההחלטה אם להכלילו במאגר.
 .2.2העברת עבודות לביצוע המתכים תהא בהתאם למומחיות המציעים )ע"פ פרופיל
המשרד וההתרשמות מהראיוות( ותותאם למורכבות של כל מקרה ,לרבות
בהתאם לשביעות רצון כללית של עזרה ובצרון על סמך היסיון שיצטבר.
 .2.3לאור האמור על המציעים להביא בחשבון כי חלוקת העבודות תהא על פי
קריטריוים אישיים ,ולא בסדר סידורי או רץ – ולמציעים לא תהא כל טעה ו/או
דרישה ו/טעה בקשר עם חלוקת העבודות בים.

.3

תקופת ההיכללות במאגר
 .3.1התקופה במסגרתה ייכלל מתכן במאגר החברה הה  12חודשים ,וזאת החל
ממועד ההודעה על הכללתו במאגר .לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות בארבע תקופות וספות ,שה בכל פעם .מובהר כי ההארכה תהא
אוטומטית למעט אם החליט המזמין על אי מימוש תקופת הארכה לגבי מציע
מסוים ובמקרה זה יקבל המציע התראה בת  30יום מראש ובכתב .על אי מימוש
תקופת האופציה איתו.
 .3.2מתכן יהא רשאי להודיע לחברה על רצוו להיגרע מן המאגר ,וזאת בהודעה
מוקדמת בכתב בת  30יום .על אף האמור מובהר כי מתכן לא יחדל ממתן
השירותים לגבי הזמת עבודה חתומה שמסרה לביצועו ,וזאת גם אם פקעה
תקופת היכללותו במאגר ,או כשאישרה החברה את גריעתו מן המאגר .החברה לא
תסרב לבקשת מתכן לגריעתו מן המאגר ,אלא מטעמים סבירים בלבד.
 .3.3עזרה ובצרון תפרסם מעת לעת הודעה על הצטרפות למאגר ,ומתכים יוכלו להגיש
את מועמדותם במועד אשר יקב במודעה באופן בו יתווספו למאגר מעת לעת
מתכים חדשים.
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 .3.4החברה תהא רשאית לגרוע מתכן מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא,
לאחר שתה למתכן הזדמות להביא את עמדתו בפיה ,ובכלל זה בשל כל אחד
מן המקרים הבאים :
.3.4.1

התקבלה תלוה מאת הקבלן לגבי אופן מתן השירותים על ידי מתכן
והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

.3.4.2

התקבלה תלוה מאת הגופים הממשלתיים/עירויים מולם עובד המתכן
בדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

.3.4.3

התקבלה תלוה מאת לשכת המהדסים והמתכים בדבר פעילותו של
המתכן במסגרת מתן השירותים שוא מאגר זה.

.3.4.4

המתכן איו עומד בדרישות הסף לצירופו למאגר המתכים.

.3.4.5

כיסתו של המתכן להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כיוס כסים
ו/או הסדר ושים ו/או במקרה בו מוה למתכן על ידי בית משפט מהל
זמי/קבוע או אמן זמי/קבוע או כוס כסים זמי/קבוע או מפרק
זמי/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של המתכן לתקופה העולה על  30ימים.

.3.4.6

במקרה בו המתכן הפר את חובת האמות שלו כלפי מזמין העבודות
)עזרה ובצרון ו/או קבלן ממאגר הקבלים(.

.3.4.7

עזרה ובצרון וכחה כי כישוריו המקצועיים של המתכן אים עומדים
בדרישות המאפשרות לו להיכלל במאגר המתכים.

.3.4.8

המתכן לא עמד בתאי סעיף מהותי להסכם עם עזרה ובצרון ולא תיקן
את ההפרה בתוך  14ימים מיום שקיבל התראה מעזרה ובצרון ו/או מי
מטעמה.

.3.4.9

לא ביצע המתכן או סירב לבצע המתכן עבודות בהתאם להזמת עבודה
שהועברה לו מאת עזרה ובצרון.

 .3.4.10המציע הזוכה החליף את המתכן אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו לפייה
ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון.
ההחלטה הסופית בעיין זה תוה לחברה בלבד.
מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה ובכל מקרה אין בה כדי לגרוע מן העילות
הקבועות בהסכם ספח ה'.
.4

התמורה למתכן
בתמורה למתן השירותים ,כולם או חלקם ,יהא זכאי המתכן לתמורה ,בהתאם לאבי
הדרך שלהלן:
מסלול

אבן הדרך

מועד ביצוע

יתוח תוך  60יום מיום אישור מהל
לעיבוי תחום תמ"א  38על השלמת
הדו"ח המסכם

הגשת
אפשרויות
תמ"א  – 38/1חיזוק המבה
מבה קיים
הגשת  2-3חלופות תוך  60יום מיום העברת
לבדיקות
לעיבוי ההחיות
תכויות
קוסטרוקטיביות וכלכליות
וחיזוק והדמיה

סכום

7,500₪
7,500₪
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לעו"ב
הכת סכמה תכוית תוך  60יום מיום אישור מהל 3,000₪
ותמהיל עתידי ) 2תחום תמ"א  38על השלמת
הסכמה התכוית
חלופות(

תמ"א  – 38/2הריסת
מבה קיים והקמתו הכת תמהיל )גרפי
ומילולי( ובו מיקום תוך  60יום מיום העברת
מחדש
הדיירים ההחיות לבדיקה כלכלית 4,000₪
דירות
הקבלן לעו"ב
ודירות
והדמיה
סקיצה לתכון דירה

הכת סקיצה לכל תוך  60יום מיום אישור מהל 1,000
לטיפוס
תחום תמ"א  38על הסקיצה.
טיפוס דירה קיימת.

₪

במקרים בהם יידרש האדריכל להכין חלופה וספת או שיוי וסף מעבר לקבוע בכל מסלול )יפורט
במפרט השירותים( ,יעביר האדריכל לאישור מהל תחום תמ"א  38בעזרה ובצרון צפי שעות
להכת החלופה/שיוי שיתומחר לפי  + ₪ 250מע"מ לשעת עבודה.
הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון
צילומים ,העתקות ,אגרות ,היטלים ,שכר יועצים שוים.
.5

תאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד להגשת ההצעות יעמוד בכל התאים
המצטברים שלהלן :
 .5.1המציע היו יחיד רשום כדין או תאגיד משפטי רשום כדין.
 .5.2המציע ,ובמקרה של תאגיד – ציג המציע ,הו בעלי יסיון של  5שים לפחות
בתחום ההתחדשות העירוית ,לאחר סיום הלימודים כחוק.
מובהר כי סיום הלימודים ייחשב מועד הזכאות לתואר.
 .5.3המציע ,ובמקרה של תאגיד – ציג המציע ,בעל רישיון ו/או היתר על פי כל דין
לשמש כאדריכל ,והיו רשום כדין בפקס המהדסים והאדריכלים ,על פי חוק
המהדסים והאדריכלים ,התשי"ח .1961
 .5.4המציע ,ובמקרה של תאגיד – ציג המציע ,הו בעל יסיון בביצוע שירותי תכון
אדריכלי שלושה ) (3פרויקטי תמ"א )הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק
מבה קיים ותוספת בייה( במהלך השתיים האחרוות ,כאשר לפחות אחד )(1
מהפרויקטים היו פרויקט של חיזוק מבה קיים ותוספת בייה וכן לפחות אחד )(1
מהפרויקטים בוצע עבור מבה בתחום המויציפאלי של תל אביב-יפו.
 .5.5המציע הו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד ,כי הוא
מהל ספרי חשבוות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
המציע יוכל להציג עמידה בתאי סף  5.2-5.4באמצעות מתכן המועסק על ידו ביחסי
עובד-מעביד )ולא כקבלן משה או מועסק באמצעות חשבוית( ,ובמקרה זה לא יוכל
המציע להחליף את המתכן אלא באישור מראש ובכתב מאת חברת עזרה ובצרון.

.6

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
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המציע יצרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תאי הסף ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,גם
את המסמכים הבאים:
 .6.1פרופיל של המציע.
 .6.2תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף.
 .6.3כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבוות,
תשלום חובות מס ,שכר מיימום והעסקת עובדים זרים כדין( ,התשל"ו ,1976 -
כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה.
 .6.4אישור על היותו של המציע או ציג המציע רשום בפקס המהדסים והאדריכלים
כאדריכל.
 .6.5תעודות השכלה ,קורות חיים של המתכן המוצע מטעם המציע ותעודות המעידות
כי סיים לימודיו והוסמך כמתכן לפי למעלה מחמש ) (5שים.
 .6.6פירוט יסיוו הקודם של המתכן בהתאם להיקפים ולמועדים המפורטים בתאי
סף  5.4בהתאם לספח ב'.
 .6.7תצהיר עסקאות עם גופים ציבוריים בוסח ספח ג'.
 .6.8תעודות ,המלצות ואישורים שוים של המתכן המוצע מטעם המציע.
 .6.9כל מסמכי הפייה על ספחיה כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד.
.7

אופן הורדת מסמכי הפייה
להוריד את מסמכי הפייה מאתר האיטרט של החברה בכתובת www.e-b.co.il

והכל מיום .24.7.2019
את ההצעה יגיש המציע על גבי מסמכים שיורדו מאתר האיטרט של החברה.
.8

סתירות ו/או אי התאמות
 .8.1בכל מקרה של סתירה בין מסמכי הפייה או בין הוראה מהוראותיהם השוות,
תגבר ההוראה המיטיבה עם החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .8.2ככל שלדעת המציע ,קיימות במסמכי הפייה סתירות או אי בהירויות יוכל המציע
לפות ,בכתב לחברה באמצעות מייל שכתובתו  rochelle@e-b.co.il :עד ליום
 5.8.2019בשעה  ,12:00תוך פרוט השאלות ,הסתירות ,השגיאות ,אי ההתאמות או
הספקות שימצא בקשר למובו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא בפייה.
 .8.3תשובות ו/או הבהרות תפורסמה באתר האיטרט של החברה.
 .8.4מי שלא יפה כאמור ,יהיה מוע מלטעון טעות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות,
שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב.

.9

אופן הגשת ההצעה
 .9.1הצעת המציע ,לרבות כל מסמכי הפייה החתומים ,וכל יתר המסמכים הדרשים
מאת המציע ,תוח במעטפה סגורה המיועדת לכך אשר תישא את שם הפייה
בלבד ,בתיבת המכרזים במחלקת תמ"א  38וזאת ביום  25.8.2019משעה 09:00
עד לשעה  14:00בלבד .לא תתקבלה הצעות שתשלחה בדואר או שתימסרה
לאחר המועד האמור לעיל.
 .9.2הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי
הפייה והחוזה המצורף על ספחיו ,הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

-7
 .9.3על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעוים מילוי בכל מסמכי הפייה.
 .9.4המשתתף יחתום באמצעות מורשי החתימה מטעמו על כל עמוד ועמוד ועל כל
מסמך הכלול במסמכי הפייה ,לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המעה לשאלות
שיפורסמו ,וזאת בשולי כל דף וכן במקום המיועד לכך .דפים בהם צוין מקום
החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך במקרה שהמשתתף היו
תאגיד ,בליווי חותמת המשתתף ועל פי זכויות החתימה במשתתף ע"י מורשי
החתימה של המשתתף ,וחתימתם תאושר ע"י עו"ד או רו"ח.
.10

אמות מידה להכללת מציע במאגר החברה
 .10.1החברה תכלול במאגר המתכים מתכים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר על
פי שקלול הקריטריוים הבאים:
הקריטריון

משקלו

התרשמות מראיון אישי עם המציע ועם המתכן המוצע מטעמו ,לרבות
התייחסות ל:

90%

· יסיוו הקודם של המציע בביצוע השירותים עבור פרויקטי הריסת
מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה
· יסיוו הקודם של המציע בביצוע השירותים בשטחה המויציפאלי
של תל אביב-יפו.
· מספר הפרויקטים באמתחתו של המציע.
· שות הותק הקיימות למציע בתחום.
תעודות המעידות על ביצוע קורסים ו/או השתלמויות וספות רלווטיות

10%

סה"כ

100%

 .10.2החברה שומרת לעצמה את הזכות למחול על פגמים שאים מהותיים במידה
שויתור כזה לא יגרום זק לחברה ,או לבקש מן המציע לתקם בין בדרך הבהרה
והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העיין או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן.
 .10.3מובהר כי החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיה שלמה ,או
ברורה ,או שאיה ערוכה עפ"י מסמכי הפייה ,או למחול על הפגם ,או לבקש
תיקוו כאמור לעיל ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.4הצעה שאיה תואמת לתאי הפייה ,או שיש בה הסתייגות ,רשאית ועדת
המכרזים ,אך לא חייבת ,לפסלה בשל כך בלבד .כך גם בכל מקרה של שיוי או
תוספת לתאי הפייה רשאית החברה לפסול את ההצעה או להתעלם מן השיוי או
התוספת ,או לפות לקבלת הבהרות והשלמות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החליטה החברה להתעלם מן השיוי/ההסתייגות ,תחייב ההצעה את המציע כאילו
לא כתבו השיוי או ההסתייגות.
 .10.5החברה רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל מציע -
לאחר הגשת הצעה – כל הוכחה שתראה לכון ,בדבר יסיוו ,מומחיותו ,מיומותו
וכישוריו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות שוא הפייה.
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 .10.6החברה איה חייבת לברר פרטים אודות המציע והיא רשאית לעשות כן ,במידה
שתראה לחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.7מובהר כי כל בקשה תיבחן לגופה בהתבסס על הקריטריוים שפורטו לעיל ויוחלט
אם לצרפה למאגר המתכים .לצוות המקצועי שיקול דעת מוחלט ובלעדי ,האם
להוסיף מבקש למאגר המתכים ,והמבקש מוותר בזאת על כל טעה באשר
להחלטות הצוות המקצועי כאמור.
.11

שיויים במסמכי הפייה
 .11.1החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר,
להכיס שיויים ותיקוים במסמכי הפייה ,בכל אופן שהוא ,ביוזמתה או במעה
לשאלות המשתתפים .השיויים והתיקוים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מתאי
הפייה והם יפורסמו באתר האיטרט של החברה .באחריות המציעים להתעדכן
כל העת באתר האיטרט של החברה.
 .11.2היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,שיוי או תיקון כאמור מחייבים מתן
זמן היערכות וסף למציעים ,יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם לקביעת
החברה.
 .11.3החברה רשאית ,מטעמים שיירשמו ,להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים
בפייה זו .הודעה כאמור תפורסם באתר האיטרט של החברה.

.12

הוראות וספות
 .12.1החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפות למציע
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר
למציע לעשות כן ,לרבות בעיין המצאת כל מסמך אישור ,היתר או רישיון כדרש
לפי תאי פייה זו ,ובלבד שכל רישיון אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה
למועד האחרון להגשת הצעות .החברה תיהא רשאית למחול על קיום דרישה או
תאי מתאי הפייה אשר אים מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון
השוויון והכול לפי שיקול דעת הועדה.
 .12.2החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפייה מכל סיבה שהיא ,לרבות
סיבות תקציביות ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט החברה
כאמור לבטל את הליך הפייה ,לא תהיה למשתתפים בהליך כל תביעה ו/או דרישה
ו/או טעה מכל סוג שהוא.
 .12.3כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה לפייה ,יחולו על המציע ולא
יוחזרו לו בשום מקרה.
 .12.4החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה יסיון
שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12.5המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו ,במישרין ו/או בעקיפין ,ביותר
מהצעה אחת.

.13

התחייבות המציע
 .13.1בהגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כי אין מיעה חוקית כלשהי להתקשרותו
ו/או להתקשרות כל אחד מהמתכים המוצעים על ידו עם חברת עזרה ובצרון ,וכי
בכל העת הוא יחזיק באישורים הדרשים על פי דין.
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 .13.2המציע מתחייב לפעול בהתאם לדרש ,בהתאם למפורט בפייה זו ,ובהתאם לאמור
בהסכם המצ"ב לפייה.
 .13.3המציע מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לשיעורי התמורה המוגדרים בהסכם
ובפייה.
 .13.4באחריות המציע לעדכן את החברה בדבר שיוי פרטים רלווטיים לרישומו במאגר,
ובכלל זה בכל שיוי בעמידתו ו/או בעמידת המתכים המוצעים על ידו ,בתאי
הסף ,אף אם מדובר בשיוי זמי.
 .13.5המציע איו רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו או
את חובותיו לפי תאי פייה זו ,כולן או חלקן.
 .13.6המציע איו רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין
לאחר ,ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
 .13.7באחריות המציע להתעדכן בכול הפרסומים ,החקיקה ובכל חומר/מידע מקצועי
הרלבטיים לביצוע השירותים שוא הסכם זה בכלל ,והקשורים לתמ"א  38בפרט.
.14

איסור יגוד עייים:
מובהר בזאת כי מציע שיבחר לביצוע עבודה ,עובדיו או כל הפועלים מטעמו ,ידרשו
להתחייב כתאי סף לקבלת העבודה שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין
בכל עיין היוצר או עלול ליצור יגוד עייים עם ביצוע העבודה לה יבחרו.

.15

בעלות על מסמכי הפייה ועל ההצעה
זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי הפייה
שייכות לעזרה ובצרון .המציעים אים רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך
הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם עזרה ובצרון.
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מפרט השירותים הדרשים מהמתכים
א .תיאור כללי של השירותים:
 .1סיור בביין וסקירת המבה.
 .2איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק
מבה קיים או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש ,תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות.
 .3בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית– הריסת מבה
קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה.
 .4יתוח אפשרויות תכון המבה באחד מ 2-המסלולים א' ו-ב' )פרוגרמה(.
 .5כתיבת החייה לקבלת חוו"ד קוסט' )במקרה של פרויקט תמ"א  (38/1ושמאי.
 .6פגישות פרה-רוליג בעירייה במידת הצורך.
 .7השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע וקבלת התייחסותם.
 .8כל אחד מהמסלולים כולל אפשרות לעדכון חלופה בהתאם לבקשות הדיירים.
 .9בחית הצעות הקבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך )"ועדת חיזוקים"(.
 .10ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים.
 .11הדמיה )בתוכת סקצ' אפ וכדומה( בשי המסלולים ) 3מבטים(.
 .12סקיצה לתכון דירה ,ע"פ דרישה.
 .13תוצרים כמפורט בהמשך.
ב.

שלביות העבודה:

שלב א  -בדיקת מסלול מיטבי:
 .1סיור בביין וסקירת המבה.
 .2איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה
קיים או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש ,תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות.
 .3בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית– הריסת מבה קיים
והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה.
 .4שליחת הבדיקה וההמלצה הראשוית למסלול המיטבי למהל הפרויקט וקבלת אישורו על
המסלול הבחר.
שלב ב  -המשך עבודה על פי המסלול הבחר:
מסלול תמ"א  – 38/1חיזוק מבה קיים ותוספת בייה עלות שכ"ט –  ₪ 15,000לא כולל מע"מ
 .1שרטוט קוטור המבה הקיים מתוך היתרים )ההיתרים יאותרו מארכיון העירייה( ומסמכי
מבה משותף )כגון רישום בית משותף ותשריט בית משותף – יסופקו ע"י עו"ב במידת
הצורך(.
 .2לימוד ויתוח אפשרויות לעיבוי המבה וכתיבת דו"ח מסכם הכולל תוים לגבי חלופת העיבוי
המוצעת הכוללת פתרון והיקף העיבוי ,תוספת /גריעת שטחים ,קומות ,צפיפות ,חוסר
התאמות בין ההיתר למצב הקיים ,וכו' )שלב זה יכלול עד  3פגישות בעירייה במידת הצורך
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.3

.4
.5

.6
.7

לבחית מימוש העיבוי( .העברת הדו"ח למהל תחום תמ"א  38וקבלת אישורו להכת
החלופות )דרך המייל(.
תכון חלופות תכויות לעיבוי וחיזוק ) 2עד  3חלופות( ככל שמאפשרת המדייות העירוית
ומאפייי המגרש )עו"ב תספק מדידת מצב קיים לקומת הקרקע וקומה טיפוסית במידת
הצורך(.
החלופה האדריכלית תהיה מאוזת ככל היתן בהתאם לקווי ההקלה לממ"דים או תכית
ההרחבות בתב"ע.
החלופה תכלול )ספח ד':(1
 .5.1סכמה לפתרון החייה כולל כיסה ויציאה מהמגרש
 .5.2תכית קומת קרקע קיימת הכוללת סימון תוספת שטחים  -ממ"דים /הרחבות /יח"ד
חדשות /יציאה לחצר /חדרים טכיים משותפים /מעלית וכו'.
 .5.3תכית קומות קיימות הכוללות סימון תוספת השטחים לעיבוי  -ממ"דים /הרחבות/
מרפסות  /מעלית וכו'.
 .5.4סכמה לקומות וספות וחלוקת הדירות
 .5.5סכמת חתך עקרוי
המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת  2עדכוים לחלופות.
לאחר קבלת אישור מהל תחום תמ"א  38על החלופה הבחרת ,יידרש האדריכל:
 .7.1הגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט  +מפה טופוגרפית
 +מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(.
 .7.2הכת החיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א ) 38/1ספח ד'(3
 .7.3הכת החיות לבדיקה קוסטרוקטיבית עבור פרויקט תמ"א ) 38/1ספח ד'(5
 .7.4הכת הדמיה ) 3מבטים(.

מסלול תמ"א  – 38/2הריסת מבה קיים והקמתו מחדש עלות שכ"ט –  ₪ 7,000לא כולל מע"מ
.1
.2

.3

.4
.5

קבלת מדידות מצב קיים ממודד מוסמך ע"י עו"ב.
בדיקת זכויות – איסוף מידע לגבי אפשרות מימוש הפרויקט במסלול הריסה ובייה) .שלב זה
יכלול עד  3פגישות בעירייה( .בדיקת הזכויות תכלול :
 .2.1יתוח תב"עות חלות
 .2.2יתוח המדייות העירוית לתמ"א  38/2באזור
 .2.3סימון קווי מגרש וביין
 .2.4מספר קומות
 .2.5צפיפות עתידית
 .2.6סך זכויות עתידי
הכת סכמה תכוית למבה העתידי הכולל קוטור קומתי ,גרעין ,קוטור הדירות עם ציון
הפיות ושטח ) 2חלופות( .העברת הסכמה התכוית למהל תחום תמ"א  38וקבלת אישורו
להכת החלופות )תכית כתמים לקומת הקרקע ולקומות הדיירים(  -דרך המייל.
הכת תמהיל )גרפי ומילולי( ובו מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן )ספח ד'.(2
המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת עדכון  1לחלופות.
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 .6לאחר אישור התמהיל על ידי מהל תחום תמ"א  38יידרש האדריכל:
 .6.1הגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט  +מפה טופוגרפית
 +מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(.
 .6.2הכת החיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א ) 38/2ספח ד'.(4
 .6.3הכת הדמיה ) 3מבטים(.
ג.

התמורה

בתמורה למילוי ההתחייבויות ,יהא זכאי האדריכל לסכומים הבאים בהתאם לאבי הבאות
)הסכומים לא כוללים מע"מ(:
אבן הדרך

מסלול

מועד ביצוע

סכום

יתוח תוך  60יום מיום אישור מהל
לעיבוי תחום תמ"א  38על השלמת
הדו"ח המסכם

₪7,500

הגשת  2-3חלופות תוך  60יום מיום העברת
לבדיקות
לעיבוי ההחיות
תכויות
קוסטרוקטיביות וכלכליות
וחיזוק והדמיה
לעו"ב

₪7,500

תמ"א  – 38/2הריסה הכת סכמה תכוית תוך  60יום מיום אישור מהל
ותמהיל עתידי ) 2תחום תמ"א  38על השלמת
ובייה
הסכמה התכוית
חלופות(

₪3,000

תמ"א  – 38/1עיבוי הגשת
אפשרויות
וחיזוק
המבה

הכת תמהיל )גרפי תוך  60יום מיום העברת ₪ 4,000
ומילולי( ובו מיקום ההחיות לבדיקה כלכלית
הדיירים לעו"ב
דירות
הקבלן
ודירות
והדמיה
סקיצה לתכון דירה

הכת סקיצה לכל תוך  60יום מיום אישור מהל 1,000
לטיפוס
תחום תמ"א  38על הסקיצה.
טיפוס דירה קיימת.

₪

במקרים בהם יידרש האדריכל להכין חלופה וספת או שיוי וסף מעבר לתחולה הקבועה בכל
מסלול ,יעביר האדריכל לאישור מהל תחום תמ"א  38בעזרה ובצרון צפי שעות להכת
החלופה/שיוי שיתומחר לפי  + ₪ 250מע"מ לשעת עבודה.
הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון
צילומים ,העתקות ,אגרות ,היטלים ,שכר יועצים שוים.
ד.

הערות ותאים וספים:

 .1התוצר התכוי היו בבעלות בלעדית של עו"ב ואין המתכן רשאי להעבירו לגורם אחר.
 .2המתכן מתחייב להעביר את התוצר התכוי במלואו לעו"ב.
 .3עו"ב יסייעו ככל היתן בקבלת מידע מהעירייה ומגורמיה לגבי אפשרות היישום לפרויקט
ולחלופות התכון.
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.4

.5
.6
.7
.8

הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון
צילומים ,העתקות ,אגרות ,היטלים ,שכר יועצים שוים – עליהם יקבל האדריכל החזר כגד
חשבוית.
הסכומים המפורטים אים כוללים טיפול בתב"ע /תכית ביוי ועיצוב /תכון מפורט
הסכומים המפורטים אים כוללים הדמיות ומודלים תלת ממדיים למעט כאמור לעיל.
לאדריכל תהיה אפשרות לתכן את הפרויקט במלואו מול הקבלן שיבחר ע"י הדיירים.
אין התחייבות לתכון המבה מעבר לאמור בשירותים המפורטים לעיל.
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ספח א' לפייה
תאריך_______________:
לכבוד
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן" :עזרה ובצרון"(

טופס בקשה להצטרפות למאגר המתכים לפרוייקטי תמ"א 38
הי מבקש להיכלל במאגר המתכים של עזרה ובצרון לשירותי לבדיקות היתכות אדריכליות
עבור פרוייקטי תמ"א .38
פרטי המתכן
שם/שם תאגיד/שותפות
ח.פ / .ת.ז.
כתובת מלאה

ביין

רחוב
עיר
מיקוד
תא דואר

טלפון
פקס
דואר אלקטרוי

שם המתכן אשר מועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעביד וייתן את השירותים שוא הפייה :
_____________
הי מאשר את כוות הפרטים לעיל.

_________________________________________________
תאריך

שם מורשה החתימה

חתימה

חותמת
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ספח ב' לפייה
תאריך_______________:
לכבוד
עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן" :עזרה ובצרון"(

פירוט יסיון מקצועי
א.

להלן פירוט יסיון מקצועי של הח"מ ____________ המשמש כמתכן המוצע על ידי המציע
______ ,ובעל יסיון של __ שים בתחום ההתחדשות העירוית ,לאחר סיום הלימודים
כחוק] .יש לצרף לספח זה את כלל המסמכים המעידים על הצהרת המציע[

ב.

פירוט היסיון של המתכן המוצע מטעם המציע המוכיח כי הו בעל יסיון בביצוע שלושה )(3
פרויקטי תמ"א ) הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים( במהלך השתיים
האחרוות ,כאשר לפחות אחד ) (1מהפרויקטים היו פרויקט תמ"א  38/1חיזוק מבה קיים
וכן לפחות אחד ) (1מהפרוייקטים בוצע עבור מבה בתחום המויציפאלי של תל אביב-יפו.

שם הפרויקט
ושם המזמין

מיקום
הפרויקט

תיאור מהות העבודות
)יש להתייחס גם לסוג
התמ"א(

חודש/שת
תחילת
העבודות

חודש/שת
סיום
העבודות

פרטי קשר של איש
הקשר )שם מלא,
תפקיד ופרטי קשר(

** מובהר כי בטבלה זו יש להתייחס לכלל הדרישות שבתאי סף .5.4
** אין מיעה להציג למעלה משלושה פרוייקטים לצורך יקוד האיכות.
** יש להוסיף כל אסמכתא/אישור/תעודה/המלצה/מכתב וכיוצ"ב המעידים על הפרויקטים שפורטו
לעיל.
אי מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן מצהירי אמת.
חתימת המציע ____________________________ :

_________________________________________________
תאריך

שם מורשה החתימה

חתימת המציע

חותמת

אישור עו"ד
הי מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפי ,עו"ד____________ ,במשרדי
ברחוב____________ ,ה"ה_______________ ,שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות
מספר______________ /המוכר לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
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וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כוות הצהרתו דלעיל וחתם
עליה בפי.
כן הי לאשר ,כי ה"ה _______________החתומים בשם המתכן הים מורשי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו למטרות רישום במאגר בהתאם להחלטה בת תוקף על-פי מסמכי התאגדותו
ועל-פי הוראות הדין החל בעיין.
_________________
________עו"ד
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ספח ג' לפייה
הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מיימום
אי הח"מ ______________ ,ושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם
________________ שמספרו ____________ )להלן" :המציע"( מצהיר בזאת ,בכתב,
כדלקמן:
הי מצהיר ,כי התקיים במציע אחד מאלה:
.1
)א(
)ב(

המציע ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים
זרים בשה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.
אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר
לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרוה לא הייתה ב  3השים שקדמו
לחתימת ההצהרה.

לעיין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי ששלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בי אדם -גם בעל השליטה
בו או חבר בי אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים( ,התש"א -
.1991

.2

"שליטה" – כמשמעותה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח.1968 -
הי מצהיר ,כי התקיים במציע אחד מאלה:

)א(
)ב(
)ג(

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מיימום;
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מיימום ,אך
במועד חתימת ההצהרה חלפה שה לפחות ממועד ההרשעה;
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מיימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שים לפחות ממועד
ההרשעה האחרוה.

לעיין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבקאות )רישוי(,
התשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
) (1חבר בי אדם ששלט על ידי המציע.
) (2אם המציע הוא חבר בי אדם ,אחד מאלה:
)א( בעל השליטה בו;
)ב( חבר בי אדם שהרכב בעלי מיותיו או שותפיו ,לפי העיין ,דומה;
במהותו להרכב כאמור של המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בי האדם דומים
במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
)ג(
) (3אם המציע הוא חבר בי אדם ששלט שליטה מהותית – חבר בי אדם אחר ,ששלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מיימום ,שעברה לאחר
יום כ"ה בחשון התשס"ג ).(31.10.02
"חוק שכר מיימום" – חוק שכר מיימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של  75%או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בי אדם.
זו חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת.
תאריך

שם המצהיר  +חתימה
אימות חתימה

אי הח"מ .עו"ד /רו"ח מאשר בזאת ,כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפי מוסמך לעשות כן בשמו.
תאריך

חותמת וחתימה

שם
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ספח ד' 1לפייה
דוגמה לחלופה אדריכלית עבור פרויקט תמ"א  – 38/1חיזוק מבה קיים

-19

ספח ד' 2לפייה
דוגמה להכת סכמה תכוית עבור פרויקט תמ"א  - 38/2הריסת מבה קיים והקמתו
מחדש
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ספח ד' 3לפייה
דוגמה להחיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א 38/1
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ספח ד' 4לפייה
דוגמה להחיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א 38/2
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ספח ד' 5לפייה
דוגמה להחיות לבדיקה קוסטרוקטיבית עבור פרויקט תמ"א 38/1
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-27
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ספח ה' לפייה
הסכם ההתקשרות

הסכם מסגרת למתן שירותים
שערך וחתם ב_______ ביום_____ בחודש ______ בשת _______

בין

בין :עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ ח.פ____________ .
מרח' המסגר  9תל אביב
)להלן" :המזמין" או "עזרה ובצרון"(
מצד אחד;

לבין_________________________ :
מרח' ___________________________ ,
)להלן" :המתכן"(
מצד שי;

והואיל

ועזרה ובצרון היה חברה עירוית הפועלת ,בין היתר ,לשם ליווי דיירים בפרויקטים
להתחדשות עירוית .במסגרת פועלה ,בתה עזרה ובצרון ,מודל לליווי בקרה וסיוע
ליישום הוראות תוכית מתאר ) 38להלן" :תוכית החיזוק" ,או "תוכית תמ"א ("38
בבייים בתחום העיר תל אביב  -יפו ,ואשר אף מצאו מתאימים מבחיה תכוית
והדסית ליישום המודל ה"ל.

הואיל

ובמסגרת מתן שירותי הליווי לדיירים המזמין מעיק שירותים שוים לבעלי כסים
הכוללים בין היתר ,בדיקת היתכות תכוית ,משפטית וכלכלית לביצוע פרויקט
להתחדשות עירוית;

והואיל

ועזרה ובצרון הקימה מאגר מתכים אשר ממו יוכלו עזרה ובצרון למות מתכן
לצורך ביצוע "העבודות" הדרשות במסגרת מתן שירותים פרטיים לבייים עמם
התקשר המזמין )להלן" :מאגר מתכים"(;

והואיל

וברצון עזרה ובצרון להתקשר עם מתכים שבחרו להיכלל במאגר בהסכם אחיד
)להלן" :הסכם מסגרת"(;

והואיל

והמתכן מצהיר ומתחייב ,כי הוא מכיר ויודע את כל הדרוש למטרת ביצוע עבודות
המתכן וכי הוא בעל הכישורים ,הידע ,הרישיוות ,היסיון והאמצעים הדרשים
לביצוע עבודות המתכן על פי כל דין והמאפשרים לו את ביצועם ברמה המקצועית
הגבוהה ביותר בכפוף לכל דין ובהתאם למותה בחוזה זה;
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והואיל

והמתכן בחר להיכלל במאגר המתכים והסכים לקבל על עצמו את ביצוע
העבודות ,ביחס לכל פרויקט בקשר לתכית החיזוק אשר יופו אליו על ידי עזרה
ובצרון ,כל זאת בתאים המפורטים להלן בחוזה זה;

והואיל

והצדדים מבקשים להסדיר את היחסים בייהם בהתאם לאמור ולמפורט בחוזה זה
להלן;
לפיכך ,הוצהר ,הותה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא וספחים
 .1.1המבוא לחוזה זה וספחיו מהווים חלק בלתי פרד מהחוזה ותאי מתאיו.
 .1.2בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או דו משמעות בין הוראותיו של החוזה לבין
הוראות הספחים לחוזה ,יקבעו הוראות החוזה ,אלא אם קבע במפורש אחרת
בחוזה זה.
 .1.3לחוזה זה מצורפים הספחים הבאים המהווים חלק בלתי יפרד ממו:

.2

.1.3.1

ספח א'  -עבודות המתכן.

.1.3.2

ספח ב'  -שכר המתכן ושלבי תשלום.

.1.3.3

ספח ג'  -חוברת המכרז והמסמכים שהוגשו על ידי המתכן במסגרת
השתתפותו במכרז.

.1.3.4

ספח ד  -תצהיר היעדר תביעות.

.1.3.5

ספח ה  -הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות.

הגדרות ופרשות
למוחים הבאים בחוזה זה יהיו המשמעויות המצויות בצדם ,אלא אם מצוית כווה
אחרת:
"החוזה" או "חוזה זה"

חוזה זה על ספחיו ,תוספותיו ,לרבות כל מסמך
אחר שהוסכם במסמכים אלו או מי מהם ,כי יהוו
חלק בלתי פרד מהחוזה )ובמידה והוסכם במפורש
כאמור ,הרי שגם אם אים מצורפים אליו בפועל(,
על השיויים שיחולו ,אם יחולו ,במסמכים אלה
מעת לעת ככל ששוו בכתב ובחתימת הצדדים.

"הפרויקט"

פרויקט מסוג תמ"א  38אשר מלווה על ידי עזרה
ובצרון ,אשר לגביו תפה עזרה ובצרון בהזמת
עבודה למתכן לביצוע העבודות .

"העבודות"; "עבודות המתכן"

עבודות והשירותים המפורטים בספח א'.

"המקרקעין"

________________.

"התב"ע"

כל תכית בין עיר אשר חלה ו/או שתחול על
המקרקעין.

"התכיות"

התכיות ,החישובים ,התיאורים ,המדידות,
התרשימים ,הדיאגרמות ,השרטוטים ,המפרטים,
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כתבי הכמויות ,ההדמיות וכל המסמכים האחרים
שהוכו ו/או יוכו על ידי המתכן לצורך ביצוע
העבודות וכפי שיתוקו ו/או ישוו על ידם מעת
לעת עפ"י דרישת המזמין.
"הציג"

כל מי שיתמה מזמן לזמן ע"י המזמין לשמש
כציגו לצורך חוזה זה .מקום שמדובר בחוזה זה
במזמין -גם הציג במשמע .מובהר כי כל
הסמכויות אשר יתו לציג בהתאם להוראות
חוזה זה ,ייתו גם למזמין.

"הקבלן" ו/או "הקבלים"

הקבלים שיועסקו בהקמת הפרויקט לרבות
יצרים וספקים של חומרים ,ציוד ומערכות
המיועדים לפרויקט לרבות הקבלן ו/או הקבלים
הראשיים ו/או קבלי המשה אשר יבצעו את
עבודות הקמת הפרויקט ו/או כל חלק מהן.

"בעלי הזכויות"

בעלי הזכויות הקיימים במקרקעין שעליהם מוקם
הפרויקט.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשות לרבות כל הוראה של
רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי דין.

"המאגר"-

מאגר מתכים לביצוע העבודות המוהל ע"י עזרה
ובצרון וכולל מתכים אשר בחרו ו/או ייבחרו ע"י
עזרה ובצרון.

"ציגות מוסמכת של המבה/הביין" – ציגות בעלי הדירות ,המוה לפחות שלושה )(3
ציגים )אך לא יותר מ 5-ציגים( שהוסמכה כדין
על-ידי בעלי הזכויות בביין ו/או במבה )דירות
ו/או חויות( לייצגם מול הקבלן ולבצע בשמם
ועבורם את הדרש לצורך ביצוע ההסכם זה והכול
כמפורט בהסכם.
"תמ"א  "38או "תמ"א"–

.3

תכית מתאר ארצית שעייה חיזוק בייים כגד
רעידות אדמה על תיקויה.

כללי
כותרות הסעיפים הין לוחיות בלבד והן לא תשמשה לפרשות חוזה זה או
.3.1
סעיף מסעיפיו.
 .3.2תאי חוזה זה וספחיו משקפים את מלוא המוסכם בין הצדדים.
מיום חתימת חוזה זה ואילך לא יהא תוקף לכל הסכמה ,מצג ,הבטחה ,ערובה
.3.3
או התחייבות שעשו על ידי הצדדים בקשר עם העבודות שוא חוזה זה ,זולת אם
כללו ואמרו במפורש בחוזה זה.
כל שיוי מן האמור בחוזה זה וכל ויתור של צד מן הצדדים על זכות
.3.4
מזכויותיו ,לא יהיו תקפים ,אלא אם עשו בכתב.

.4

מהות ההתקשרות

-31
היקף ההתקשרות היו כמוגדר בחוברת המכרז מספר ____ להקמת מאגר
.4.1
מתכי מסגרת לביצוע העבודות במסגרת תמ"א  ,38אשר מצורפת להסכם זה
ומהווה חלק בלתי פרד הימו.
 .4.2המתכים אשר ייכללו במאגר המתכים ישתתפו בהליכי הפיות הפרטיות אשר
יועברו אליהם מאת עזרה ובצרון ,וזאת בהתאם לסדר מחזורי אשר קבוע במסמכי
המכרז.
 .4.3מתכים אשר ייבחרו להיכלל במאגר המתכים של עזרה וביצרון יירשמו במאגר
לתקופה של  12חודשים ,וזאת החל ממועד ההודעה על הכללתם במאגר .לעזרה
וביצרון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות וספות ,שה
בכל פעם ,וזאת בהתראה בת  30יום מראש ובכתב.
 .4.4עזרה ובצרון תפרסם מעת לעת הודעה על הצטרפות למאגר ,ומתכים יוכלו להגיש
את מועמדותם במועד אשר יקב במודעה.
 .4.5המתכן יהא רשאי להודיע לעזרה ובצרון על רצוו להיגרע מן המאגר ,וזאת
בהודעה מוקדמת בכתב בת  30יום .על אף האמור מובהר כי מתכן לא יחדל ממתן
השירותים לגבי הזמת עבודה חתומה שמסרה לביצועו ,וזאת גם אם פקעה
תקופת היכללותו במאגר ,וגם אם אישרה עזרה ובצרון את גריעתו מן המאגר.
עזרה ובצרון לא תסרב לבקשת המתכן לגריעתו מן המאגר ,אלא מטעמים
סבירים בלבד.
 .4.6עזרה וביצרון תהא רשאית לגרוע מתכן מן המאגר בכל עת ומכל סיבה סבירה
שהיא ,לאחר שתה למתכן הזדמות להביא את עמדתו בפיה ,ובכלל זה בשל כל
אחד מן המקרים הבאים:
.4.6.1

התקבלה תלוה מאת הקבלן לגבי אופן מתן השירותים על ידי המתכן
והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

.4.6.2

התקבלה תלוה מאת הגופים הממשלתיים/עירויים מולם עובד המתכן
בדבר אופן מתן השירותים על ידו והתלוה התבררה כאמיתית ומהותית.

.4.6.3

התקבלה תלוה מאת לשכת המהדסים והמתכים בדבר פעילותו של
המתכן במסגרת מתן השירותים שוא מאגר זה.

.4.6.4

המתכן איו עומד בדרישות הסף לצירופו למאגר המתכים.

.4.6.5

כיסתו של המתכן להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כיוס כסים
ו/או הסדר ושים ו/או במקרה בו מוה למתכן על ידי בית משפט מהל
זמי/קבוע או אמן זמי/קבוע או כוס כסים זמי/קבוע או מפרק
זמי/קבוע ו/או הפסקת פעילותו של המתכן לתקופה העולה על  30ימים.

.4.6.6

במקרה בו המתכן הפר את חובת האמות שלו כלפי מזמין העבודות
)עזרה ובצרון ו/או קבלן ממאגר הקבלים(.

.4.6.7

עזרה ובצרון וכחה כי כישוריו המקצועיים של המתכן אים עומדים
בדרישות המאפשרות לו להיכלל במאגר המתכים.

.4.6.8

המתכן לא עמד בתאי סעיף מהותי להסכם עם עזרה ובצרון ולא תיקן
את ההפרה בתוך  14ימים מיום שקיבל התראה מעזרה ובצרון ו/או מי
מטעמה.
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.4.6.9

לא ביצע המתכן או סירב לבצע המתכן עבודות בהתאם להזמת עבודה
שהועברה לו מאת עזרה ובצרון.

 .4.6.10המציע הזוכה החליף את המתכן אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו
להיכלל במאגר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עזרה ובצרון.
 .4.6.11המתכן הפר הפרה אחת או יותר של התחייבות כלשהי שלו כלפי עזרה
וביצרון ו/או כלפי הציגות ו/או בעלי הזכויות ולא תיקן אותה בתוך בזמן
הקוב בהתראה.
 .4.6.12גד המתכן פתחה חקירה פלילית או הוגש גדו כתב אישום או הורשע
בעבירה שיש עמה קלון.
 .4.6.13המתכן הסתלק מביצוע העבודות.
 .4.6.14שלל או פג תוקפו של רישיון ו/או תעודה המסמיכים את המתכן לפעול
בהתאם להוראות הדין.
ההחלטה הסופית בעיין זה תוה לחברה בלבד.
מובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה.
 .4.7למען הסר ספק יובהר כי אין בקבלת הודעה בדבר הוצאה ממאגר המתכים בכדי
לגרוע מהתחייבות אותו מתכן לבצע ו/או לעמוד בהתחייבויותיו לגבי פרויקט בן
קיבל הזמת עבודה מעזרה ובצרון בטרם יציאתו מהמאגר.
 .4.8המזמין מוסר בזה למתכן והמתכן מקבל על עצמו את ביצוע כל עבודות המתכן
כהגדרתן לעיל והכל ביעילות וברמת ביצוע גבוהה ,מהירה ומיטבית .המתכן יעמוד
בלוחות הזמים שייקבעו על ידי המזמין.
.5

הצהרות והתחייבויות המתכן
המתכן מצהיר ומתחייב כדלקמן:
כי הוא מתכן רשום לפי החוק וכי הוא אוחז במלוא האישורים ו/או
.5.1
הרישיוות ו/או ההיתרים הדרשים על פי כל דין לצורך עיסוק במקצועו וביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה ,וכי הרישיון שבידו על פי דין הולם את ביצוע
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .5.2כי הוא בעל הידע ,הכישורים ,היכולת והיסיון הדרושים לשם ביצוע העבודות
והתחייבויותיו על פי חוזה זה לשביעות רצוו המלא של המזמין ,ומתחייב לבצע את
העבודות ,בזהירות ,בדייקות וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,לפי מיטב הוהל
המקצועי ובהתאם להוראות כל דין ובהתאם לדרישות שיועברו אליו על ידי המזמין
או מי מטעמו ,ודרישת הרשויות.
 .5.3כי היו בעל יסיון של  5שים לפחות בתחום ההתחדשות העירוית לאחר סיום
הלימודים כחוק.
 .5.4כי הוא )ובמקרה שהמתכן היו תאגיד ,אזי המתכן האחראי מטעמו( הו בעל
יסיון בביצוע שירותי תכון אדריכלי לשלושה פרויקטי תמ"א ) 38הריסת מבה
קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה( לפחות במהלך השתיים
האחרוות להצטרפותו למאגר ,כאשר לפחות אחד מהפרויקטים היו פרויקט חיזוק
מבה קיים ותוספת בייה בהתאם להוראות תמ"א  ,38וכן לפחות אחד
מהפרויקטים בוצע עבור מבה בתחום המויציפאלי של תל אביב-יפו.
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 .5.5כי יבסס את עבודות המתכן על יסוד התוים ,קווי היסוד ,התקציב וההחיות
שיקבעו על ידי המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השוים כפי שייקבעו מזמן לזמן
על ידי המזמין ,להוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קיבל הוראה או
אישור בכתב מהמזמין.
 .5.6כי יבצע את העבודות במסגרת התקציב שיקבע על ידי המזמין .המתכן מצהיר כי
יהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שיגרמו כתוצאה מחריגה
ממסגרת התקציב האמור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יישא המתכן על
חשבוו בהוצאות תיקון ושיוי תכיות שגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות המתכן
לעיל.
 .5.7כי ידועים לו כל התוים העובדתיים ,ההדסיים ,המשפטיים והחוקיים ,בקשר
לתכון הפרויקט והדרושים למילוי תפקידו במסגרת חוזה זה .המתכן מצהיר
ומתחייב כי אי ידיעת איזה מן התוים במועד החתימה על חוזה זה לא תגרע
מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא תהווה עילה לשיוי בשכר המתכן.
 .5.8כי קיבל את כל המסמכים ,התוים וההסברים שביקש בקשר עם עבודותיו
והתחייבויותיו על פי חוזה זה וכן את כל יתר הפרטים והגורמים האחרים העלולים
להשפיע על ביצוע עבודות המתכן וכי כל אלו הירים ומובים לו וכי אין כל מיעה
שהיא ,חוקית או אחרת ,לביצוע עבודותיו בשלמות ותוך שמירה קפדית ומדויקת
של לוח הזמים הקבוע בחוזה זה ו/או לוח הזמים כפי שיוכתב ע"י המזמין.
 .5.9למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אין בהעמדת תוים ,מידע ומסמכים על ידי המזמין
כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את המתכן מאחריותו על פי חוזה
זה או לגרוע ממה .המתכן מתחייב לבדוק ולברר את כל הדרוש לצורך ביצוע
עבודות המתכן לפי חוזה זה באמצעות בדיקות עצמאיות ומקצועיות ומבלי לגרוע
מהאמור לבדוק באופן פוזיטיבי את כוותם ושלמותם של התוים והמסמכים אשר
יועברו לידיו בקשר עם חוזה זה ,ולידע את המזמין לגבי כל טעות או חוסר בהם.
 .5.10כי ידוע לו שחוזה זה מותה בכך שעבודות המתכן יועקו באמצעות ובפיקוחו
האישי של _____________ )להלן" :המתכן האחראי"( ,וכי המתכן האחראי
יהיה אחראי על ביצוע עבודות המתכן בהתאם להוראות חוזה זה באופן רצוף
ושוטף בכל תקופת ביצוע עבודות המתכן .עוד מוסכם כי המתכן האחראי יהיה
מעורב אישית בביצוע עבודות המתכן ,ישתתף בישיבות עם המזמין ככל ויידרש,
ויופיע בפי כל רשות ובתיאום עם המזמין.
מבלי לגרוע מהאמור רשאי המזמין  -אם וכאשר יראה שהמתכן איו עומד בלוחות
הזמים שקבעו  -להורות למתכן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו ,על חשבוו
ואחריותו של המתכן ,במספר ,לתקופה ובמקומות אותם יציין המזמין בהוראותיו.
מכיר היטב את הוראות הדין בכל הקשור לביצוע השירותים ,לרבות ,אך לא
.5.11
רק ,הוראות חוק התכון והבייה ,התשכ"ה  1966והתקות שמכוחו ,ידע במדייות
העירוית לבחית בקשות להיתרי בייה מכח תמ"א  38על סוגיו בת"א-יפו ,והוראות
כל תקן רלבטי אחר לגבי השירותים והוא יקפיד להתעדכן מעת לעת לגבי כל
העדכוים להוראות ו/או להחיות ה"ל.
כי ימלא אחרי כל התקים ,החוקים ,הפקודות ,הדיים ואחרי כל ההוראות וחוקי
העזר של הרשויות הוגעים לביצוע העבודה והוא מתחייב כי יהיו בידיו בכל עת
עותקי כל התקים ,החוקים והתקות הוגעים לביצוע עבודתו במהדורה המעודכת.
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 .5.12כי אישור המזמין או הציג לתוכיות או למסמכים אחרים איו משחרר את המתכן
מהאחריות המקצועית המלאה ,ואין לציג או למזמין כל אחריות כלשהיא לטיב
התכון.
 .5.13כי היו וכי במהלך כל תקופת ההתקשרות יהל ספרים כדרש על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבוות ותשלום חובות מס( ,התשל"ו –  1976וכי יש
בידיו אישור בקשר לכך כון למועד חתימת ההסכם .כמו כן המתכן מצהיר כי הוא
רשום במע"מ כעוסק מורשה ,וכי אין ולא ידוע לו כי צפויה גדו תביעה כלשהי מצד
שלטוות מס הכסה ו/או מע"מ .כמו כן מצהיר המתכן כי הוא בעל תיק של עצמאי
בביטוח לאומי ובמע"מ וכי מעמדו כלפי המזמין היו מעמד של קבלן עצמאי לכל
דבר ועיין.
 .5.14כי יצייד על חשבוו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרותי המתכן לרבות
מכשירי מדידה ,מחשבים ,תוכות וכיוצ"ב.
 .5.15כל עובדי המתכן אשר יעיקו שירותים כלשהם על פי חוזה זה למזמין הים
מהדסים ו/או הדסאים ו/או מתכים רשומים בפקס המהדסים והמתכים
בהתאם לחוק המהדסים והמתכים ,התשי"ח  1958 -והתקות לפיו ובהתאם לכל
חוק ו/או תקה רלווטיים.
 .5.16כי קיימים בידי המתכן ובידי עובדי המתכן אשר יעיקו שירותים למזמין על פי
חוזה זה כל האמצעים והדרישות לצורך עבודה במערכת רישוי זמין של מהל
התכון ,כי המתכן וצוותו מכירים את אופן העבודה במערכת רישוי זמין ומיומים
בה.
 .5.17כי תאי הסכם המסגרת הירים וברורים לו ,וכי בחן את כל התאים והסיבות
הקשורים בביצוע העבודות ו/או הובעים מההסכם האמור.
 .5.18כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עימו בחוזה זה בהתבסס ועל סמך הצהרותיו ,מצגיו
והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ובספחיו.
 .5.19כי בדק היטב את כל התאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,לרבות
בוגע לוהל מאגר המתכים ,וכל התוים הדרשים לצורך אספקת השירותים
לרבות לאספקת החומרים ,הציוד ,כוח העבודה ויתר התוים אשר יהיו דרושים
לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדן.
 .5.20כי הכללתו במאגר המתכים עשתה על סמך הצהרותיו המקצועיות לרבות הצגת
השכלתו ויסיוו המקצועי ובכפוף לעמידתו בתאי הסף להיכלל במאגר המתכים,
כפי שפורטו בחוברת המכרז המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד הימו.
 .5.21כי הוא מכיר את הוראות תמ"א  38על כלל הוראותיה ההדסיות ,המשפטיות
והתכויות.
 .5.22כי אין כל מיעה משפטית ו/או כלכלית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או
למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
 .5.23כי יבצע את עבודתו ,תוך עמידה בלוחות הזמים ויעדי העבודה שייקבעו בהסכמים
הפרטיים לכל פרויקט.
 .5.24כי ימסור לעזרה וביצרון ,דיווח שוטף על קצב ואופן התקדמות ביצוע העבודות וכל
חלק מהן ,וכל מידע שיתבקש על ידם ,ולשתף עמם פעולה באופן מלא ככל שיידרש
ממו.
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 .5.25כי מתחייב לבצע את עבודות בהתאם להזמות עבודה שימסרו לו על ידי עזרה
ובצרון לצורך מתן השירותים לפרויקט אותו עזרה ובצרון תלווה וכי יודע כי עזרה
וביצרון איה מתחייבת להיקף הפיות של ביצוע העבודות.
 .5.26מקום בו המתכן היו תאגיד אזי הוא מצהיר כי היו תאגיד משפטי רשום כדין וכי
יישאר רשום במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 .5.27כי מלוא הוראות הסכם זה יחולו באופן פרטי על כל התקשרות פרטית של עזרה
ובצרון מול המתכן בהסכמת עבודה ביחס לפרויקט ספציפי.
.6

סמכויות המתכן ושלבי עבודות המתכן
 .6.1עבודות המתכן יבוצעו בשלבים כמפורט בספח א'.
המתכן יבצע בכל אחד משלבי העבודות את המטלות הדרשות ממו ע"י
.6.2
המזמין על פי דרישות אותו שלב.
 .6.3עם סיום ביצוע כל שלב מתוך שלבי העבודות ,יודיע המתכן למזמין ויקבל מהמזמין
אישור בכתב להשלמת עבודות שלב זה.
 .6.4במגעים עם איזה מהרשויות המוסמכות ,בכל הוגע לאישור תכיות ורישוי עבודות
הפרויקט וכל הכרוך בכך ,יפעל המתכן בתור בא כוחו הטכי של המזמין והמזמין
מסמיך אותו לכך ,ובלבד שהעבודות יבוצעו בתיאום מלא עם המזמין ועם הציג.
מוסכם כי:

.7

.6.4.1

המתכן מתחייב כי יפעל אך ורק במסגרת הסמכויות שיתו לו בחוזה זה
ו/או בכתב מהמזמין וכי לא יחייב את המזמין ולא יציג את עצמו כרשאי
לחייב את המזמין בכל התחייבות שאיה על פי האמור בחוזה זה.

.6.4.2

המתכן לא יגיש כל תכיות או תיקוים לתכיות לאישור הרשויות
המוסמכות ,אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין בכתב.

.6.4.3

המתכן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עיין
הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית ,אלא באישורו המוקדם של המזמין
מראש ובכתב.

לוח הזמים לביצוע עבודות המתכן
 .7.1עבודות המתכן ייתו החל ממועד החתימה על חוזה זה או מהמועד אותו יקבע
המזמין ,וסיומם יהיה עם קבלת אישור המזמין להשלמת עבודות המתכן בהתאם
להוראות הסכם זה ,והכל מבלי לגרוע מזכות המזמין לסיים את החוזה לפי כן
בהתאם להוראות חוזה זה.
 .7.2כל שירות הכלול בעבודות אשר לא קבע לו מועד על ידי המזמין ,יבוצע על ידי
המתכן עד למועד שיהיה דרוש על מת להבטיח השלמת עבודות המתכן עד למועד
האחרון שדרש על ידי המזמין.

.8

צמצום עבודות המתכן
 .8.1למזמין ,שמורה הזכות בכל עת ,לאחר מתן הודעה למתכן ,להוציא לפועל רק חלק
מעבודות המתכן או לחזור בו מכוותו להוציא לפועל כל חלק מעבודות המתכן כפי
שימצא לכון.
 .8.2במקרה של צמצום עבודות המתכן כאמור בסעיף  8.1לעיל ,תופחת התמורה בשיעור
יחסי להיקף עבודות המתכן שבוטלו על ידי המזמין ושלגביהן בוצעו עבודות
המתכן וע"פ שיקול דעתו של המזמין.
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 .8.3מובהר בזה ,כי צמצום היקף עבודות המתכן לא יהווה בגדר הפרה או שיויי
המחייב את המזמין לשלם כל פיצוי למתכן ולמתכן לא תהא כל טעה ,תביעה,
זכות או סעד בשל כך.
 .8.4תאי מוקדם לתשלום על פי סעיף זה היו חתימת המתכן על ספח ד וכן מסירת כל
תוצרי עבודות המתכן למזמין ,לרבות השרטוטים וכל מסמך או מידע אחר המצוי
בידי המתכן טרם ביצוע התשלום.
.9

קשר עם יועצים מטעם המזמין והרשויות
המזמין זכאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,להעסיק על חשבוו יועצים
.9.1
לביצוע תכון או יעוץ במקצועות שוים ועל המתכן לשתף אתם פעולה באופן מלא.
על המתכן לקיים את הקשר המתמיד הדרוש לו לקבלת התוים והתכיות,
.9.2
בין היתר מהרשויות ומכל גורם אחר .מובהר כי אי קבלת תוים כאלה לא תפטור
את המתכן מחובותיו.

.10

דיווח
המתכן ימסור למזמין או לציגו ,באופן שוטף ומדי זמן כדרש ,דו"ח בכתב
.10.1
על התקדמות ו/או עיכובים לגבי ביצוע עבודתו ובכל עת שיידרש לכך .מתכן
בוסף ,רשאי המזמין ו/או הציג לבקר במשרד המתכן ולעיין בהתקדמות
.10.2
ביצוע העבודה ,והמתכן ימסור למזמין ו/או לציג ו/או למי מטעמם כל הסבר
שיידרש על ידם .אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכן לפי חוזה זה.
 .10.3המתכן ישתתף בישיבות כמפורט בספח א' וכפי שיידרש על ידי המזמין.

.11

התמורה
 .11.1בתמורה לביצוע מלא ומושלם של עבודות המתכן ושל כל יתר התחייבויות המתכן
על פי חוזה זה ,ישלם המזמין למתכן שכר לכל פרויקט בגובה ובאופן כמפורט
בספח ב' )להלן" :שכר המתכן"( .על אף האמור ,מובהר בזה ,כי עבודות המתכן
יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר אים זכרים במפורש בספח א' ,אך מהווים,
מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הוהג ,חלק בלתי פרד מעבודות המתכן ,וזאת מבלי
שהמתכן יהא זכאי לתמורה וספת בגין האמור.
 .11.2על חשבון שכר המתכן ישולמו למתכן תשלומי בייים בשעורים ובמועדים
המפורטים בספח ב' ביחס לכל פרויקט ,וכן כל תשלומי בייים וספים במידה
והמזמין יחליט לשלמם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .11.3כל תשלומי הבייים לפי סעיף זה הים מקדמות על חשבון התמורה בעבור עבודות
המתכן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע
שלב משלבי עבודות המתכן ו/או טיב השירות.
 .11.4כל התשלומים יבוצעו בשקלים חדשים .לכל סכום משכר המתכן שישולם בפועל
למתכן יתווסף מע"מ כדין ,שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ ,כגד קבלת
חשבוית מס כדין ,אישור יהול ספרים ואישור בדבר פטור מיכוי מס במקור בגין
כל תשלום ותשלום.
 .11.5תשלום החשבון הסופי כהגדרתו בספח ב' ,מותה במתן הצהרה על ידי המתכן
בוסח המצורף כספח ד לחוזה זה בדבר העדר תביעות ,ואישור בדבר סילוק סופי
של כל תביעות המתכן כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות
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בגין הוצאות מיוחדות שגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת
עבודתו והעברת כל תוצרי העבודות למזמין.
 .11.6למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם במפורש כי שכר המתכן הקוב בספח ב' הוא סופי
ומוחלט והמתכן לא יהיה זכאי לכל תמורה וספת מכל מין וסוג ,ולא יהיה זכאי
לשום תוספת מסיבת היקף עבודות המתכן ,תקופת מתן עבודות המתכן ,הציוד
הדרש לשם ביצוע עבודות המתכן או מכל עילה אחרת למעט בסיבות המפורטות
בסעיף  13להלן.
 .11.7שכר המתכן ישולם כגד הגשת חשבון ,אשר ייפרע על ידי המזמין בכפוף לבדיקתו
ואישורו על ידי המזמין ,זאת בתוך  60ימים מסופו של החודש שבו בוצעו העבודות
)"שוטף .("60 +
 .11.8תאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו על חשבון שכר המתכן הים הצגת רישיון
המתכן המצאת אישור בדבר יהול ספרי המתכן כדין ,חתום ע"י רו"ח או רשויות
המס ,כדרש ואישור עריכת ביטוח לפי המפורט בסעיף  16להלן .כמו כן ככל
שהמתכן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מיכוי מס במקור ,קודם
לביצוע כל תשלום על חשבון שכר המתכן ,יוכה מס במקור כדין ,מכל סכום על
חשבון שכר המתכן שישולם ע"י המזמין .למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי ככל
והומצא אישור בדבר יכוי המס במקור ,אזי תשלום בהתאם לאישור ייחשב כביצוע
התשלום מצד המזמין על חשבון שכר המתכן כדרש.
.12

ביצוע עבודות המתכן
 .12.1המתכן יהל תיעוד ממוחשב שוטף של כל הפעולות שביצע במסגרת חוזה זה ,וכן
תיעוד מדויק של כל התוים שיאסוף וכל המסמכים שיכין או יקבל לידיו במסגרתו,
ויעביר למזמין דו"ח בדבר אופן ההתקדמות בביצוע עבודות המתכן ,בגמר כל שלב
משלבי העבודה ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין.
 .12.2המתכן יתכן ויהל את הפרויקט באמצעות תוכת  Auotcadאו  , Revitלהחלטת
המזמין .המתכן יספק למזמין כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הוגעים לעבודות
המתכן ואשר יידרשו על ידי המזמין.

.13

שיויים/תכולת עבודה
במהלך ביצוע התכון יהיה המזמין רשאי לדרוש מספר אלטרטיבות ומספר
פתרוות אדריכליים והדסיים ושיויים המתייחסים לתכון כמפורט להלן,
והמתכן יבצע את אלה ללא תמורה וספת:
במסלול תמ"א  - 38/1חיזוק מבה קיים ותוספת בייה :תכולת העבודה היה בין 2-
 3חלופות ועד  2שיויים )לאחר פגישות עם ציגויות( ללא תמורה וספת.
במסלול תמ"א  – 38/2הריסת מבה קיים והקמתו מחדש :תכולת העבודה היה בין
 1-2חלופות ועד שיוי אחד )לאחר פגישות עם ציגויות( ללא תמורה וספת.
בכל מקרה של שיוי שיתחייב מתוך תהליך התכון ו/או במקרה של שיוי שיתחייב
כתוצאה מדרישת הרשויות ו/או מטעות ו/או ליקוי בתכון ו/או שהשיוי יתבקש
טרם להגעה לתכית מוסכמת שאושרה על ידי המזמין ,יבצע המתכן את השיוי
והתאום ללא תמורה וספת.
למען הסר ספק מובהר כי המזמין לא יהא חייב בתשלום עבור שיויים שידרשו
כתוצאה מפעולה או מחדל של המתכן.
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 .13.1במקרה שהמזמין ידרוש עבודות וספות שאין כתוצאה מהסיבות המפורטות
בסעיף  0לעיל ,יהיה המתכן חייב בביצוע השיויים בתמורה לסכום של ₪ 250
בתוספת מע"מ לשעת עבודה ובתאי כי טרם ביצוע השיויים המתכן העביר צפי
שעות להכת החלופה/שיוי לאישור מהל תחום תמ"א  38במזמין.
 .13.2זכאות המתכן לכל תוספת לשכר המתכן בגין שיויים בהתאם להוראות סעיף 13.1

לעיל כפופה לכך שהמתכן יודיע מראש ובכתב ,בסמוך לאחר דרישת השיויים על
ידי המזמין ,כי השיויים כאמור הם שיויים פרוגרמתיים מהותיים אשר יחייבו ,על
פי חוזה זה ,תשלום וסף כלשהו וכי בקשתו אושרה על ידי המזמין טרם ביצוע
העבודות הכרוכות בתשלום וסף כמפורט בסעיף  13.1לעיל.
.14

היעדר זכות עיכבון
 .14.1המתכן מוותר מראש ובמפורש על כל זכות עיכבון שעשויה להיות מוקית לו על פי
כל דין ,לרבות מכוח חוק הסכם קבלות תשל"ד  1974 -ו/או הוראת סעיף  11לחוק
המיטלטלין ,תשל"ה 1971-ו/או לפי כל דין אחר בכל תוצר של העבודות בפרויקט
ובכל מסמך שיימצא ברשותו בקשר עם ביצועם.
 .14.2זכות הבעלות והחזקה בכל תוצרי העבודות תהא בכל עת תוה אך ורק למזמין,
לרבות במסמכים ,תוכיות ,הסכמים וכל פרט שיימסר לעיוו ו/או לבדיקתו של
המתכן ו/או שיוכן על ידו בקשר עם ביצוע העבודות וכל אלה יחשבו בכל עת
כמוחזקים באמות לטובת המזמין בלבד ,ויימסרו למזמין מיד עם דרישתו.

.15

זיקין ואחריות
 .15.1המתכן מתחייב לבצע את עבודות המתכן בהתאם להוראות חוזה זה ,באמות,
במומחיות ,בזהירות וברמה המקצועית הטובה ביותר ,והוא אחראי )לרבות כלפי
המזמין וכלפי בעלי הזכויות( מכל הבחיות לטיב העבודות שבוצעו על ידו או על ידי
כל מי שהועסק על ידו .המתכן ישפה ויפצה את המזמין ו/או בעלי הזכויות עם
דרישתו הראשוה של המזמין בגין כל זק ,אבדן או הפסד אשר הוכח כי גרמו לו
בשל הפרת התחייבותו של המתכן כאמור בסעיף זה לעיל מבלי לגרוע מזכויות
המזמין על-פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים .הסכום כאמור
ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכן על-פי הוראות חוזה זה.
 .15.2אישור על ידי המזמין של תכיות או של כל פרטים וגורמים אחרים הקשורים
במישרין ובעקיפין בעבודות המתכן ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות אישור על-
פי הוראה מהוראות חוזה זה ,איו משחרר את המתכן מאחריותו המלאה ואין בו
כדי להטיל על הציג ו/או על המזמין ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בקשר לאישור
כאמור או בקשר לתכיות או לפרטים או לגורמים האמורים ולכל הקשור בהם ו/או
הובע מהם.
 .15.3למען הסר ספק ,מצהיר בזאת המתכן ,כי הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית
מלאה בגין כל פעולה ו/או מחדל שהתבצעו ו/או עשו על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו.
המתכן יהיה אחראי לכל אבדן ,פגיעה ,זק או הפסד שיגרמו הוא ו/או כל
.15.4
הפועלים מטעמו ו/או בשמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע פעילותם על-פי חוזה זה
למזמין ו/או לבעלי הזכויות ו/או לכל הבאים מטעמם ,ולכל מי שקשור לביצוע
הפרויקט ,ובכלל זה לכל אבדן ,פגיעה ,זק או הפסד שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של
כל אדם ו/או גוף שהוא ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למתכן עצמו וכל
הפועלים מטעמו ו/או בשמו .המתכן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין ו/או בעלי
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הזכויות מיד עם דרישתו הראשוה של המזמין לעשות כן ,במלוא סכום האובדן,
פגיעה ,זק או הפסד כאמור לעיל שגרמו למזמין ו/או בעלי הזכויות ו/או שהמזמין
שילם בגים ו/או עלול לשלם וכן בכל ההוצאות שהמזמין ו/או בעלי הזכויות שאו
בהן או עלולים לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אבדן ,פגיעה ,זק או הפסד כאמור
לעיל ,והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או בעלי הזכויות על פי חוזה זה ו/או על פי
כל דין לכל תרופה או סעד אחרים ,וככל ומדובר במזמין אזי הסכום כאמור ייחשב
חוב המגיע למזמין מאת המתכן על פי הוראות חוזה זה.
 .15.5המתכן פוטר בשמו ובשם הבאים מטעמו את המזמין )לרבות מהליו ועובדיו( ,בעלי
הזכויות ,קבלים ,קבלי משה ,יועצים ,כל גורם הקשור לפרויקט וכן כל הבאים
מטעמם של ה"ל מאחריות לכל אבדן או זק שיגרמו לרכוש של המתכן או המשמש
את המתכן ו/או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.
 .15.6יידרש המתכן להעיד או לסייע בהגה במקרה של תביעה מצד כלשהו כלפי המזמין
ו/או כלפי בעלי הזכויות ,עליו לתת את שרותיו הטובים כדי לסייע למזמין ו/או
לבעלי הזכויות בהגה על עצמם.
 .15.7מבלי לגרוע מכל הוראה האחרת בחוזה זה ,מצהיר המתכן ,כי לא תהיה לו כל טעה
ו/או דרישה ו/או תביעה כגד המזמין ,ולרבות בעלי מיותיו ,דירקטורים ,עובדים,
יועצים בגין פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או זק )לרבות זק תוצאתי עקב זק
לרכוש( העלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות המתכן ,והוא פוטר את
המפורטים לעיל מכל אחריות לפגיעה ו/או להפסד ו/או לאובדן ו/או לזק כאמור.
המתכן מתחייב לכלול בהתקשרויותיו עם קבלי משה וסח סעיף פטור מאחריות
לזק כלפי המזמין כמפורט לעיל.
.16

ביטוח
 .16.1מבלי לגרוע מאחריות המתכן על פי חוזה זה או על פי כל דין ,על המתכן לערוך
ולקיים על חשבון המתכן ,למשך כל תקופת החוזה וכל עוד אחריות המתכן קיימת
על פי חוזה זה או על פי כל דין ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,את
הביטוחים המפורטים כדלקמן )להלן" :ביטוחי המתכן"(:
 .16.1.1ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות המתכן כלפי עובדים המועסקים
על ידי המתכן על פי פקודת הזיקין )וסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -בגין מוות ו/או זק גוף ו/או זק פשי
לעובד כתוצאה מתאוה או מחלה ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול
אחריות בסך של  ₪ 6,000,000לעובד ו ₪ 20,000,000 -למקרה ובסה"כ
לתקופת הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את עזרה ובצרון ,היה וייקבע
לעיין קרות תאות עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי על עזרה ובצרון
מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המתכן.
עזרה ובצרון מאשרת ,כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי המתכן בקשר
עם ו/או במסגרת מתן העבודות ,למתכן הזכות שלא לערוך את ביטוח
חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.
 .16.1.2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המתכן על פי דין ,בגין
אובדן ו/או זק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם ו/או במסגרת ביצוע
העבודות בגבול אחריות בסך של  ₪ 1,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת
הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את עזרה ובצרון בגין אחריות שתוטל על
עזרה ובצרון למעשי ו/או מחדלי המתכן ו/או מי מטעם המתכן ,וזאת
בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
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 .16.1.3ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות המתכן על פי דין בשל תביעה
או דרישה שתוגש לראשוה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל
מקצועי של המתכן או של עובדי המתכן או של כל מי מהבאים מטעם
המתכן בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם ביצוע העבודות ,בגבול
אחריות בסך של  ₪ 1,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח
כולל תקופת גילוי בת  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתאי כי לא
ערך על ידי המתכן ביטוח חלופי המעיק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור
בסעיף זה .הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאיו מאוחר למועד
תחילת ביצוע העבודות .הביטוח יורחב לשפות את עזרה ובצרון בגין חבות
אשר תוטל על עזרה ובצרון עקב מעשה ו/או מחדל של המתכן או של מי
מהבאים מטעם המתכן ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המתכן כלפי
עזרה ובצרון.
מובהר בזה ,כי המרת הסכומים הקובים בסעיף זה  1לעיל לסכומים
בדולר ארה"ב מקובלת ,ובלבד שלא יפחתו מערכם הקוב בש"ח ,בהתאם
לשער הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת החוזה.
 .16.2מובהר כי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי המתכן הים בבחית דרישה
מזערית המוטלת על המתכן ,שאיה פוטרת את המתכן ממלוא החבות על פי חוזה
זה ו/או על פי כל דין .מוסכם בזאת ,כי למתכן לא תהיה כל טעה כלפי עזרה ובצרון
או מי מטעם עזרה ובצרון בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .16.3ביטוחי המתכן יהיו קודמים לכל ביטוח הערך על ידי עזרה ובצרון ויכללו סעיף,
לפיו מבטחי המתכן מוותרים על כל טעה ,דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי
עזרה ובצרון .כן יכללו ביטוחי המתכן סעיף ,לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך
תקופת הביטוח ,אלא בהודעה בת  30יום מראש לעזרה ובצרון ,בדואר רשום.
 .16.4המתכן פוטר את עזרה ובצרון ו/או את עיריית תל אביב יפו ואת תאגידיה
העירויים ו/או את הבאים מטעם הגופים הזכרים לעיל ,מאחריות לכל אובדן או
זק לרכוש ,המובא על ידי המתכן או על ידי מי מטעם המתכן לחצרי עזרה ובצרון
ו/או המשמש את המתכן ו/או הבאים מטעמו לצורך ביצוע העבודות ,ולא תהיה
למתכן כל טעה ,דרישה או תביעה כלפי הזכרים לעיל בגין אובדן ו/או זק כאמור;
ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון.
 .16.5מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעיין הסבת החוזה ,ובמקרה בו
העבודות או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלי משה מטעם המתכן ,על המתכן לדאוג
כי בידי קבלי המשה פוליסות ביטוח אותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות
עמם .לחלופין ,למתכן תוה הרשות לכלול את קבלי המשה במסגרת ביטוחי
המתכן.
.17

קיזוז
 .17.1המזמין זכאי לכות מכל סכום אותו חייב הוא למתכן ,סכומים בהם חב המתכן
בהתאם להתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח
החוזה ו/או דין על המתכן.
 .17.2למתכן לא תהיה זכות קיזוז כגד המזמין ,מכל מין וסוג שהוא אלא אם יתה
הסכמה מראש ובכתב של המזמין.

.18

עובדי המתכן והיעדר יחסי עובד מעביד
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 .18.1המזמין יהיה זכאי לדרוש מהמתכן להחליף כל עובד מעובדיו שלדעת המזמין איו
מתאים לתפקידו או איו מבצעו להחת דעתו ,ועל המתכן למלא דרישת המזמין
לאלתר ,בכפוף לזמן התארגות מתאים בסיבות.
 .18.2החלטות המזמין בדבר החלפת עובד מעובדי המתכן תיתה לפי שקול דעתו
המוחלט וללא צורך במתן ימוקים .אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכן
מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות
שהיא.
 .18.3מוסכם ומוצהר בזה ,כי בהתקשרותו עם המזמין פועל המתכן כקבלן עצמאי ובלתי
תלוי ולא יחולו שום יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין המתכן ו/או עובדיו ו/או
קבלי המשה מטעמו ו/או מי מטעמו .המתכן מתחייב להכיס הוראה כאמור בכל
חוזה שייערך ביו לבין עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק על ידו בקשר לפרויקט
ולהחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו.
 .18.4כל פעולות המתכן והבאים מטעמו תוך כדי ,עקב ובקשר עם ביצוע שרותי המתכן
יעשו על ידי המתכן כקבלן עצמאי העובד על סיכוו הוא ועל אחריותו הוא .המתכן
פוטר בזה את המזמין מכל אחריות לפגיעה ו/או זק לגופם ו/או לרכושם שלו או של
עובדיו או של הבאים מכוחו או מטעמו ואף מכל אחריות הובעת מיחסי עובד
ומעביד ,אף במקרה שעלול להיתן לחוזה זה פירוש על-פיו קיימים יחסי עובד
ומעביד ,בין המזמין לבין המתכן ו/או לבין עובדיו ו/או מי מטעמו.
 .18.5המתכן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו )כגון  -יכויי מס
הכסה ובטוח לאומי כאמור להלן ,תשלומים לקרות איגודים מקצועיים ותשלומים
סוציאליים אחרים( ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
 .18.6למעלה מן הצורך יובהר כי המתכן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק
לביטוח לאומי וסח משולב ,תש"ה –  1995ואחר כל הצווים והתקות שהותקו על
פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהמתכן כל עובדיו ו/או
שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלי המשה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן עבודות
המתכן ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמי ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק ה"ל .כמו כן
מתחייב לכות ולהעביר כחוק משכר עובדי המתכן את התשלומים הדרשים על פי
חוק למס הכסה.
 .18.7מוסכם ומודגש בזאת ,כי התמורה הכוללת ,עליה הסכימו המזמין והמתכן בחוזה
זה בגין העבודות ,קבעה בהתחשב בכל התשלומים הובעים מקיומם של יחסי
עבודה ,אף מעבר למה שהיה מגיע למתכן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אילו היה הוא
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מועסקים כעובדי המזמין ,לרבות תאים סוציאליים
למייהם )ובכללם חופשה שתית ,דמי הבראה ,הפרשות פסיויות ,דמי ביטוח
לאומי ,תגמולים ,פיצויי פיטורים( ,והחזר הוצאות למייהן ,כך שהתמורה
המוסכמת ,כאמור בחוזה זה ,היה העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה
למזמין בגין כל הקשור בקבלת כל העבודות מהמתכן והיא כוללת את כל התמורה
שהייתה משולמת למתכן לו היה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מועסקים כעובדי
המזמין ואף מעבר לכך.
 .18.8היה ולמרות האמור בחוזה זה ,ולמרות הסכמתם המפורשת של הצדדים ,יקבעו בית
הדין לעבודה ו/או רשות מוסמכת אחרת ,כי המתכן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו
הים עובדי המזמין ,לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר
ועיין ,והמזמין יידרש לשלם סכומים כלשהם למתכן ו/או מי מטעמו עקב תביעה

-42
הובעת ,מיחסי עובד  -מעביד ,אזי המתכן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל
סכום ו/או זכות ו/או הטבה שמזמין יחויב לשלם ובגין כל הוצאה לווית שתיגרם
למזמין עקב ו/או בקשר לדרישתו ו/או תביעתו של המתכן ו/או מי מטעמו ,לרבות,
ובלי לגרוע מכלליות האמור :הוצאות משפט ,שכר טרחת עו"ד ,פיצויי הלת שכר,
פיצויי הלת פיצויי פיטורים ,ריבית והצמדה ,וכיו"ב.
 .18.9כל התחשבות שתהא למתכן ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו עם רשויות המס
השוות ,לרבות מס הכסה ,תיעשה על ידו ובאחריותו וכשהוא ושא במלוא
העלויות.
.19

מסירת עבודות המתכן ,תכיות ומסמכים ,קיין רוחי
 .19.1מתכן עם גמר ביצוע עבודות המתכן ,או עם הבאת חוזה זה לידי סיום לרבות לפי
סעיף  8לעיל או סעיף  20להלן ,ימסור המתכן למזמין סדרה אחת של מסמכים
)מודפסים וגם במדיה מגטית( לפי בחירתו החופשית של המזמין של כל התכיות,
מידות ,תרשימים או מסמכים אחרים שידרשו ע"י המזמין ואשר ערכו בקשר עם
עבודות המתכן בהתאם לחוזה זה .זכות הקיין המלאה לתכיות והחישובים
המצויים לעיל ,אף אם הם הוכו על ידי המתכן שייכת למזמין ולו בלבד ,והוא
רשאי לעשות בהם כרצוו ,לרבות שימוש בהם לצורך הקמת הפרויקט.
המתכן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף על שכר המתכן המפורט בספח ב'
.19.2
לחוזה זה בעד החומר והעבודות שימסור למזמין עפ"י סעיף זה או בעד עדכוו.
המתכן יהא מוע מלתבוע כל תביעה שהיא ו/או להעלות כל טעה מכל סוג שהוא
כלפי המזמין בקשר עם הפרויקט לרבות אך לא רק טעות לזכויות יוצרים ,אבדן
רווח ,מויטין ,זקים או הוצאות אחרות כלשהן.
המתכן מתחייב ומסכים בהתחייבות עיקרית כי כל הזכויות בתוכיות,
.19.3
בתוכיות העבודה ,בשרטוטים ,במפרטים ,בדגמים ,בכתבי הכמויות ,בחישובים
ובכל מסמך ו/או דיסקט ולרבות בכל חומר שיוכן ע"י המתכן או ע"י מי מטעמו
בקשר עם ביצוע חוזה זה או בקשר עם הפרויקט ,בין במישרין ובין בעקיפין ,הים
ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית של המזמין והמתכן איו רשאי להשתמש בתכיות
לצורך תכון וביה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין .המזמין יהא רשאי
לקבל לאלתר לחזקתו את המסמכים ו/או פריטים כאמור בסעיף זה לעיל מיד עם
דרישתו ,והמתכן לא יהא זכאי לעכב בידו חומר זה או חלק ממו מכל סיבה שהיא.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם וידוע כי שכר המתכן שלפי חוזה
.19.4
זה כולל גם תמורה מלאה בגין זכויות היוצרים בתכיות ,וכי זכויות היוצרים
בתוכיות ו/או בכל חלק מהן ולרבות חלקים בלתי מושלמים ובלתי גמורים מהן ו/או
בכל תוצר של העבודות המבוצעות לפי חוזה זה וכל דבר הכרוך בכך יהיו בכל עת
קיו המלא של המזמין.
מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה המזמין רשאי לפעול לפי שיקול דעתו בכל
.19.5
דבר הקשור בתוכיות ובעבודות לרבות להעתיק התוכיות ,להמשיך בהקמת
הפרויקט על פי התוכיות ,לשות את התוכיות וכן לשות בכל זמן את מבה
הפרויקט או כל חלק ממו וזאת ללא צורך בקבלת הסכמת המתכן והמתכן לא
יהא רשאי למוע ו/או לעכב בכל צורה שהיא שיוי כאמור או את המשך ביית
הפרויקט ו/או ביצוע כל תוספת לפרויקט כאמור לעיל.
 .19.6המתכן חייב לשמור אצלו למשך תקופה של  7שים לפחות את התכיות בקבצי
מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
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.20

הבאת החוזה לסיום או ביטולו
 .20.1המזמין יהיה רשאי להביא לסיום החוזה או ביטולו בכללותו או ביחס להזמת
עבודה ספציפית אחת או מספר הזמות העבודה אשר יבוצעו על ידי המתכן באותו
זמן ,בשל אי קיום התחייבות המתכן:
בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן ,יהא המזמין רשאי להביא חוזה זה לידי
סיום מיידי ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי והמתכן לא יהא זכאי לכל
תשלום וסף מאת המזמין ,מעבר לתשלומים שקיבל ,וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו
של המזמין על פי כל דין ו/או חוזה:
 .20.1.1המתכן הפר איזו מבין התחייבויותיו על פי חוזה זה והפרה זו לא תוקה
בתוך  7ימים מן המועד בו דרש לכך בכתב על ידי המזמין.
 .20.1.2על פי מהלך הדברים סבור המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי
העבודות מבוצעות באופן שאיו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הדרשת
ו/או בלוחות הזמים ו/או התקציבים ו/או באופן רשלי ו/או שהמתכן
האחראי חדל מלהיות אמון באופן אישי על ביצועם של השירותים
)והמזמין לא אישר את מחליפו( ,והכול לאחר שיתה על כך התראה בכתב
והדרוש לא תוקן על ידי המתכן לאחר חלוף זמן סביר.
 .20.1.3הוגשה בקשה למתן צו פירוק המתכן ,או שקיבל החלטה על פירוק מרצון,
או קטו גדו הליכי פשיטת רגל ,או שפתח בעצמו בהליכי פשיטת רגל ,או
הוצא גדו צו כיוס כסים ,או שמוה לו כוס כסים או מפרק זמיים או
קבועים ,או שהגיע המתכן להסדר ושים עם ושיו או שהציע להם להגיע
להסדר ושים ,ובלבד שהצו ,ההחלטה ההצעה או המיוי כאמור לא בוטלו
בתוך  60ימים ממועד תיתם.
 .20.1.4המתכן לא יכול להמשיך במילוי תפקידו מסיבות של כוח עליון ,פטירה או
אובדן כושר עבודה לתקופה העולה על  30ימים רצופים.
הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף זה לא תשמש עילה למתכן
לתביעת פיצויים כלשהם ,או לטעה או תביעה כלשהי.
 .20.2סיום החוזה או ביטולו שלא בשל הפרתו על ידי המתכן:
על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,יהא רשאי המזמין בכל עת ,מכל סיבה
שהיא ,לרבות כוח עליון ,על פי שיקול דעתו המוחלט ,להביא חוזה זה כולו או
מקצתו לידי גמר על ידי הודעה בכתב למתכן חתומה על ידי המזמין ,מבלי שיהיה
חייב למק את החלטתו ומבלי שהדבר יחשב להפרת החוזה על ידו או יחייבו בפיצוי
כלשהו למתכן על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכן .יתה הודעה כאמור יבוא
חוזה זה לידי גמר בתאריך הקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ  7 -ימים מיום
משלוח ההודעה )להלן" :הודעה על סיום החוזה"(.
 .20.3תה הודעה על סיום חוזה זה בהתאם להוראות סעיף  20.2לעיל יחולו ההוראות
שלהלן:
 .20.3.1יסתיים החוזה במועד שיהיה קוב בהודעה על סיום החוזה ,ובלבד שלא
יהיה מוקדם מ 7ימים ממועד מתן ההודעה.
 .20.3.2המזמין ישלם למתכן ,עד לאותו מועד )גמר החוזה( ,את שכר המתכן בעד
החלק היחסי בעבודות המתכן אותו ביצע עד למועד סיום החוזה .חלקה
של התמורה תקבע על ידי המזמין בהתחשב בעבודות המתכן שבוצעו על
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ידי המתכן עד לאותו מועד ולפי לוח התשלומים של חוזה זה .תשלום
למתכן כפוף למתן הצהרה על ידי המתכן בוסח המצורף כספח ד' לחוזה
זה בדבר העדר תביעות ,ואישור בדבר סילוק סופי של כל תביעות המתכן
כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות בגין הוצאות
מיוחדות שגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת עבודתו
והעברת כל תוצרי העבודות למזמין .המזמין יעיק למתכן כתב שחרור
מאחריות להמשך התכון ,מבלי לגרוע מאחריות המתכן לתכון שבוצע על
ידו עד למועד הפסקת ההתקשרות.
 .20.3.3למזמין הזכות תוך  12חודשים מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו,
ובמקרה זה יהיה המתכן חייב לפי דרישת המזמין לחדש את עבודות
המתכן עפ"י תאי החוזה.
 .20.4על מת למוע ספק מוצהר ומסוכם בין הצדדים ,כי בכל מקרה של הפסקת עבודות
המתכן בגין פקיעת החוזה מכל סיבה שהיא )לרבות הסיבות המויות בחוזה זה
לעיל( יהיה המזמין רשאי למסור את עבודות המתכן כולן או חלקן ו/או את
השלמתן ,לכל אדם או גוף אחרים ולהשתמש לצורך זה בתכיות ובמסמכי התכון,
כולם או מקצתם ,כראות עייו ללא כל תמורה ,שכר או פיצוי למתכן.
 .20.5המתכן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו ,לרבות בביצוע
חפיפה הולמת וראויה עם המתכן החדש שבחר על ידי המזמין ,לרבות העברת כל
המסמכים ,חישובים ועבודות שעשו על ידו כאמור בחוזה זה .חפיפה כאמור לא
תזכה את המתכן בתשלום וסף כלשהו ,והיא תבוצע בשלמותה עד תום  30ימים
מיום ההודעה על סיום החוזה ,או בסמוך למועד בו יתקשר המזמין עם המתכן
האחר .המתכן לא יהא רשאי לעתור לקבלת צו מיעה אשר מטרתו או תוצאתו
עיכוב ביצוע עבודות המתכן על ידי המתכן האחר ו/או עיכוב הקמת הפרויקט או
כל עבודה הקשורה לקידום הפרויקט ,לרבות צו מיעה לשימוש במסמכים אשר
הוכו על ידו במסגרת חוזה זה .בוסף לא יהא המתכן זכאי לכל זכות עיכבון בקשר
עם חוזה זה והשירותים שבוצעו מכוחו.
 .20.6מובהר כי הוראות סעיף  20זה אין באות לפגוע בזכויות או תרופות אחרות או
וספות שיעמדו למזמין לפי כל דין ,במקרה של הפרת החוזה על ידי המתכן ובכלל
זה הזכויות להיפרע על זקיו עקב כל הפרה של החוזה גם במקרה שלא יבוטל,
וזכויותיו לאכיפת החוזה ומיעת הפרתו.
 .20.7התשלום עפ"י סעיף  20.3.2לעיל מותה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכיות
ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיף ה"ל.
 .20.8למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא יהיו בכל חילוקי דעות ,אם יהיו
כאלה ,בין המתכן למזמין בכל עין הוגע לתמורה המגיעה למתכן בגין עבודות
המתכן שביצע עד מועד הפסקת או ביטול החוזה ,או בכל עין אחר לרבות שיויים,
כדי למוע את העברת העבודות למתכן אחר ו/או מסירת תוצרי התכון של המתכן
עד למועד הפסקת החוזה ו/או ביטול החוזה ו/או כדי למוע המשך ביצוע העבודות
על פי חוזה זה באמצעות כל מתכן שימצא המזמין לכון .מובהר כי ידוע למתכן כי
כל עיכוב בהתקדמות הפרויקט יסב למזמין זקים כספיים עצומים והתחייבותו
שלא לעכב מכל סיבה שהיא את ביצוע הפרויקט מהווה התחייבות מהותית שאלמלא
יתה לא היה מתקשר המזמין עם המתכן בחוזה זה .המתכן מסכים כי בחתימתו
על חוזה זה הוא מאשר כי התמלאו כל התאים הדרושים מבחית דרישות האתיקה
המקצועית של איגוד האקדמאים העצמאיים במקצועות ההדסה לכך שכל חבר
בארגון רשאי לקחת על עצמו את המשך ביצוע העבודות.
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 .20.9המתכן מצהיר כי ידוע לו שהוראות סעיף זה מהוות תאי מוקדם ועיקרי להסכמת
המזמין להתקשר עמו בחוזה זה.
.21

הפסקת עבודה זמית
 .21.1אם לדעת המזמין לא יהא צורך בהמשך עבודות המתכן בשלב מסוים ,המתכן
יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים לפי הוראה בכתב מאת
המזמין בהתאם לתאים לתקופה שיצויו בהוראה ולא יחדש את ביצוע העבודות
אלא אם יתה לו ע"י המזמין הוראה בכתב על כך.
 .21.2המזמין יהא רשאי לחדש את ביצוע העבודות שהופסקו בכל עת באמצעות מסירת
הודעה בכתב למתכן .כן מובהר כי במהלך תקופת הפסקת ביצוע העבודות כאמור,
לא יהא המתכן זכאי לקבל תמורה מאת המזמין בגין העבודות שהופסק ביצוען.

.22

העברת זכויות
 .22.1אין המתכן רשאי להסב לאחר חוזה זה ו/או כל חלק ממו ,וכן אין הוא רשאי ,בדרך
כלשהי ,להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או להסב לצד
ג' כלשהו כל זכות או חובה לפי חוזה זה אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
 .22.2אין המתכן רשאי למסור לאחר את ביצוע עבודות המתכן ,כולן או מקצתן ,אלא
בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
 .22.3יתה הסכמת המזמין לפי סעיף  22.1או  22.2לעיל ,הרי אין בכך כדי לפטור את
המתכן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה ומזכויות המזמין על פיו ,והמתכן
יישא באחריות מלאה ,כלפי המזמין ,כלפי בעלי הזכויות וכלפי כל צד שלישי שהוא,
גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 22.1
ו/או  22.2לעיל ,באי כוחם ועובדיהם והמתכן ייוותר אחראי בהתחייבויות המתכן
לפי חוזה זה.
 .22.4במידה ויחול שיוי בשליטה במתכן תוך תקופת החוזה ,יעדכן המתכן את המזמין
בשיויים ואלה ובכל מקרה ידאג ששיויים אלה ,אם יהיו ,לא יפגעו באף פרט
מהסכם זה ומהתחייבויות המתכן לפיו.
 .22.5המזמין רשאי להעביר ו/או להמחות ,בכל עת ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל זכות
מזכויותיו )חלקן או כולן( וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה ,כפי שיראה בעייו ,בלא
צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכן ובלבד שהעבר יקבל על עצמו את מלוא
ההתחייבויות של המזמין התאם להוראות חוזה זה.

.23

סיום שרותי המתכן
 .23.1שרותי המתכן ביחס לכל פרויקט יחשבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים
הבאים:
 .23.1.1החוזה הובא לידי סיום או ביטול כאמור בחוזה זה והחל מהמועד הקוב
בהודעה שיתה על ידי המזמין למתכן.
 .23.1.2עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למתכן כי הושלמו עבודות המתכן עפ"י
החוזה בקשר לאותו פרויקט.
 .23.2מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה ,עם סיום עבודות המתכן בפרויקט
הספציפי או עם סיומו של חוזה זה או סיום ההתקשרות הספציפית בכל דרך שהיא,
לרבות ביטולו ,ימסור המתכן למזמין את כל העבודות ,המסמכים ,המפרטים,
התוכיות שהוכו על ידו ו/או שקיבל בקשר עם הפרויקט לרבות מהמזמין ו/או
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מהיועצים בפרויקט ו/או מי מטעמם ,כאשר המסמכים מעודכים ,ערוכים,
מסודרים וממויים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.
המתכן מאשר בחתימתו על הסכם זה לכל מתכן אחר ולכל צד ג' שיבוא במקומו,
כי הוא רשאי להמשיך את ביצוע העבודה ולהשתמש ללא הגבלה וללא כל תאי או
סייג בעבודה שביצע המתכן .מובהר כי סעיף זה היו תאי יסודי בהסכם זה.
.24

סודיות
 .24.1המתכן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הוגע לתוכו של חוזה זה ,על
כל מרכיביו ,וכל מידע על המזמין ו/או בעלי הזכויות אשר הגיע ו/או הגיע לידיעתו,
עקב ביצועו של חוזה זה ,לא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך
הביצוע של חוזה זה .הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי המתכן
ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה ,ופעולתו תחייב את המתכן לכל דבר ועיין כאילו
עשתה ע"י המתכן עצמו.
 .24.2מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין ,יקוט המתכן בכל אמצעי סביר כדי לשמור
שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכן כדי למוע עיון
בו מכל אדם שהמהל לא התיר לו זאת .כמו כן יציית המתכן לכל דרישה של
המזמין בדבר קיטת אמצעי בטחון וספים לאלה שקטו על ידיו .במקרה של תקלה
כלשהי בקשר למסמכים כאמור לעיל ,יודיע המתכן למזמין מיד עם קרות התקלה.
 .24.3המתכן יחתים את עובדיו אשר יועסקו בביצוע העבודות בקשר עם ביצוע הסכם זה
על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הוסח המפורט בספח ה ,ויעביר העתק
מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.
 .24.4לפי דרישת המזמין ועם סיום עבודות המתכן ימסור המתכן לידי המזמין כל חומר
בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט ,אשר ערך על ידו.
 .24.5גילוי פרט הדרש לפי הוראות רשות מוסמכת ו/או הדין לא יהווה הפרה של
התחייבות זו וכן גילוי פרט הידוע לציבור לא יהווה אף הוא הפרה של האמור בסעיף
 25זה.

.25

העדר יגוד עייים
 .25.1המתכן מצהיר כי לא צפוי להיות לו כל יגוד עייים לצורך ביצוע התחייבויותיו על
פי חוזה זה ,וכי בכל מקרה של יגוד עייים צפוי או קיים ,או חשד ליגוד עייים
מול עזרה ובצרון ו/או מול בעלי הדירות בפרויקט ספציפי הוא יודיע על כך למזמין
בכתב מיד בקרות מקרה של יגוד עייים.
 .25.2בביצוע העבודות יפעל המתכן ו/או מי מטעמו אך ורק באמות ובמסירות עבור
המזמין ולטובת האיטרסים של המזמין .למתכן ו/או למי מטעמו לא תצמח טובת
האה מביצוע עבודות המתכן מכל גורם שאיו המזמין ומעבר לתמורה כפי שהיא
באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו במצב בו הוא עלול להימצא ביגוד
עייים עם האיטרסים של המזמין או במצב שיצמחו לו טובות האה כאמור .מבלי
לגרוע מכלליות האמור מתחייב המתכן ,כי הוא וכל הפועלים מטעמו ,לא יעיקו
לכל גורם אחר )שאיו המזמין( המעורב בפרויקט ,שירותים כלשהם ,במישרין או
בעקיפין ,בין בתמורה ובין ללא תמורה .במידה ותתקבל טובת האה כאמור ביגוד
לסעיף זה ,היא תועבר מידית למזמין .המתכן מצהיר כי ידוע לו כי פעולה ביגוד
לסעיף זה הה בבחית איסור מוחלט.
 .25.3הוראות סעיף זה יהיו בתוקף עד תום  12חודשים ליציאת המתכן מהמאגר.
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.26

שוות
 .26.1כל שיוי של חוזה זה ,במפורש או במשתמע ,לא יהיה לו תוקף אלא אם ערך בכתב
וחתם על ידי הצדדים.
 .26.2לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב תהא הסמכות הייחודית והבלעדית ,לדון בכל
המחלוקות הקשורות בחוזה זה.
 .26.3כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה יהיה חייב לפצות
את הצד המקיים על כל הזקים וההפסדים שגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע
מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או וספים ,על פי כל דין וחוזה.
 .26.4מוסכם במפורש ,כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה מותה בכך
שהמתכן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו
מועד .המזמין זכאי ,מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,לעכב ביצוע
התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכן קיים את התחייבויותיו
כאמור.
 .26.5שום התהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י
החוזה ו/או עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של
תאי מתאי החוזה או כותת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה
עפ"י החוזה או כשיוי ,ביטול או תוספת של תאי שהוא ,אלא אם עשו במפורש
ובכתב.
 .26.6תאי חוזה זה משקפים את המוסכם והמותה בין הצדדים .הצדדים לא יהיו
קשורים בכל הבטחה ,פרסום ,הצהרה ,מצג ,חוזה ,התחייבות בעל פה או בכתב
שאים כלולים בחוזה זה ושעשו ,אם בכלל ,לפי חתימתו .כל שיוי או תוספת
לחוזה זה לא יהיו תקפים זולת אם עשו בכתב וחתמו על ידי הצדדים.
 .26.7כל אימת שהמתכן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה ,ולאחר שקיבל
מהמזמין התראה בכתב בגין כך ,יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות
בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.
 .26.8שילם המזמין תשלום כלשהו שהמתכן היה חייב בו )לרבות ,כאמור בסעיף ,(26.7
ישיבו המתכן למזמין תוך  7ימים מקבלת דרישת המזמין בכתב כשהוא צמוד למדד
המחירים לצרכן האחרון הידוע מעת תשלומו על ידי המזמין ועד להשבתו בפועל על
ידי המתכן למזמין ,ובצירוף ריבית שתית צמודה ומצטברת של  8%ובלבד
שהמזמין הודיע למתכן תוך זמן סביר מהיוודע דרישת התשלום ותן למתכן
ההזדמות לשלמה בעצמו במועד הדרש לתשלום.
 .26.9מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הסכמה מצד המזמין לסטות מתאי חוזה זה
במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה למקרה אחר.
.26.10

כל צד יישא בשכ"ט בא כוחו.

לא השתמש המזמין בזכויות היתות לו לפי חוזה זה במקרה מסוים ,אין
.26.11
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתהגות זו ויתור
כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
במידה והמתכן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד
.26.12
כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכן לפי חוזה זה.
האמור בחוזה זה מחייב את הצדדים על אף כל האמור אחרת בתקון עבודות
.26.13
המתכן לרבות תעריפי האיגוד המקצועי שאליו משתייך ,אם משתייך המתכן.

-48

.27

כתובות והודעות
 .27.1כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
 .27.2כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות דלעיל ,תחשב כאילו הגיעה
לרשותו ולידיעתו של הצד השי כעבור  72שעות מעת מסירתה אליו בדואר רשום,
ואם שלחה באמצעות דואר אלקטרוי  -תוך  24שעות מרגע מסירתה בדואר
אלקטרוי בשעות העבודה המקובלות ולאחר שקיבל הצד השולח אישור על קבלתה,
ובמקרה של מסירה ביד  -עם המסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל;

______________
המזמין

______________
המתכן

אישור עו"ד המתכן
אי הח"מ ,_________ ,מאמת את חתימת ______________ת.ז___________, .המורשה
לחתום על חוזה בשם ____________________ולחייבה בחתימתו.
_________
תאריך

_____________________
 ,עו"ד
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ספח א' להסכם  -עבודות המתכן
.28

עבודות המתכן יכללו:
 1.1סיור בביין וסקירת המבה.

 1.2איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט תמ"א  38הריסת מבה קיים והקמתו
מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש,
תכיות מתאר תקפות והחיות מרחביות.
 1.3בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית– הריסת
מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה.
 1.4יתוח אפשרויות תכון המבה באחד מ 2-המסלולים א' ו-ב' )חלופות(.
 1.5כתיבת החייה לקבלת חוו"ד קוסט' )במקרה של פרויקט חיזוק מבה קיים( ושמאי.
 1.6פגישות פרה-רוליג בעירייה במידת הצורך.
 1.7השתתפות בפגישות דיירים להצגת התכון המוצע וקבלת התייחסותם.
 1.8כל אחד מהמסלולים כולל אפשרות לעדכון חלופה בהתאם לבקשות הדיירים.
 1.9בחית הצעות הקבלים שהוגשו וכתיבת הערות במידת הצורך )"ועדת חיזוקים"(.

.29

1.10

ליווי ציגי עו"ב בהליך אישור הפרוגרמה ע"י כלל הגורמים הרלווטיים.

1.11

הדמיה )בתוכת סקצ' אפ וכדומה( בשי המסלולים ) 3מבטים(.

1.12

סקיצה לתכון דירה ,ע"פ דרישה.

1.13

תוצרים כמפורט בהמשך.

1.14
הצורך.

בחית הצעות הקבלים שהוגשו להקמת הפרויקט ,ומתן הערות במידת

שלביות העבודה:

שלב א  -בדיקת מסלול מיטבי:
.29.1

סיור בביין וסקירת המבה.

איסוף מידע תכוי לצורך בחית פרויקט הריסת מבה קיים והקמתו מחדש
.29.2
או חיזוק מבה קיים או ע"פ הוראות התכית החלה במגרש ,תכיות מתאר תקפות
והחיות מרחביות.
בדיקה ראשוית והמלצה על מסלול מיטבי לפרויקט התחדשות עירוית–
.29.3
הריסת מבה קיים והקמתו מחדש או חיזוק מבה קיים ותוספת בייה.
שליחת הבדיקה וההמלצה הראשוית למסלול המיטבי למהל הפרויקט
.29.4
וקבלת אישורו על המסלול הבחר.

שלב ב – המשך עבודה על פי המסלול הבחר:
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ככל והחלופה הבחרת לביצוע הפרויקט הה בהתאם לתמ"א ) 38/1חיזוק מבה קיים ותוספת
בייה( ,אזי עבודות המתכן יכללו גם:
 .29.5שרטוט קוטור המבה הקיים מתוך היתרים )ההיתרים יאותרו מארכיון העירייה(
ומסמכי מבה משותף ) כגון רישום בית משותף ותשריט בית משותף – יסופקו ע"י
עו"ב במידת הצורך(
 .29.6לימוד ויתוח אפשרויות לעיבוי המבה וכתיבת דו"ח מסכם הכולל תוים לגבי
חלופת העיבוי המוצעת הכוללת פתרון והיקף העיבוי ,תוספת /גריעת שטחים,
קומות ,צפיפות ,חוסר התאמות בין ההיתר למצב הקיים וכו' )שלב זה יכלול עד 3
פגישות בעירייה במידת הצורך לבחית מימוש העיבוי( .העברת הדו"ח למהל תחום
תמ"א  38וקבלת אישורו להכת החלופות )דרך המייל(.
 .29.7תכון חלופות תכויות לעיבוי וחיזוק ) 2עד  3חלופות( ככל שמאפשרת המדייות
העירוית ומאפייי המגרש )עו"ב תספק מדידת מצב קיים לקומת הקרקע וקומה
טיפוסית במידת הצורך(.
 .29.8החלופה האדריכלית תהיה מאוזת ככל היתן בהתאם לקווי ההקלה לממ"דים או
תכית ההרחבות בתב"ע.
 .29.9החלופה תכלול:
 .29.9.1סכמה לפתרון החייה כולל כיסה ויציאה מהמגרש.
 .29.9.2תכית קומת קרקע קיימת הכוללת סימון תוספת שטחים  -ממ"דים/
הרחבות /יח"ד חדשות /יציאה לחצר /חדרים טכיים משותפים /מעלית
וכו'.
 .29.9.3תכית קומות קיימות הכוללות סימון תוספת השטחים לעיבוי  -ממ"דים/
הרחבות /מרפסות  /מעלית וכו'.
 .29.9.4סכמה לקומות וספות וחלוקת הדירות.
 .29.9.5סכמת חתך עקרוי.
.29.10

המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת  2עדכוים לחלופות.

לאחר קבלת אישור מהל תחום תמ"א  38על החלופה הבחרת ,יידרש
.29.11
האדריכל:
 .29.11.1הגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט  +מפה
טופוגרפית  +מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(.
 .29.11.2הכת החיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א 38/1
 .29.11.3הכת החיות לבדיקה קוסטרוקטיבית עבור פרויקט תמ"א 38/1
 .29.11.4הכת הדמיה ) 3מבטים(.
ככל והחלופה הבחרת לביצוע הפרויקט הה בהתאם לתמ"א  ,38/2אזי עבודות המתכן
יכללו גם:
.29.12

קבלת מדידות מצב קיים ממודד מוסמך ע"י עו"ב.

בדיקת זכויות – איסוף מידע לגבי אפשרות מימוש הפרויקט במסלול הריסה
.29.13
ובייה) .שלב זה יכלול עד  3פגישות בעירייה( .בדיקת הזכויות תכלול :
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 .29.13.1יתוח תב"עות חלות
 .29.13.2יתוח המדייות העירוית לתמ"א  38/2באזור
 .29.13.3סימון קווי מגרש וביין
 .29.13.4מספר קומות
 .29.13.5צפיפות עתידית
 .29.13.6סך זכויות עתידי
הכת סכמה תכוית למבה העתידי הכולל קוטור קומתי ,גרעין ,קוטו ר
.29.14
הדירות עם ציון הפיות ושטח ) 2חלופות( .העברת הסכמה התכוית למהל תחום
תמ"א  38וקבלת אישורו להכת החלופות )תכית כתמים לקומת הקרקע ולקומות
הדיירים(  -דרך המייל.
.29.15

הכת תמהיל )גרפי ומילולי( ובו מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן.

.29.16

המסלול כולל מפגשים עם ציגויות בייים ויצירת עדכון  1לחלופות.

.29.17

לאחר אישור התמהיל על ידי מהל תחום תמ"א  38יידרש האדריכל:

 .29.17.1הגשת בקשה לתיק מידע )עו"ב תעביר כתב הרשאה לליווי הפרויקט  +מפה
טופוגרפית  +מסמך פטור לסקר עצים בשלב הבדיקות(.
 .29.17.2החיות לבדיקה כלכלית עבור פרויקט תמ"א .38/2
 .29.17.3הכת הדמיה ) 3מבטים(.
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ספח ב' להסכם  -שכר המתכן ושלבי תשלום
.30

שכר הטרחה בעבור ביצוע עבודות המתכן לפי חוזה זה היו בסך המפורט כדלהלן וישולם
בהתאם לאבי הדרך כמפורט להלן :
**תיבחר החלופה הרלווטית בהתאם למסלול הבחר על ידי המזמין – תמ"א  38/1או תמ"א  38/2כמפורט
בסעיף  1.4לספח א'

אבן הדרך

מסלול
הגשת
– המבה

תמ"א
38/1
עיבוי
וחיזוק

יתוח

אפשרויות

סכום

מועד ביצוע

לעיבוי תוך  60יום מיום אישור מהל תחום ₪ 7,500
תמ"א  38במזמין על השלמת הדו"ח
המסכם

הגשת  2-3חלופות תכויות לעיבוי תוך  60יום מיום אישור מהל תחום ₪ 7,500
תמ"א  38במזמין על השלמת החלופות
וחיזוק והדמיה

או

מסלול

אבן הדרך

סכום

מועד ביצוע

תמ"א
הכת סכמה תכוית ותמהיל עתידי תוך  60יום מיום אישור מהל תחום ₪ 3,000
תמ"א  38במזמין על השלמת הסכמה
– ) 2חלופות(
38/2
הריסת
התכוית
מבה קיים
והקמתו
מחדש

הכת תמהיל )גרפי ומילולי( ובו תוך  60יום מיום אישור מהל תחום ₪ 4,000
מיקום דירות הדיירים ודירות הקבלן תמ"א  38במזמין על השלמת התמהיל
והדמיה

)לעיל ולהלן" :שכר המתכן"(

בוסף ,בכל אחד מהמסלולים המזמין יהיה רשאי להזמין סקיצה לתכון דירה:

סקיצה
לתכון
דירה

אבן הדרך

מועד ביצוע

סכום

הכת סקיצה לכל טיפוס דירה
קיימת.

תוך  60יום מיום אישור מהל תחום
תמ"א  38על הסקיצה.

₪ 1,000
לטיפוס
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.31

כל תשלום בגין שכר המתכן ישולם על ידי המזמין למתכן כגד חשבון שיוגש למזמין על
ידי המתכן בתאים המפורטים בסעיף  11.7להסכם ,ובכפוף לאישור החשבון על ידי
המזמין.

.32

המזמין ישלם למתכן על חשבון שכר המתכן ,תשלומי בייים במהלך כל אחת מאבי
הדרך המפורטות בסעיפי המשה של סעיף שגיאה! מקור ההפיה לא מצא .לעיל )להלן:
"תשלומי הבייים"( .תשלומי הבייים ישולמו על פי התקדמות התכון בפועל במהלך שלבי
אבי הדרך ובכפוף לאישור המזמין את ההתקדמות .מובהר כי בכל מקרה לא יעלו תשלומי
הבייים על סך התשלום הכולל לו זכאי המתכן בגין שלב הבייים.

.33

לשכר המתכן יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד ביצוע כל תשלום כגד קבלת חשבוית
מס כדין וכגד אישור על פטור מיכוי מס במקור .לא יומצא אישור על פטור מיכוי מס
במקור ,יוכה מס לפי כל דין.

.34

הסכומים המפורטים מהווים שכר טרחה אדריכלי בלבד אים כוללים הוצאות לוות כגון
צילומים ,העתקות ,אגרות ,היטלים ,שכר יועצים שוים.

.35

למען הסר ספק מובהר כי שכר המתכן היו שכר כולל וסופי אחרי שהמתכן בדק את טיב
והיקף העבודות אשר ביצוען דרש על ידי המזמין על פי חוזה זה על ספחיו לאחר שהוא
בדק את הפרויקט ,והבין את התחייבויותיו על פי החוזה וכן על סמך הסכמת הצדדים ,כי
שכר המתכן היו שכר סופי וכולל וכי המזמין לא יהיה חייב לשלם למתכן סכום כל שהוא
בוסף לשכר המתכן ,עבור ביצוע כל העבודות בהתאם להוראות החוזה .מובהר כי אין
באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין לצמצום עבודות המתכן כאמור בחוזה זה.

______________
המתכן

______________
המזמין
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ספח ד להסכם  -הצהרה על סילוק תביעות

או הח"מ _____________________________ מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל
והסופי )להלן" :החשבון הסופי"( לעזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ )להלן" :המזמין"( בגין
ביצוע עבודות שביצעו בהתאם לחוזה בייו מיום ___________ )להלן בהתאמה" :העבודות"
ו" -החוזה"(.
הו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן :
.36

כי הסכום הכולל והסופי המאושר על ידי המזמין תמורת עבודות המתכן היו כמפורט
בחשבון הסופי ומסתכם בסך ____ ש"ח )להלן " :התמורה הסופית"(.

.37

כי אין לו ולא תהייה לו כל תביעות ו/או טעות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי
אלה הבאים מכוחו או מטעמו ,בקשר לחוזה ה"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הובע ממו.

.38

כי על חשבון התמורה הסופית קיבלו עד כה סך של ______________  ₪ועם קבלת
היתרה המגיעה לו בסך של ___________ ש"ח יהיה בכך כדי להשלים את מלוא
התמורה המגיעה לו בהתאם להוראות החוזה.

ולראיה באו על החתום

היום_____ לחודש _____ שת ____
______________
המתכן
עד לחתימה______________ :
תאריך________________ :
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ספח ה להסכם  -הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות
תאריך ______________ :
לכבוד
עזרה וביצרון חברה לשיכון בע"מ
א,..

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות
אי הח"מ עובד חברת ) שם משרד המתכן (  /הפועל בשם חברת ) שם משרד המתכן ( /
המספק שירותים לחברת ) שם משרד המתכן (* ,מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:
.39

אי מועסק על ידי ) שם משרד המתכן ( ,המבצעת עבורכם תכון ____________
בפרויקט __________.

.40

ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל ) שם משרד המתכן ( עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי
כמוגדר להלן:
"מידע חסוי"-

מידע בכתב ,בצילום ,בתעתיק ,בעל-פה ,בסרט מגטי ,בדיסקט מחשב,
במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר ,אשר עשוי לכלול מידע,
המתייחס במישרין או בעקיפין אליכם ו/או לבעלי הזכויות בפרויקט
ו/או בפרויקט ה"ל ו/או לשירותים היתים לכם ע"י ) שם משרד
המתכן ( .

.41

אי מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא
הוסמך לכך בכתב על ידכם.

.42

אי מתחייב לקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם
ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.

.43

הי מאשר כי התחייבויותיי ה"ל תחולה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
שם___________:
_
ת.ז___________:
_
כתובת_________:
_

*מחק את המיותר

